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• КМУ
• приведення у відповідність до Закону підзаконних актів (скоріш за все зміни у 

Порядок проведення аукціонів) 
• Забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із Законом 
(скоріш за все лише НКРЕКП)

• розробити та подати до Верховної Ради України законопроект про надання 
права виробникам електричної енергії з альтернативних джерел енергії 
виходити з балансуючої групи гарантованого покупця та вільно продавати 
електричну енергію на ринку з можливістю отримання компенсації у вигляді 
різниці між встановленим "зеленим" тарифом або аукціонною ціною та 
ринковою ціною, що не нижче, ніж ціна на ринку "на добу наперед« (концепція 
вже разробляється НКРЕКП, але можливо не буде підтримана міністерством)

• з метою погашення заборгованості державного підприємства "Гарантований 
покупець" перед суб’єктами господарювання, які виробляють електричну 
енергію з альтернативних джерел енергії, що утворилася станом на 1 серпня 
2020 року, розробити та подати до Верховної Ради України законопроект 
щодо відшкодування такої заборгованості протягом 2021-2022 років шляхом 
оформлення облігацій внутрішньої державної позики з терміном обігу п’ять 
років (опрацьовується)

Які ще законодавчі зміни очікувати?
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• НКРЕКП
• протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом 
(зміни до Постанови НКРЕКП № 641 (порядок закупівлі за «зеленим» 
тарифом щодо небалансів), Порядок визначення місцевої складової)

• протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом 
розробити та затвердити методику щодо розрахунку обсягу 
невідпущеної виробником, який здійснює продаж електричної енергії 
за "зеленим" тарифом або за аукціонною ціною, електричної енергії в 
результаті виконання команд оператора системи передачі (зміни до 
Правил ринку щодо компенсаці обмеження виробітку та методику 
(розроблена методика  і опублікована 11.06.20 не відповідає Закону і 
можливі корективи)

• протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом 
визначити порядок компенсації за невідпущену до 1 січня 2020 року 
виробниками, які здійснюють продаж електричної енергії за "зеленим" 
тарифом, електричну енергію в результаті виконання команд 
оператора системи передачі (опрацьовується)

Які ще законодавчі зміни очікувати?
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