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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
ТОВ «ВІНСОЛАР»
(2 пусковий комплекс 3 черги СЕС)
Управління генеруючих підприємств Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики розглянуло звернення ТОВ «ВІНСОЛАР» щодо
встановлення «зеленого» тарифу на відпуск електричної енергії, яка
виробляється 2 пусковим комплексом 3 черги наземної сонячної
електростанції, що розташована в Вінницький обл., Піщанському р-ні,
с. Трибусівка, вул. Леніна, 7. Встановлена потужність генеруючого
обладнання 2 пускового комплексу 3 черги зазначеної СЕС становить
0,864 МВт, загальна потужність СЕС – 3,194 МВт. Запланований корисний
відпуск електричної енергії – 0,950 млн кВт∙год/рік.
Постановою НКРЕ від 25.04.2013 № 489 Товариству було встановлено
«зелений» тариф на електричну енергію, вироблену на об’єктах
електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії.
Оскільки введення в експлуатацію 2 пускового комплексу 3 черги
зазначеної СЕС відбулось 22 грудня 2016 року, згідно із декларацією про
готовність до експлуатації об’єкта, при розрахунку «зеленого» тарифу буде
застосовуватись коефіцієнт «зеленого» тарифу 2,97, як для наземної СЕС, яка
була введена 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:
Пункт 22 додатку до постанови НКРЕКП від 30.03.2017 № 427
«Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію та
надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня використання
обладнання українського виробництва для суб’єктів господарювання»
викласти у такій редакції:
«
22 ТОВ «ВінСолар»:
1 черга СЕС Вінницька обл.,
1339,95
с. Трибусівка
2 черга СЕС Вінницька обл.,
977,05
с. Трибусівка
1 пусковий комплекс 3 черги
СЕС Вінницька обл.,
488,52
с. Трибусівка
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2 пусковий комплекс 3 черги
СЕС Вінницька обл.,
с. Трибусівка

