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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

ОРЖЕЛЬ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Освіта : Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут» - Магістр з енергетичного менеджменту.
Професійний досвід:
Жовтень 2014 року - теперішній час
Посада: Голова - Асоціація «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВІДНОВЛЮВАНОЇ
ЕНЕРГЕТИКИ».

Серпень 2006 - жовтень 2014
Посада: Начальник відділу комбінованого виробництва теплової та електричної
енергії - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Липень - серпень 2004
Посада: Інтерн - ТОВ «Харківенергоремонт-2004».
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ «УКРАЇНСЬКА
АСОЦІАЦІЯ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ»
1. Популяризація відновлюваної енергетики та донесення інформації до
громадськості про позитивні результати розвитку В ДЕ.
2. Налагодження зв’язків з органами державної влади: ініційований діалог з
НКРЕКП, взято участь у роботі Колегії Держенергоефективності, профільних робочих
груп при органах державної влади; проведені круглі столи та прес-конференції за
участю зацікавлених сторін: учасників ринку, фінансових установ, представників
державних інституцій. Участь в нарадах щодо формування законодавчого поля,
зокрема активна діяльність в роботі над:
^Проектом Закону реєстр. № 2010-д «Про внесення змін до деяких законів України
щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних
джерел енергії» (прийнятий Законом України № 5 14-УІІІ), який передбачає:
-відміну місцевої складової як бар'єру ддя доступу на ринок;
-стимулювання українського виробника і відповідно
створення нових робочих місць у зв'язку з введенням надбавки до «зеленого» тарифу за використання
обладнання українського виробництва;
- введення єдиної для всіх джерел енергії, чіткої та зрозумілої формули розрахунку «зеленого» тарифу
та приведення їх до економічно обґрунтованого рівня.

^Проектом Закону реєстр. № 3447 «Про внесення змін до деяких законів України
щодо удосконалення механізму стимулювання виробництва електроенергії з
альтернативних джерел енергії (технічний)»;
^Проектом Закону реєстр. № 4493 «Про ринок електричної енергії України».
3. Активна участь в процесі залучення іноземних інвесторів в вітчизняну енергетику.
4. Формування бази даних (статистику та аналітику) стосовно динаміки розвитку
сектору ВДЕ, законодавчих змін та нових правил.

Голова

Оржель О. А.

