ПРОЄКТ

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

П О СТ А Н ОВ А
___________________

№ _______________
Київ

Про затвердження Змін до Порядку
встановлення, перегляду та припинення
дії «зеленого» тарифу на електричну
енергію для суб’єктів господарської
діяльності, споживачів електричної
енергії, у тому числі енергетичних
кооперативів, та приватних
домогосподарств, генеруючі установки
яких виробляють електричну енергію з
альтернативних джерел енергії
Відповідно до законів України «Про альтернативні джерела енергії»,
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Порядку встановлення, перегляду та припинення
дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської
діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних
кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких
виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії,
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 серпня 2019
року № 1817, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її
опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики та
комунальних послуг
____________ № _______
Зміни до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого»
тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності,
споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів,
та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють
електричну енергію з альтернативних джерел енергії
У главі 2:
1) абзаци другий, третій та сьомий пункту 2.1 викласти в такій редакції:
«пояснювальну записку з детальною інформацією про суб’єкта
господарювання (форма власності, установлена потужність, корисний відпуск
електричної енергії та інші характеристики об’єкта електроенергетики);»;
«зведений
кошторис
фактичних
витрат
будівництва
об’єкта
електроенергетики (вартість генеруючого обладнання, вартість будівельних та
пусконалагоджувальних робіт, вартість приєднання електроустановок до
електричних мереж, вартість іншого енергетичного обладнання та споруд,
розташованих на об’єкті електроенергетики, що є невід’ємною частиною об’єкта
електроенергетики);»;
«копію зареєстрованої декларації про готовність об'єкта (черги його
будівництва (пускового комплексу)) до експлуатації або сертифіката, що
засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта (черги його
будівництва (пускового комплексу)) проєктній документації та підтверджує його
готовність до експлуатації з відповідним актом готовності до експлуатації,
виданих відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 року № 461.»;
2) пункт 2.2 викласти у такій редакції:
«2.2. У разі зміни права власності, інших речових прав на об’єкт
електроенергетики (черги його будівництва (пускового комплексу), суб’єкт
господарювання, який набув право власності або інше речове право на такий
об’єкт електроенергетики подає до НКРЕКП заяву щодо встановлення/перегляду
«зеленого» тарифу та копії документів, що підтверджують право власності, інше
речове право на об’єкт електроенергетики.»;
3) у пункті 2.4:
доповнити словами «протягом 15 календарних днів»;

доповнити новим абзацом такого змісту:
«Якщо після залишення заяви без розгляду суб’єкт господарювання
повторно звернувся до НКРЕКП із заявою щодо встановлення/перегляду
«зеленого» тарифу та доданими до неї документами, в якій не усунуті
зауваження, що стали підставою для залишення заяви без розгляду, НКРЕКП має
право прийняти рішення про відмову у встановленні «зеленого» тарифу.»;
4) пункт 2.5 викласти у такій редакції:
«2.5. Структурний підрозділ НКРЕКП, до основних завдань якого
відноситься реалізація тарифної політики у сфері виробництва електричної
енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії, розглядає
заяву суб’єкта господарювання щодо встановлення/перегляду «зеленого»
тарифу та додані до неї документи, готує та подає матеріали на засідання
НКРЕКП, що проводяться у формі відкритого слухання, для розгляду питання
щодо встановлення/перегляду або відмови у встановленні «зеленого» тарифу
суб’єкту господарювання, протягом 30 календарних днів з дня їх надходження.»;
5) доповнити новим пунктом такого змісту:
«2.6. Якщо під час розгляду НКРЕКП заяви про встановлення/перегляду
«зеленого» тарифу суб’єкту господарювання виникає необхідність отримання
додаткових роз’яснень та/або матеріалів від уповноважених органів або
ліцензіата, розгляд заяви призупиняється на термін до отримання таких
роз’яснень та/або матеріалів, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата.».

