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• Внесення змін до Постанов № 641 НКРЕКП, зокрема до Порядку купівлі-

продажу електричної енергії за ЗТ та Типового договору купівлі-продажу 

електричної енергії за ЗТ – очікувано жовтень 2019

• Порядок проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки та пов'язані 

акти – очікувано жовтень-листопад 2019

• Встановлення квот на аукціони – очікувано грудень 2019

• Зміни щодо ЗТ до ЗУ «Про альтернативні джерела енергії» до кінця 

2019?!!
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2019



• Реалізація проектів за pre-PPA – протягом 2020

• Перший аукціон – очікувано березень 2020

• Другий аукціон – очікувано вересень 2020

• Законодавство про energy storage – очікувано перша половина 2020

• Тендери для будівництва балансуючих потужностей – очікувано 

березень 2020
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2020



• Завершення проектів ВЕС за pre-PPA – протягом 2021

• Поступове збільшення квот по аукціонам та підтримка ВДЕ лише через 

аукціони – з 2021 і до кінця дії аукціонів

• Перші довгострокові corporate PPAs – очікувано з 2021-2022

• Corporate PPAs як фінансовий інструмент – очікувано з 2022

• Green Bonds - очікувано з 2022

27/09/2019 4

2021 і пізніше



Dentons. Найбільша в світі міжнародна юридична фірма.*

Central & Eastern Europe 
Law Firm of the Year

Chambers Europe
Awards, 2018
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вул. Володимирська 49-A,  2й поверх
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Dentons is the world's largest law firm, delivering quality and value to clients around the globe. Dentons is a leader on the Acritas Global 
Elite Brand Index, a BTI Client Service 30 Award winner and recognized by prominent business and legal publications for its innovations in 
client service, including founding Nextlaw Labs and the Nextlaw Global Referral Network. Dentons' polycentric approach and world-class 
talent challenge the status quo to advance client interests in the communities in which we live and work. www.dentons.com

Максим спеціалізується на таких напрямках як енергетика, нафта і газ, сільське господарство та інфраструктура протягом майже 
десяти років. Він є визнаним експертом в сфері енергетики і володіє значним досвідом консультування з питань традиційних та 
альтернативних джерел енергії, зокрема, у сфері відновлювальних джерел енергії. 

Максим є юридичним експертом в Біоенергетичній Асоціації України, Українській вітроенергетичній асоціації, Державному агентстві 
з енергоефективності та енергозбереження України.  Максим є членом Комісії Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України з 
екологічних інвестицій, альтернативних та відновлювальних джерел енергії та співголовою Комітету з палива та енергетики  
Європейської Бізнес Асоціації України (ЄБА). 

http://www.dentons.com/
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