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ЕНЕРГЕТИЧНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ ДО 2035 РОКУ
ЕТАП 1 «Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)»
Завершення імплементації 3 енергопакету, що
дозволить створити ринок електроенергії
відповідно до енергетичного законодавства ЄС

Відокремлення функцій оператора систем
розподілу від функцій постачання, створення
оператора ринку

Виконання більшої частини заходів з
синхронізації ОЕС України до енергосистеми
ENTSO-E

ЕТАП 2 «Оптимізація та інноваційний розвиток енергетичної інфраструктури (до 2025 року)»
Синхронізація української енергосистеми із
зоною континентальної Європи ENTSO-E в
режимі експлуатації

Розробка та початок реалізації плану впровадження
«розумних» електричних мереж (Smart Grids) та створення
розгалуженої інфраструктури для розвитку електротранспорту.

Інтенсивне залучення інвестицій у
сектор ВДЕ, розвиток розподіленої
генерації

ЕТАП 3 «Забезпечення сталого розвитку (до 2035 року)»
Інвестиції у нові потужності генерації для заміщення потужностей, що
мають бути виведені з експлуатації.

Частка ВДЕ (включно з гідрогенеруючими потужностями) у генерації
електроенергії > 25 %
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ПРОЦЕС РЕФОРМУВАННЯ РИНКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Новий ринок електроенергії

Схвалення КМУ Плану
організації підготовки
проектів актів, необхідних
для забезпечення
реалізації положень
ЗУ № 2019-VIII
Протокол Засідання КМУ
від 19.07.2017

Утворення
Координаційного центру
із забезпечення запровадження
нового ринку електричної енергії

ПОСТАНОВА КМУ (розроблено МЕВ ) від 9
серпня 2017 р. № 599

(Перше засідання заплановано на 15.09)
• Законопроект щодо погашення
заборгованості за ЕЕ на ОРЕ розроблено та
передано на погодження ЦОВВ 30.08
• Проект Порядку надання тимчасової
підтримки ТЕЦ переданий на погодження
ЦОВВ

Закупівля та
впровадження в
експлуатацію програмного
та технічного
забезпечення ОР та ОСП

Завершення
підготовчого етапу
реформування ринку
електроенергії

07.2019

06.2018
10.2018
•

09.2017

06.2017
07.2017

11 червня набрав чинності
Закон України № 2019
"Про
ринок
електричної
енергії"

Модель єдиного покупця

08.2017
Затвердження плану заходів МЕВ з
реалізації положень ЗУ № 2019-VIII
Створення РГ з реалізації положень ЗУ №
2019-VIII

Наказ МЕВ № 588 "Про організацію роботи
МЕВ з реалізації положень ЗУ № 2019-VIII

(12.09 проведено перше засідання РГ, створені
8 робочих підгруп по окремим напрямкам )

• Затвердження КМУ проектів НПА
МЕВ
• Створення
ЦОВВ
на
базі
Держенергонагляду

t
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КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО
РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Перше засідання КЦ заплановано на 15.09.2017 року

Порядок денний першого засідання КЦ

1

2
3

• Затвердження персонального складу КЦ
• Порядок розгляду та затвердження рішень КЦ
• Загальні положення роботи Секретаріату

КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ПРОЕКТНОГО ОФІСУ МЕВ
У серпні Міненерговугілля розробило концепцію створення Проектного офісу
Координаційний Центр із забезпечення запровадження
нової моделі ринку електричної енергії при Кабінеті
Міністрів України

Проектний Офіс із запровадження нової моделі ринку
електричної енергії України

Робочі Групи відповідно до компетенції при
Міненерговугілля, НКРЕКП

Прийняття рішень, прискорення
погодження відповідно до Регламентних
вимог КМУ проектів нормативно-правових
актів

Експертна оцінка проектів нормативноправових актів та їх узгодження між собою,
гармонізація законодавства, внесення
пропозицій КЦ щодо організаційних заходів
та технічного забезпечення нової моделі
ринку електричної енергії

Підготовка проектів нормативно-правових
актів та їх узгодження з учасниками ринку

Рішення про створення Проектного Офісу – КЦ на своєму засіданні приймає протокольне рішення про
створення Проектного Офісу.

Дякую за увагу!