Заступник директора Департаменту
із регулювання відносин у сфері
енергетики

А. Огньов

Обґрунтування щодо схвалення проєкту рішення, що має ознаки
регуляторного акта – постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, «Про
затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії
«зеленого» тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської
діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних
кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких
виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії»
У зв’язку із прийняттям Верховною Радою України Закону України від
22.05.2019 № 2712-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо
забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з
альтернативних джерел енергії», яким зокрема було внесено зміни до Законів
України «Про ринок електричної енергії», «Про альтернативні джерела енергії»
та запроваджено перехід до конкурентної моделі визначення вартості
електричної енергії виробленої з альтернативних джерел енергії, запроваджено
спрощену процедуру встановлення «зеленого» тарифу для споживачів
електричної енергії потужність генеруючих установок, яких не перевищує 150
кВт, збільшено потужність генеруючих установок приватних домогосподарств
на яких поширюється стимулювання у вигляді встановлення «зеленого»
тарифу, врегульовано процедуру перегляду «зеленого» тарифу у разі
проведення на діючому об’єкті електроенергетики, якому встановлено
«зелений» тариф реконструкції, технічного переоснащення, капітального
ремонту.
На сьогодні при встановленні «зеленого» тарифу на електричну енергію
вироблену з альтернативних джерел енергії НКРЕКП керується постановою
НКРЕКП від 30 серпня 2019 року № 1817 «Про затвердження Порядку
встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну
енергію для суб'єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії,
у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств,
генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних
джерел енергії» (далі – Порядок).
Зазначений Порядок на сьогодні потребує удосконалення в частині
уточнення спрощеної процедури встановлення «зеленого» тарифу на
електричну енергію вироблену на об’єктах електроенергетики, яким було
встановлено «зелений» тариф, у разі зміни речових прав на такі об’єкти
електроенергетики та розгляду на засіданні НКРЕКП, що проводиться у вигляді
відкритого слухання, питання щодо відмови у встановленні «зеленого» тарифу.
Враховуючи зазначене, та з метою сприяння відкритості та прозорості
діяльності у сфері стимулювання виробництва електричної енергії з
альтернативних джерел енергії Департаментом із регулювання відносин у сфері
енергетики розроблено проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до
Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на
електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів
електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних
домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з
альтернативних джерел енергії».
Михайловський О.В. 62-84

Проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку
встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну
енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії,
у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств,
генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних
джерел енергії» має ознаки регуляторного акта, у зв’язку з чим, згідно із
статтею 15 Закону про НКРЕКП, він має бути оприлюднений на офіційному
веб-сайті НКРЕКП з метою одержання зауважень і пропозицій.
Враховуючи зазначене Департамент із регулювання відносин у сфері
енергетики пропонує:
1. Схвалити проєкт рішення, що має ознаки регуляторного акта, –
постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Змін до
Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на
електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів
електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних
домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну
енергію з альтернативних джерел енергії»;
2. Розмістити повідомлення про оприлюднення проєкту постанови
НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та
припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб’єктів
господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі
енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі
установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел
енергії» на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

Заступник директора Департаменту
із регулювання відносин у сфері
енергетики

А. Огньов

АНАЛІЗ ВПЛИВУ
проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку
встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на
електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів
електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних
домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну
енергію з альтернативних джерел енергії»
I. Визначення проблеми
Законом України від 22.05.2019 № 2712-VIII «Про внесення змін до деяких
законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва
електричної енергії з альтернативних джерел енергії», було внесено зміни до
законів України «Про ринок електричної енергії», «Про альтернативні джерела
енергії» та запроваджено перехід до конкурентної моделі визначення вартості
електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, запроваджено
спрощену процедуру встановлення «зеленого» тарифу для споживачів
електричної енергії, потужність генеруючих установок яких не перевищує 150
кВт, збільшено потужність генеруючих установок приватних домогосподарств,
на яких поширюється стимулювання у вигляді встановлення «зеленого»
тарифу, врегульовано процедуру перегляду «зеленого» тарифу у разі
проведення на діючому об’єкті електроенергетики, якому встановлено
«зелений» тариф реконструкції, технічного переоснащення, капітального
ремонту.
На сьогодні при встановленні «зеленого» тарифу на електричну енергію,
вироблену з альтернативних джерел енергії, НКРЕКП керується постановою
НКРЕКП від 30 серпня 2019 року № 1817 «Про затвердження Порядку
встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну
енергію для суб'єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії,
у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств,
генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних
джерел енергії» (далі – Порядок).
Зазначений Порядок на сьогодні потребує удосконалення спрощеної
процедури встановлення «зеленого» тарифу на електричну енергію, вироблену
на об’єктах електроенергетики, яким було встановлено «зелений» тариф, у разі
зміни речових прав на такі об’єкти електроенергетики та можливості розгляду
на засіданні НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, питання
щодо відмови у встановленні «зеленого» тарифу.
Вплив проєкту нормативно-правового акта на основні групи (підгрупи):
Групи
(підгрупи)

