Обґрунтування до рішення Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо встановлення
«зеленого» тарифу на відпуск електричної енергії
ТОВ «ЄВРОІМЕКС» (4 черга СЕС)
Управління генеруючих підприємств Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики розглянуло звернення ТОВ «ЄВРОІМЕКС» щодо
встановлення «зеленого» тарифу на відпуск електричної енергії, яка виробляється
4 чергою наземної сонячної електростанції, що розташована в Закарпатській обл.,
Ужгородському р-ні, с. Тийглаш (за межами населеного пункту). Встановлена
потужність генеруючого обладнання 4 черги зазначеної СЕС становить 2,268 МВт,
загальна потужність СЕС – 9,072 МВт. Запланований корисний відпуск
електричної енергії становить 2,235 млн кВт∙год/рік. Слід зазначити, що НКРЕКП
вже встановило «зелений» тариф для 1 – 3 черг СЕС 15 грудня 2017 року.
Оскільки введення в експлуатацію 4 черги зазначеної СЕС відбулось 5 квітня
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:
Пункт 39 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:
«
39 ТОВ «ЄВРОІМЕКС»:
1 – 3 черги СЕС Закарпатська
обл., Ужгородський р-н,
460,61
с. Тийглаш
4 черга СЕС Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н,
432,69
с. Тийглаш
».
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Обґрунтування до рішення Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо встановлення
«зеленого» тарифу ТОВ «ЛНК» (полігон ТПВ на території Руськополянської
сільської ради Черкаський район, Черкаська область)
Управління генеруючих підприємств Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики розглянуло звернення ТОВ «ЛНК» щодо
встановлення «зеленого» тарифу на відпуск електричної енергії. Товариство
планує виробляти електричну енергію з використанням біогазу на полігоні твердих
побутових відходів, розташованого на території Руськополянської сільської ради
Черкаського
р-ну,
Черкаської
обл.
Електроенергія
вироблятиметься
електрогенераторною установкою Caterpillar CG132-12, встановлена потужність
якої – 0,600 МВт. Запланований корисний відпуск електричної енергії становить
4,800 млн кВт∙год/рік. Слід зазначити, що НКРЕ вже встановило «зелений» тариф
для ТОВ «ЛНК» (постанова НКРЕ від 15.03.2012 № 247). Станом сьогодні
Товариством здійснюється виробництво електричної енергії на п’яти полігонах
ТПВ.
Оскільки введення в експлуатацію комплексної інженерної споруди з
системою збору біогазу полігону твердих побутових відходів для виробництва
електричної енергії відбулось 29 березня 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 включно, 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:
Пункт 138 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:
«
138 ТОВ «ЛНК»:
полігон ТПВ на території
Глибоцької сільської ради,
356,70
Бориспільський р-н, Київська
обл.
полігон ТПВ на території
Підгірцівської сільської ради,
Обухівський р-н, Київська
356,70
обл. (2 черга об’єкта Підгірці
Л-31та об’єкт Підгірці Л-51)
полігон ТПВ на території
356,70
Рожівської сільської ради

Броварський р-н, Київська
обл.
полігон ТПВ на території
Оліївської сільської ради,
Житомирський р-н,
Житомирська обл.
полігон ТПВ на території
Веснянської сільської ради,
Миколаївський р-н,
Миколаївська обл.
полігон ТПВ на території
Руськополянської сільської
ради Черкаський р-н,
Черкаська обл.

356,70

356,70

356,70
».
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ПРОЕКТ

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

ПОСТАНОВА
___________________

№ _______________

Київ
Про внесення змін до додатка
до постанови НКРЕКП
від 30 березня 2017 року № 427

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:
Унести до додатка до постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 березня 2017 року
№ 427 «Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію, та надбавки
до «зелених» тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського
виробництва для суб’єктів господарювання» такі зміни:
1) пункт 39 викласти у такій редакції:
«
39

ТОВ «ЄВРОІМЕКС»:
1 – 3 черги СЕС Закарпатська
обл., Ужгородський р-н,
с. Тийглаш
4 черга СЕС Закарпатська обл.,

460,61
432,69

Ужгородський р-н,
с. Тийглаш
»;
2) пункт 138 викласти у такій редакції:
«
138 ТОВ «ЛНК»:
полігон ТПВ на території
Глибоцької сільської ради,
Бориспільський р-н, Київська
обл.
полігон ТПВ на території
Підгірцівської сільської ради,
Обухівський р-н, Київська обл.
(2 черга об’єкта Підгірці Л-31та
об’єкт Підгірці Л-51)
полігон ТПВ на території
Рожівської сільської ради
Броварський р-н, Київська обл.
полігон ТПВ на території
Оліївської сільської ради,
Житомирський р-н,
Житомирська обл.
полігон ТПВ на території
Веснянської сільської ради,
Миколаївський р-н,
Миколаївська обл.
полігон ТПВ на території
Руськополянської сільської
ради Черкаський р-н, Черкаська
обл.

356,70

356,70

356,70

356,70

356,70

356,70
».
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