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ПРОЕКТ

Обґрунтування до постанови НКРЕКП
«Про внесення змін до додатка до постанови НКРЕКП від 29.09.2017
№ 1185» (щодо встановлення надбавки до «зеленого» тарифу ТОВ «Ренджи
Сарата» (СЕС Вінницька обл., Шаргородський р-н, м. Шаргород, вул.
Лугова, 96); щодо встановлення «зеленого» тарифу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
(СЕС Київська обл., м. Боярка, вул. Білогородська, буд. 61); ТОВ «Кліар
Енерджі» (2 черга полігону ТПВ Харківська обл., Харківський р-н, с.
Докучаєвське, вул. Об’їздна, 2); ТОВ «МАСТЕРЕНЕРГО ІНВЕСТ»
(полігон ТПВ на території Шпанівської сільської ради Рівненського р-ну,
Рівненської обл.)
Управління генеруючих підприємств Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики розглянуло звернення ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ»
щодо встановлення «зеленого» тарифу на відпуск електричної енергії.
Товариство планує виробляти електричну енергію з використанням у якості
палива біогазу. Електроенергія вироблятиметься газоелектрогенераторною
(когенераційною) установкою GE Jenbacher потужністю 845 кВт (2 черга
полігону ТПВ), що розташовані у Харківській обл., Харківському р-ні, с.
Докучаєвське, вул. Об’їздна, 2. Загальна встановлена потужність – 1,908 МВт.
Запланований корисний відпуск електричної енергії зазначеною установкою
становить 6,58 млн кВт∙год/рік.
Слід зазначити, що відповідно до чинного законодавства, 07.09.2017
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 Сарата» (СЕС Вінницька обл.,
Шаргородський р-н, м. Шаргород, вул. Лугова, 96); щодо встановлення
«зеленого» тарифу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (СЕС Київська обл., м. Боярка, вул.
Білогородська, буд. 61); ТОВ «Кліар Енерджі» (2 черга полігону ТПВ
Харківська обл., Харківський р-н, с. Докучаєвське, вул. Об’їздна, 2); ТОВ
«МАСТЕРЕНЕРГО ІНВЕСТ» (полігон ТПВ на території Шпанівської сільської
ради Рівненського р-ну, Рівненської обл.). Проект постанови НКРЕКП, разом з
обґрунтовувальними матеріалами, необхідними для прийняття рішення та
повідомлення про проведення відкритого обговорення було оприлюднене на
офіційному веб-сайті НКРЕКП у мережі Інтернет, у період з 07.09.2017 до
02.10.2017, з метою отримання зауважень та пропозицій до схваленого проекту
постанови НКРЕКП. Протягом вказаного періоду зауважень та пропозицій до
проекту постанови не надходили. Відкрите обговорення проекту постанови
НКРЕКП відбулось 05.10.2017, 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
Сарата» (СЕС Вінницька обл., Шаргородський р-н, м. Шаргород, вул.
Лугова, 96); щодо встановлення «зеленого» тарифу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
(СЕС Київська обл., м. Боярка, вул. Білогородська, буд. 61); ТОВ «Кліар
Енерджі» (2 черга полігону ТПВ Харківська обл., Харківський р-н, с.
Докучаєвське, вул. Об’їздна, 2); ТОВ «МАСТЕРЕНЕРГО ІНВЕСТ» (полігон
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ТПВ на території Шпанівської сільської ради Рівненського р-ну, Рівненської
обл.) на засідання НКРЕКП. Протокол відкритого обговорення від 05.10.2017
№ 14/4-17 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 постанов НКРЕКП «Про встановлення
«зеленого» тарифу ТОВ «МАСТЕРЕНЕРГО ІНВЕСТ», «Про встановлення
«зеленого» тарифу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та «Про встановлення надбавки до
«зеленого» тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського
виробництва ТОВ «Ренджи Сарата» (СЕС Вінницька обл., Шаргородський р-н,
м. Шаргород, вул. Лугова, 96)», управління генеруючих підприємств пропонує
прийняти постанову НКРЕКП «Про внесення змін до додатка до постанови
НКРЕКП від 29.09.2017 № 1185».
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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» 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
29 вересня 2017 року № 1185 «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 61 викласти у такій редакції:
«
61

ТОВ «Ренджи Сарата»
(СЕС Вінницька обл.,
Шаргородський р-н, м. Шаргород,
вул. Лугова, 96)

496,45

24,82

521,27
».

2
2) після пункту 131 доповнити новим пунктом 132 такого змісту:
«
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
132 (СЕС Київська обл., м. Боярка, вул.
Білогородська, буд. 61)

508,16
».

У зв’язку з цим пункти 132 – 222 вважати відповідно пунктами 133 –
223.
3) пункт 156 викласти у такій редакції:
«
156 ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ»:
полігон ТПВ на територіі
Рибненської сільської ради,
Тисменицький р-н, ІваноФранківська обл.
1 черга полігону ТПВ
Харківська обл., Харківський
р-н, с. Докучаєвське,
вул. Об’їздна, 2
2 черга полігону ТПВ
Харківська обл., Харківський
р-н, с. Докучаєвське,
вул. Об’їздна, 2
полігон ТПВ Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг,
Центрально-Міський р-н, район
шахти «Валявко-Південна»

384,46

384,46

384,46

384,46
».

4) після пункту 160 доповнити новим пунктом 161 такого змісту:
«
ТОВ «МАСТЕРНЕРГО ІНВЕСТ»
(полігон ТПВ на території
161 Шпанівської сільської ради
Рівненського р-ну, Рівненської обл.)

384,46
».

У зв’язку з цим пункти 161 – 223 вважати відповідно пунктами 162 –
224.
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