Так

Проєкт
акта
не
впливає на інтереси
громадян

Громадяни

Держава

Ні

Удосконалення реалізації державної політики у
сфері виробництва електричної енергії з ВДЕ,
додаткове
стимулювання
для
розвитку
розподіленої генерації в Україні. Впровадження
конкурентної моделі визначення вартості
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електричної
енергії,
виробленої
відновлюваних джерел енергії
Суб'єкти
господарювання

з

Удосконалення
спрощеної
процедури
встановлення «зеленого» тарифу на електричну
енергію,
вироблену
на
об’єктах
електроенергетики, яким було встановлено
«зелений» тариф, у разі зміни речових прав на
такі об’єкти електроенергетики

Дія регуляторного акта матиме вплив на дві зацікавлені групи: держава та
суб’єкти господарювання (ліцензіати).
II. Цілі державного регулювання
Проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку
встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну
енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії,
у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств,
генеруючі установки яких виробляють електричну енергію, з альтернативних
джерел енергії» розроблено з метою удосконалення спрощеної процедури
встановлення «зеленого» тарифу на електричну енергію, вироблену на об’єктах
електроенергетики, яким було встановлено «зелений» тариф, у разі зміни
речових прав на такі об’єкти електроенергетики та можливості розгляду на
засіданні НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, питання
щодо відмови у встановленні «зеленого» тарифу.
III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи
Альтернатива 1.
Збереження чинного
регулювання

Опис альтернативи
Призведе до невідповідності чинному законодавству.

Є недоцільним, оскільки на сьогодні чинний регуляторний акт регулює
питання встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого»

Альтернатива 2.
Прийняття нового
регуляторного акта

Альтернатива 3.
Прийняття
запропонованого
Проєкту постанови

тарифу на електричну енергію для суб'єктів господарювання,
споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних
кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі
установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних
джерел енергії
Внесення відповідних змін до Порядку дозволить удосконалити
спрощену процедуру встановлення «зеленого» тарифу на
електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики,
яким було встановлено «зелений» тариф, у разі зміни речових
прав на такі об’єкти електроенергетики

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
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1) Оцінка впливу на сферу інтересів держави:
Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутні

Відсутні

Відсутні

Відсутні

Удосконалення реалізації державної політики у
сфері виробництва електричної енергії з ВДЕ,
додаткове стимулювання для розвитку розподіленої
генерації в Україні. Впровадження конкурентної
моделі визначення вартості електричної енергії
виробленої з відновлюваних джерел енергії

Відсутні

Альтернатива 1.
Збереження чинного
регулювання
Альтернатива 2.
Прийняття нового
регуляторного акта
Альтернатива 3.
Прийняття
запропонованого
Проєкту постанови

2) Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:
Вид альтернативи
Альтернатива 1.
Збереження чинного
регулювання
Альтернатива 2.
Прийняття нового
регуляторного акта
Альтернатива 3.
Прийняття
запропонованого
Проєкту постанови

Вигоди

Витрати

Відсутні

Відсутні

Відсутні

Відсутні

Відсутні

Відсутні

3) Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання:
Вид альтернативи
Альтернатива 1.
Збереження чинного
регулювання
Альтернатива 2.
Прийняття нового
регуляторного акта
Альтернатива 3.
Прийняття
запропонованого
Проєкту постанови

