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Обґрунтування до рішення Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо встановлення
«зеленого» тарифу на відпуск електричної енергії ТзОВ «Синтез Солар»
Управління генеруючих підприємств розглянуло звернення ТзОВ «Синтез
Солар» щодо встановлення «зеленого» тарифу на відпуск електричної енергії, яка
виробляється наземною (Бориславською СЕС №2) та даховою (Бориславською
СЕС "Синтез – 1"), що розташовані за адресою вул. Коваліва, 46-Б, м. Борислав,
Львівської області та вул. Трускавецька, 125, м. Борислав, Львівська обл.
відповідно. Установлена потужність генеруючого обладнання наземної СЕС
становить 0,326 МВт, запланований корисний відпуск електричної енергії
становить 0,343 млн кВт∙год/рік. Установлена потужність генеруючого обладнання
дахової СЕС становить 1,110 МВт, запланований корисний відпуск електричної
енергії становить 1,020 млн кВт∙год/рік.
Оскільки введення в експлуатацію наземної та дахової СЕС відбулось
30 листопада 2016 року відповідно до декларацій про готовність об’єкта до
експлуатації, при розрахунку «зеленого» тарифу для наземної СЕС буде
застосовуватись коефіцієнт «зеленого» тарифу 2,97, як для наземної СЕС, яка була
введена в експлуатацію з 01.01.2016 по 31.12.2016 для дахової СЕС буде
застосовуватись коефіцієнт «зеленого» тарифу 3,20, як для об’єкта
електроенергетики, який виробляє електричну енергію з енергії сонячного
випромінювання, що вмонтований (встановлений) на дахах та/або фасадах
будинків, будівель та споруд, що був введений в експлуатацію з 01.01.2016 по
31.12.2016 згідно із Законом України «Про електроенергетику».
З урахуванням вимог Закону України «Про електроенергетику» та Порядку
встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу на електричну
енергію для суб'єктів господарської діяльності та приватних домогосподарств,
затвердженого постановою НКРЕ, від 02 листопада 2012 року № 1421 управління
генеруючих підприємств пропонує:
1. Установити ТзОВ «Синтез Солар» «зелений» тариф на відпуск
електричної енергії до 01.01.2030;
2. Додаток до постанови НКРЕКП від 29.09.2016 № 1677 «Про
встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію для суб'єктів
господарювання та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня
використання обладнання українського виробництва» після пункту 64
доповнити новим пунктом 65 такого змісту:
″

65

ТзОВ «Синтез Солар»
(Бориславська СЕС №2)

470,85
″.

У зв’язку з цим пункти 65-164 вважати відповідно пунктами 66-165.
Після пункту 109 доповнити новим пунктом 110 такого змісту:
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″
110 ТзОВ «Синтез Солар»
(Бориславська СЕС «Синтез – 1»)

507,31
″.

У зв’язку з цим пункти 110-165 вважати відповідно пунктами 111-166.
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
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(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА

___________________

№ _______________
Київ

Про встановлення «зеленого»
тарифу ТзОВ «Синтез Солар»

Відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг» та Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу
на електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності та приватних
домогосподарств, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики, від 02 листопада 2012 року № 1421,
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Установити Товариству з обмеженою відповідальністю «Синтез Солар»
«зелений» тариф на електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики,
що використовують альтернативні джерела енергії, до 01 січня 2030 року.
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