
*Український форум з 
відновлюваної енергетики ’17

ОЛЕКСАНДР ДОМБРОВСЬКИЙ

в.о. Голови Комітету Верховної Ради України

з питань паливно-енергетичного комплексу, 

ядерної політики та ядерної безпеки



БАЗОВЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Що вдалося:

2015 рік:
1) Ухвалено Закон України 
«Про ринок природного газу»

2) 22 вересня 2016 року
Верховна Рада України
прийняла Закон України
«Про Національну комісію,
що здійснює державне
регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг»

3) 13 квітня 2017 року
Верховна Рада України
ухвалила Закон України
«Про ринок електричної
енергії України»



РЕФОРМА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Що вдалося:

- Затверджено Національний 
план дій з енергоефективності 
на період до 2020 року;

-Прийнято Закони України 327-
VIII та 328-VIII щодо 
проведення масштабної 
енергомодернізації (ЕСКО);

- Ухвалено Закон України 
“Щодо механізму закупівлі 
енергосервісу”;

- Прийнято Закон України «Про 
Фонд енергоефективності» ;

-Ухвалено Закон України «Про
енергетичну ефективність
будівель»;

- Прийнято Закон України “Про 
комерційний облік 
комунальних послуг»;

- Ухвалено Закон України “Про 
житлово-комунальні послуги”

http://zakon.rada.gov.ua/go/328-VIII target=


ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА

Що вдалося:

У 2014 році затверджено
Національний план дій з
відновлюваної енергетики
на період до 2020 року;

У 2015 році прийнято Закон
України «Про внесення змін
до деяких законів України
щодо забезпечення
конкурентних умов
виробництва електроенергії
з альтернативних джерел
енергії»;

У 2016 році прийнято Закон
України «Про ратифікацію
Паризької угоди»

2017 рік: Закон України «Про 
внесення змін до Закону 
України "Про 
теплопостачання" щодо 
стимулювання виробництва 
теплової енергії з 
альтернативних джерел 
енергії»

- Закон України «Про внесення 
змін до Закону України "Про 
альтернативні джерела енергії" 
щодо віднесення теплових 
насосів до обладнання, яке 
використовує відновлювані 
джерела енергії»



29 листопада 35 народних депутатів України 
зареєстрували

Проект Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розвитку сфери виробництва 
рідкого палива з біомаси та впровадження 

критеріїв сталості рідкого палива з біомаси та 
біогазу, призначеного для використання в галузі 

транспорту»



Очікувані результати від прийняття законопроекту

створення гарантованого ринку виробництва та
використання рідких біологічних видів палива в
Україні;

збільшення надходження інвестицій в цей
сектор, завантаження спиртових заводів та
виробничого потенціалу суміжників - виробників
сільськогосподарської продукції;

збільшення надходжень до бюджетів всіх
рівнів, створення додаткових робочих міст;

покращення екологічної ситуації за рахунок
зменшення обсягів викидів в атмосферу
шкідливих речовин, що утворюються під час
згоряння палива;

забезпечення виконання міжнародних зобов'язань
України щодо частки енергії з відновлюваних
джерел у валовому кінцевому обсязі споживання
енергії на транспорті



ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА

Питання, які необхідно 
врегулювати:

-Прийняття проекту Закону
щодо покращення інвестиційних
можливостей у сфері
виробництва електричної енергії
з альтернативних джерел
(№6081) (технічні умови);

-Прийняття проекту Закону щодо
розвитку сфери виробництва
рідких біологічних видів палива;

-Спрощення процедури
землевідведення для об’єктів
ВДЕ – прийняття законопроекту
№2529а;

-Ухвалення проекту Закону про
приєднання України до Статуту
Міжнародного агентства з
відновлювальних джерел
енергії (IRENA) (№0164);

-Ухвалення проекту Закону про
внесення змін до деяких
законодавчих актів України
щодо зняття адміністративних
бар'єрів та підвищення
інвестиційної привабливості
галузі виробництва енергії з
альтернативних джерел
(№6469).



ОЛЕКСАНДР ДОМБРОВСЬКИЙ

в.о. Голови Комітету Верховної Ради України

з питань паливно-енергетичного комплексу, 

ядерної політики та ядерної безпеки

ЗАПРОШУЮ ДО СПІВПРАЦІ!