Вигоди

Витрати

Відсутні

Відсутні

Відсутні

Відсутні

Удосконалення реалізації державної політики у
сфері виробництва електричної енергії з ВДЕ,
додаткове стимулювання для розвитку розподіленої
генерації в Україні. Впровадження конкурентної
моделі визначення вартості електричної енергії
виробленої з відновлюваних джерел енергії

Відсутні

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення
цілей
Рейтинг результативності
(досягнення цілей під час
вирішення проблеми)

Бал
результативності
(за чотирибальною
системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного
бала
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Існуючий та менш ефективний спосіб
вирішення
проблеми,
ніж
обрана
альтернатива. Не дає можливості в
повній мірі застосовувати спрощену
процедуру встановлення
«зеленого»
тарифу
Недоцільність
прийняття
нового
регуляторного акта, який буде дублювати
чинний регуляторний акт
Забезпечить виконання вимог законів
України «Про ринок електричної енергії»
та «Про альтернативні джерела енергії»
та дасть можливість в повній мірі
застосовувати
спрощений
механізм
встановлення «зеленого» тарифу на
електричну енергію, вироблену на
об’єктах електроенергетики, яким було
встановлено «зелений» тариф, у разі
зміни речових прав на такі об’єкти
електроенергетики

Альтернатива 1.
Збереження чинного
регулювання

2

Альтернатива 2.
Прийняття нового
регуляторного акта

1

Альтернатива 3.
Прийняття
запропонованого Проєкту
постанови
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Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати
(підсумок)

Відсутні

Відсутні

Не вирішує проблему

Відсутні

Недоцільність
прийняття
нового
регуляторного
акта,
який буде дублювати
чинний
регуляторний
акт

Відсутні

Дозволяє
вирішити
проблему
самим
ефективним шляхом

Альтернатива 1.
Збереження чинного
регулювання
Альтернатива 2.
Прийняття нового
регуляторного акта
Альтернатива 3.

Прийняття
запропонованого Проєкту
постанови

Рейтинг
Альтернатива 1.
Збереження чинного
регулювання
Альтернатива 2.
Прийняття нового
регуляторного акта
Альтернатива 3.
Прийняття запропонованого
проєкту постанови

Відсутні

Відповідає
завданням, що
поставлені для
вирішення існуючої
проблеми

Обґрунтування
відповідного місця
альтернативи в рейтингу

Аргументи щодо переваги обраної
альтернативи / причини відмови від
альтернативи

Оцінка ризику
зовнішніх чинників на
дію запропонованого
регуляторного акта

Не вирішує проблему

Відсутній

Недоцільність прийняття нового
регуляторного акта, який буде дублювати
чинний регуляторний акт