460,61
».
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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
ТОВ «ЕКОТЕХНІК МИНЬКІВЦІ»
(1 черга СЕС)
Управління генеруючих підприємств Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики розглянуло звернення ТОВ «ЕКОТЕХНІК
МИНЬКІВЦІ» щодо встановлення «зеленого» тарифу на відпуск електричної
енергії, яка виробляється 1 чергою наземної сонячної електростанції, що
розташована
в
Хмельницькій
обл.,
Дунаєвецькому
р-ні,
с. Миньківці, вул. Молодіжна, 42. Встановлена потужність генеруючого
обладнання 1 черги зазначеної СЕС становить 0,559 МВт. Запланований корисний
відпуск електричної енергії – 0,612 млн кВт∙год/рік.
Оскільки введення в експлуатацію 1 черги зазначеної СЕС відбулось
23 січня 2017 року, згідно із декларацією про готовність до експлуатації об’єкта,
при розрахунку «зеленого» тарифу буде застосовуватись коефіцієнт «зеленого»
тарифу 2,79, як для наземної СЕС, яка була введена в експлуатацію з 01.01.2017 по
31.12.2019, 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 ТОВ «ЕКОТЕХНІК МИНЬКІВЦІ» «зелений» тариф на
відпуск електричної енергії до 01.01.2030;
2. Додаток до постанови НКРЕКП від 30.03.2017 № 427 «Про
встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію та надбавки до
«зелених» тарифів за дотримання рівня використання обладнання
українського виробництва для суб’єктів господарювання» після пункту 28
доповнити новим пунктом 29 такого змісту:
«
29 ТОВ «ЕКОТЕХНІК МИНЬКІВЦІ»
(1 черга СЕС Хмельницька обл.,
432,69
Дунаєвецький р-н, с. Миньківці, вул.
Молодіжна, 42)
».
У зв’язку з цим пункти 29 - 193 вважати відповідно пунктами 30-194.
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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
ТОВ «В.Р. ТРАК ШИНА» (СЕС «ТРАК СОЛАР»)
Управління генеруючих підприємств Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики розглянуло звернення ТОВ «В.Р. ТРАК ШИНА» щодо
встановлення «зеленого» тарифу на відпуск електричної енергії, яка виробляється
сонячною електростанцією «ТРАК СОЛАР», що розташована на покрівлі будівлі
(споруди)
за
адресою:
Кіровоградська
обл.,
Кіровоградський
р-н,
м. Кропивницький, вул. Виставочна, 1В. Встановлена потужність генеруючого
обладнання зазначеної СЕС становить 0,229 МВт. Запланований корисний відпуск
електричної енергії становить – 0,266 млн кВт∙год/рік.
Оскільки введення в експлуатацію СЕС «ТРАК СОЛАР» відбулось
27 грудня 2016 року, згідно із декларацією про готовність до експлуатації об’єкта,
при розрахунку «зеленого» тарифу буде застосовуватись коефіцієнт «зеленого»
тарифу 3,20, як для СЕС, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах
будинків, будівель та споруд, яка була введена 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 ТОВ «В.Р. ТРАК ШИНА» «зелений» тариф на відпуск
електричної енергії до 01.01.2030;
2. Додаток до постанови НКРЕКП від 30.03.2017 № 427 «Про
встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію та надбавки до
«зелених» тарифів за дотримання рівня використання обладнання
українського виробництва для суб’єктів господарювання» після пункту 95
доповнити новим пунктом 96 такого змісту:
«
96 ТОВ «В.Р. ТРАК ШИНА»
496,28
(СЕС «ТРАК СОЛАР»)
».
У зв’язку з цим пункти 96 - 194 вважати відповідно пунктами 97-195.
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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
ТОВ «СЕРВІСАГРО-ПОЛТАВА»
Управління генеруючих підприємств Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики розглянуло звернення ТОВ «СЕРВІСАГРОПОЛТАВА» щодо встановлення «зеленого» тарифу на відпуск електричної енергії,
яка виробляється сонячною електростанцією, що розташована на покрівлі будівлі
за адресою: Полтавська обл., Любенський р-н, с. Остапівка вул. Гагаріна, 17я.
Встановлена потужність генеруючого обладнання зазначеної СЕС становить
0,120 МВт.
Запланований
корисний
відпуск
електричної
енергії
–
0,135 млн кВт∙год/рік.
Оскільки введення в експлуатацію зазначеної СЕС відбулось 2 грудня
2016 року, згідно із декларацією про готовність об’єкта до експлуатації, при
розрахунку «зеленого» тарифу буде застосовуватись коефіцієнт «зеленого» тарифу
3,20, як для СЕС, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків,
будівель та споруд, яка була введена 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 ТОВ «СЕРВІСАГРО-ПОЛТАВА» «зелений» тариф на
відпуск електричної енергії до 01.01.2030;
2. Додаток до постанови НКРЕКП від 30.03.2017 № 427 «Про
встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію та надбавки до
«зелених» тарифів за дотримання рівня використання обладнання
українського виробництва для суб’єктів господарювання» після пункту 109
доповнити новим пунктом 110 такого змісту:
«
110 ТОВ «СЕРВІСАГРО-ПОЛТАВА»
(СЕС Полтавська обл., Любенський
496,28
р-н, с. Остапівка, вул. Гагаріна, 17я)
».
У зв’язку з цим пункти 110 - 195 вважати відповідно пунктами 111-196.
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Обґрунтування до рішення Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо встановлення
«зеленого» тарифу ТОВ «Агробудтехнології» (1 черга когенераційної станції)
Управління генеруючих підприємств Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики розглянуло звернення ТОВ «Агробудтехнології»
щодо встановлення «зеленого» тарифу на відпуск електричної енергії, що
виробляється 1 чергою когенараційної установки на базі газопоршневого двигуна
ДвГ 1А – 630. Зазначений об’єкт електроенергетики знаходиться в м. Вінниця по
вул. 600-річчя. 17. Встановлена електрична потужність 1 черги когенераційної
установки становить 0,630 МВт. Запланований корисний відпуск електричної
енергії 3,600 млн кВт∙год/рік.
Виробництво електричної енергії 1 чергою когенараційної установки
здійснюється з використанням в якості робочого тіла генераторного (піролізного
газу), отриманого в процесі примусової газифікації біомаси, а саме, брикетів з
деревини, відповідно до статті 171 Закону України «Про електроенергетику»
біогазом є газ з біомаси.
На сьогодні, ТОВ «Агробудтехнології» реалізує проект технічного
переоснащення обладнання когенераційної станції з переводом її роботи з
природного газу на генераторний (піролізний) газ, отриманий шляхом примусової
газифікації біомаси. Переведення роботи 1 черги когенераційної станції з
використання природного газу на генераторний (піролізний) газ здійснено шляхом
монтажу двох газогенераторів УГК-800, в яких безпосередньо відбувається процес
газифікації біомаси, обладнання лінії газогенерації та монтажу газопроводу подачі
генераторного газу до когенераційної установку на базі газопоршневого двигуна
ДвГ 1А – 630.
Слід зазначити, що ТОВ «Агробудтехнології» видано ліцензію з
виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС,
когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії (постанова НКРЕКП від 30 липня 2015 року
№ 2108) та ліцензію з виробництва електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 30
липня 2015 року № 2109). Також Товариству встановлено тариф на виробництво
теплової енергії, що використовується для виробництва та надання населенню
послуг з опалення та гарячого водопостачання, – 1040,36 грн за 1 Гкал (без ПДВ)
(постанова НКРЕКП від 24 грудня 2015 року № 3095). За інформацією ліцензіата,
надлишок електричної енергії відпускається за прямими договорами.
Оскільки введення в експлуатацію зазначеного об’єкта електроенергетики
відбулось 27 лютого 2017 року відповідно до декларації про готовність до
експлуатації об’єкта, при розрахунку «зеленого» тарифу буде застосовуватись
коефіцієнт «зеленого» тарифу 2,3, як для об’єкта електроенергетики, що виробляє
електроенергію з біогазу, який був введений в експлуатацію з 01.01.2017 по
31.12.2019, згідно із Законом України «Про електроенергетику».
Відповідно до 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:
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1. Установити ТОВ «Агробудтехнології» «зелений» тариф на відпуск
електричної енергії до 01.01.2030;
2. Додаток до постанови НКРЕКП від 30.03.2017 № 427 «Про встановлення
«зелених» тарифів на електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за
дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для
суб’єктів господарювання» після пункту 132 доповнити розділ «Виробники
електричної енергії з біогазу» новим пунктом 133 такого змісту:
«
ТОВ «Агробудтехнології»
133
356,70
(1 черга когенераційної станції)
».
У зв’язку з цим пункти 133 - 196 вважати відповідно пунктами 134 - 197.
3. Доручити Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики
направити на адресу ТОВ «Агробудтехнології» лист щодо необхідності щомісячно
надавати до НКРЕКП інформацію стосовно виду палива, яке піддається газифікації
для подальшого виробництва електричної енергії, його обсягів, вартості, а також
інформацію щодо фактичної собівартості виробництва електричної енергії.

