ЗЕА «НОВОСВІТ» (ГЕС «Сарата», Чернівецька обл, Путильський р-н, с. Сарата, вул. Карпатська
19-а)
•Загальна встановлена потужність – 0,198 МВт.
•Запланований корисний відпуск електричної енергії – 0,800млн кВт∙год/рік.
•Введення об’єкта в експлуатацію – 01 вересня 2017 року
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Обґрунтування щодо схвалення проекту постанови НКРЕКП
«Про внесення змін до додатка до постанови НКРЕКП від 29.09.2017 № 1185»
(щодо встановлення надбавки до «зеленого» тарифу ТОВ «Ренджи Берщадь»
(СЕС «Білозерка»), щодо встановлення «зеленого» тарифу ЗЕА «НОВОСВІТ
(ГЕС «Сарата»))
Управління генеруючих підприємств Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики розглянуло звернення ЗЕА «НОВОСВІТ» щодо
встановлення «зеленого» тарифу на відпуск електричної енергії, яка виробляється
мікрогідроелектростанцією «Сарата». МікроГЕС «Сарата» розташована в
Чернівецькій обл, Путильський р-н, с. Сарата, вул. Карпатська 19-а. Встановлена
потужність генеруючого обладнання мікроГЕС становить 0,198 МВт.
Запланований корисний відпуск електричної енергії – 0,800 млн кВт∙год/рік. Слід
зазначити, що НКРЕ вже встановило «зелений» тариф для ЗЕА «НОВОСВІТ» 23
липня 2009 року.
Оскільки введення в експлуатацію мікрогідроелектростанції «Сарата»
відбулось 01 вересня 2017 року відповідно до сертифікату закінченого
будівництвом об’єкта, при розрахунку «зеленого» тарифу буде застосовуватись
коефіцієнт «зеленого» тарифу 3,24, як для мікрогідроелектростанції, яка була
введена в експлуатацію з 01.01.2017 по 31.12.2019, згідно із Законом України «Про
альтернативні джерела енергії».
Слід зазначити, що відповідно до чинного законодавства, 21.09.2017 було
схвалено проект постанови НКРЕКП «Про внесення змін до додатка до постанови
НКРЕКП від 29.09.2017 № 1185» (щодо встановлення надбавки до «зеленого»
тарифу ТОВ «Ренджи Берщадь» (СЕС «Білозерка»), щодо встановлення «зеленого»
тарифу ЗЕА «НОВОСВІТ (ГЕС «Сарата»)). Проект постанови НКРЕКП, разом з
обґрунтовувальними матеріалами, необхідними для прийняття рішення та
повідомлення про проведення відкритого обговорення було оприлюднено на
офіційному веб-сайті НКРЕКП у мережі Інтернет, у період з 21.09.2017 до
19.10.2017, з метою отримання зауважень та пропозицій до схваленого проекту
постанови НКРЕКП. Протягом зазначеного періоду зауважень та пропозицій до
зазначеного проекту постанови не надходили. Відкрите обговорення зазначеного
проекту постанови НКРЕКП відбулось 19.10.2017, за результатами якого вирішено
винести питання про внесення змін до додатка до постанови НКРЕКП від
29.09.2017 № 1185» (щодо встановлення надбавки до «зеленого» тарифу ТОВ
«Ренджи Берщадь» (СЕС «Білозерка»), щодо встановлення «зеленого» тарифу ЗЕА
«НОВОСВІТ (ГЕС «Сарата»)) на засідання НКРЕКП. Протокол відкритого
обговорення від 19.10.2017 № 16/4-17 опубліковано на офіційному веб-сайті
НКРЕКП.
З урахуванням вимог Закону України «Про альтернативні джерела енергії»,
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, Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року
№ 866 та постанови НКРЕКП «Про встановлення надбавки до «зеленого» тарифу
Михайловський О.В. 204-70-32
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за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва ТОВ
«Ренджи Бершадь» (СЕС «Білозерка»)» управління генеруючих підприємств
пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про внесення змін до додатка до
постанови НКРЕКП від 29.09.2017 № 1185».

Директор Департаменту із
регулювання відносин у сфері енергетики

К. Сушко

Начальник
управління генеруючих підприємств

О. Чуприна

Михайловський О.В. 204-70-32

ПРОЕКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

П О СТ А Н ОВ А
___________________

№ _______________
Київ

Про внесення змін до додатка
до постанови НКРЕКП
від 29 вересня 2017 року № 1185

Відповідно до законів України «Про альтернативні джерела енергії»,
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг», 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 та Порядку визначення рівня
використання
обладнання
українського
виробництва
на
об’єктах
електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах
будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють
електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та
коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні- та малими
гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до «зеленого»
тарифу, затвердженого постановою НКРЕКП від 10 грудня 2015 року № 2932,
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Унести до додатка до постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29
вересня 2017 року № 1185 «Про встановлення «зелених» тарифів на електричну
енергію, та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня використання

2
обладнання українського виробництва для суб’єктів господарювання» такі
зміни:
1) пункт 59 викласти у такій редакції:
«
59

ТОВ «Ренджи Бершадь»:
СЕС Вінницька обл.,
Бершадський р-н, на території
Чернятської сільської ради
СЕС «Білозерка»

1053,08
466,37

23,32

489,69
».

2) пункт 209 викласти у такій редакції:
«
209 ЗЕА «Новосвіт»:
Боднарівська ГЕС
Великокужелівська ГЕС
Гордашівська ГЕС
Збручська ГЕС
Звенигородська ГЕС
Коржівська ГЕС
Коропецька ГЕС
Корсунь-Шевченківська ГЕС
Корсунь-Шевченківська міні
ГЕС
Лоташівська ГЕС
Новокостянтинівська ГЕС
ГЕС Сарата
Сандрацька ГЕС
Стеблівська ГЕС
Яблуницька ГЕС

361,06
361,06
361,06
541,59
361,06
361,06
361,06
361,06
361,06
361,06
361,06
541,59
361,06
361,06
361,06
».

Голова НКРЕКП
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