Відсутній

Дозволяє вирішити проблему самим
ефективним шляхом

Відсутній
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V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми
Прийняття постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку
встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну
енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії,
у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств,
генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних
джерел енергії» дозволить в повній мірі застосовувати спрощений механізм
встановлення «зеленого» тарифу на електричну енергію, вироблену на об’єктах
електроенергетики, яким було встановлено «зелений» тариф, у разі зміни
речових прав на такі об’єкти електроенергетики та дасть можливість розгляду
на засіданні НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, питання
щодо відмови у встановленні «зеленого» тарифу.
Впливу зовнішніх факторів, що можуть мати негативний вплив на
виконання вимог регуляторного акта, не очікується.
Надано високу оцінку можливості впровадження та виконання вимог
регуляторного акта суб’єктом господарювання.
Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої
шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблялась, оскільки
введення в дію положень регуляторного акта не призведе до настання будьяких негативних наслідків.
Функції в частині здійснення державного контролю та нагляду за
додержанням вимог акта будуть здійснюватись державними органами, яким,
відповідно до законодавства, надані такі повноваження.
VI. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Строк дії акта не обмежений та може бути змінений у разі внесення
відповідних змін до законодавства.
VII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Результативність дії постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до
Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на
електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів
електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних
домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з
альтернативних джерел енергії» визначається такими показниками:
1) розміром надходжень до Державного бюджету України – надходження
до Державного бюджету України у зв’язку з прийняттям регуляторного акта не
передбачаються;
2) кількістю суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія
регуляторного акта – дія акта поширюватиметься на суб’єктів господарювання,
які отримали ліцензію на право здійснення господарської діяльності з
виробництва електричної енергії, яким встановлено «зелений» тариф на відпуск
електричної енергії виробленої з альтернативних джерел енергії, які набули
право на підтримку у виробництві електричної енергії з альтернативних джерел
за результатами аукціону з розподілу квот підтримки;
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3) рівнем поінформованості суб’єктів господарювання з основних
положень акта.
Відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про Національну комісію,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг» проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку
встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну
енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії,
у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств,
генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних
джерел енергії», що має ознаки регуляторного акта, разом з матеріалами, що
обґрунтовують необхідність прийняття такого рішення, та аналізом його впливу
оприлюднений на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет
http://nerc.gov.ua з метою одержання зауважень і пропозицій.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у межах компетенції надає необхідні
роз’яснення щодо норм проєкту регуляторного акта і надаватиме роз’яснення
щодо застосування акта, який буде опубліковано в засобах масової інформації
після його прийняття.
VIII. Очікувані результати прийняття регуляторного акта
Очікуваним результатом прийняття постанови НКРЕКП «Про
затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії
«зеленого» тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської
діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних
кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких
виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії» є
застосування, в повній мірі, спрощеного механізму встановлення «зеленого»
тарифу на електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики, яким
було встановлено «зелений» тариф, у разі зміни речових прав на такі об’єкти
електроенергетики та можливість розгляду на засіданні НКРЕКП, що
проводиться у формі відкритого слухання, питання щодо відмови у
встановленні «зеленого» тарифу.

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

Порівняльна таблиця
до проєкту рішення, що має ознаки регуляторного акту – постанови НКРЕКП «Про затвердження змін до Порядку
встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської
діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних
домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії»

Положення діючого Порядку

Редакція положень проєкту порядку

2.

Умови встановлення та перегляду «зеленого»
тарифу
2.1. Для встановлення «зеленого» тарифу суб’єкт
господарювання подає до НКРЕКП заяву щодо
встановлення/перегляду «зеленого» тарифу суб’єкту
господарювання (додаток 1) і такі документи:
пояснювальну записку з детальною інформацією
про
суб’єкта
господарювання
(форма
власності,
установлена потужність та інші характеристики об’єкта
електроенергетики);
зведений
кошторис
будівництва
об’єкта
електроенергетики (вартість генеруючого обладнання,
вартість будівельних та пусконалагоджувальних робіт,
вартість іншого енергетичного обладнання та споруд,
розташованих на об’єкті електроенергетики, що є
невід’ємною частиною об’єкта електроенергетики);
копію зареєстрованої декларації про готовність
об’єкта (черги його будівництва (пускового комплексу)) до
експлуатації або сертифіката, що засвідчує відповідність
закінченого будівництвом об’єкта (черги його будівництва

2.

Умови встановлення та перегляду «зеленого»
тарифу
2.1. Для встановлення «зеленого» тарифу суб’єкт
господарювання подає до НКРЕКП заяву щодо
встановлення/перегляду «зеленого» тарифу суб’єкту
господарювання (додаток 1) і такі документи:
пояснювальну записку з детальною інформацією про
суб’єкта господарювання (форма власності, установлена
потужність, корисний відпуск електричної енергії та інші
характеристики об’єкта електроенергетики);
зведений кошторис фактичних витрат будівництва
об’єкта
електроенергетики
(вартість
генеруючого
обладнання, вартість будівельних та пусконалагоджувальних
робіт, вартість приєднання електроустановок до
електричних мереж, вартість іншого енергетичного
обладнання та споруд, розташованих на об’єкті
електроенергетики, що є невід’ємною частиною об’єкта
електроенергетики);
копію зареєстрованої декларації про готовність об'єкта
(черги його будівництва (пускового комплексу)) до
1

(пускового комплексу)) проєктній документації та
підтверджує його готовність до експлуатації, виданих
відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію
закінчених
будівництвом
об’єктів,
затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011
року № 461.