Директор Департаменту із
регулювання відносин у сфері енергетики
Начальник
управління генеруючих підприємств

Михайловський О.В.
70-32

К. Сушко

О. Чуприна
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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
ТОВ «ВАТТЕНКРАФТ УКРАЇНА»
(Великоолександрівська ГЕС)
Управління генеруючих підприємств Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики розглянуло звернення ТОВ «ВАТТЕНКРАФТ
УКРАЇНА» щодо встановлення «зеленого» тарифу на відпуск електричної
енергії, яка виробляється Великоолександрівською мікроГЕС що
розташована на р. Інгулець у Великоолександрівському р-ні Херсонської обл.
Встановлена потужність генеруючого обладнання мікроГЕС становить
0,145 МВт. Запланований корисний відпуск електричної енергії –
0,73 млн кВт∙год/рік.
Оскільки введення в експлуатацію зазначеної ГЕС відбулось
22 лютого 2017 року відповідно до декларації про готовність об’єкта до
експлуатації, 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 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 ТОВ «ВАТТЕНКРАФТ УКРАЇНА» «зелений»
тариф на відпуск електричної енергії до 01.01.2030;
2. Додаток до постанови НКРЕКП від 30.03.2017 № 427 «Про
встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію та надбавки до
«зелених» тарифів за дотримання рівня використання обладнання
українського виробництва для суб’єктів господарювання» після пункту
155 доповнити новим пунктом 156 такого змісту:
«
ТОВ «ВАТТЕНКРАФТ УКРАЇНА»
156
502,48
(Великоолександрівська ГЕС)
».
У зв’язку з цим пункти 156 - 197 вважати відповідно пунктами
157 - 198.

Директор Департаменту із
регулювання відносин у сфері енергетики
Начальник
управління генеруючих підприємств
Прихід О.В.
60-19

К. Сушко

О. Чуприна

ПРОЕКТ

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

П О СТ А Н ОВ А
___________________

№ _______________
Київ

Про встановлення «зеленого»
тарифу ТОВ «ЕКОТЕХНІК МИНЬКІВЦІ»

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 «ЕКОТЕХНІК
МИНЬКІВЦІ» «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену на об’єктах
електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії,
до 01 січня 2030 року.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

ПРОЕКТ

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

П О СТ А Н ОВ А
___________________

№ _______________
Київ

Про встановлення «зеленого»
тарифу ТОВ «В.Р. ТРАК ШИНА»

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 «В.Р. ТРАК
ШИНА» «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену на об’єктах
електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії,
до 01 січня 2030 року.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

ПРОЕКТ

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

П О СТ А Н ОВ А
___________________

№ _______________
Київ

Про встановлення «зеленого»
тарифу ТОВ «СЕРВІСАГРОПОЛТАВА»

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 «СЕРВІСАГРОПОЛТАВА» «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену на об’єктах
електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії,
до 01 січня 2030 року.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

ПРОЕКТ

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

П О СТ А Н ОВ А
___________________

№ _______________
Київ

Про встановлення «зеленого»
тарифу ТОВ «Агробудтехнології»

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
«Агробудтехнології» «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену на
об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела
енергії, до 01 січня 2030 року.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

ПРОЕКТ

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

П О СТ А Н ОВ А
___________________

№ _______________
Київ

Про встановлення «зеленого»
тарифу ТОВ «ВАТТЕНКРАФТ
УКРАЇНА»

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 «ВАТТЕНКРАФТ
УКРАЇНА» «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену на об’єктах
електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії,
до 01 січня 2030 року.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