експлуатації або сертифіката, що засвідчує відповідність
закінченого будівництвом об'єкта (черги його будівництва
(пускового комплексу)) проєктній документації та
підтверджує його готовність до експлуатації з відповідним
актом готовності до експлуатації, виданих відповідно до
Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 13 квітня 2011 року № 461.

2.2. У
разі
зміни
власника
об’єкта
електроенергетики (черги його будівництва (пускового
комплексу), якому встановлений «зелений» тариф, суб’єкт
господарювання подає до НКРЕКП заяву щодо
встановлення/перегляду «зеленого» тарифу суб’єкту
господарювання та копії документів, що підтверджують
право власності, господарського відання, користування,
лізингу або концесії об’єкта електроенергетики як цілісного
майнового комплексу.

2.2. У разі зміни права власності, інших речових прав
на об’єкт електроенергетики (черги його будівництва
(пускового комплексу), суб’єкт господарювання, який
набув право власності або інше речове право на такий
об’єкт електроенергетики подає до НКРЕКП заяву щодо
встановлення/перегляду «зеленого» тарифу та копії
документів, що підтверджують право власності, інше
речове право на об’єкт електроенергетики.

2.4. Якщо заява щодо встановлення/перегляду
«зеленого» тарифу та додані до неї документи не
відповідають вимогам цього Порядку, законів України «Про
альтернативні джерела енергії», «Про ринок електричної
енергії», «Про регулювання містобудівної діяльності»,
«Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,
Кодексу систем передачі, затвердженого постановою
НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, Кодексу систем
розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14
березня 2018 року № 310, або містять недостовірну

2.4. Якщо заява щодо встановлення/перегляду
«зеленого» тарифу та додані до неї документи не
відповідають вимогам цього Порядку, законів України «Про
альтернативні джерела енергії», «Про ринок електричної
енергії», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг», Кодексу систем
передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня
2018 року № 309, Кодексу систем розподілу, затвердженого
постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, або
містять недостовірну інформацію, заява залишається без
розгляду, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата
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інформацію, заява залишається без розгляду, про що протягом 15 календарних днів. Якщо після залишення
НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата.
заяви без розгляду суб’єкт господарювання повторно
звернувся
до
НКРЕКП
із
заявою
щодо
встановлення/перегляду «зеленого» тарифу та доданими
до неї документами, в якій не усунуті зауваження, що
стали підставою для залишення заяви без розгляду,
НКРЕКП має право прийняти рішення про відмову у
встановленні «зеленого» тарифу.
2.5. Структурний підрозділ НКРЕКП, до основних
завдань якого відноситься реалізація тарифної політики
у сфері виробництва електричної енергії на установках з
використанням
альтернативних
джерел
енергії,
розглядає заяву суб’єкта господарювання щодо
встановлення/перегляду «зеленого» тарифу та додані до
неї документи, готує та подає матеріали на засідання
НКРЕКП, що проводяться у формі відкритого слухання,
для розгляду питання щодо встановлення/перегляду або
відмови у встановленні «зеленого» тарифу суб’єкту
господарювання, протягом 30 календарних днів з дня їх
надходження.

2.5. Відповідний структурний підрозділ НКРЕКП розглядає
заяву щодо встановлення/перегляду "зеленого" тарифу
суб'єкту господарювання та додані до неї документи, готує
та подає матеріали на засідання НКРЕКП, що проводяться у
формі відкритого слухання, протягом 30 календарних днів з
дня їх надходження.

2.6. Якщо під час розгляду НКРЕКП заяви про
встановлення/перегляду «зеленого» тарифу суб’єкту
господарювання виникає необхідність отримання
додаткових
роз’яснень
та/або
матеріалів
від
уповноважених органів або ліцензіата, розгляд заяви
призупиняється на термін до отримання таких
3

роз’яснень та/або матеріалів, про що НКРЕКП письмово
повідомляє ліцензіата.
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