ПРОЕКТ

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

ПОСТАНОВА
Київ
_______________

№ ________

Про внесення змін до постанови
Національної
комісії,
що
здійснює державне регулювання
у сфері енергетики, від 11
жовтня 2012 року № 1314
Відповідно до статті 15 Закону України «Про електроенергетику», статті
17 Закону України «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.
Пункт 1 постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики, від 11 жовтня 2012 року № 1314 «Про
затвердження Примірних договорів, які укладаються із суб'єктами
господарювання, що виробляють електричну енергію з використанням
альтернативних джерел енергії» виключити.
У зв’язку з цим пункти 2 – 4 вважати відповідно пунктами 1 – 3.
2.
Затвердити Зміни до Примірного договору про купівлю-продаж
електричної енергії між державним підприємством «Енергоринок» та суб'єктом
господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням
альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 11 жовтня
2012 року № 1314, що додаються.
3.
Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її
опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур'єр».

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
__________________ № ___________

Зміни до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії
між державним підприємством «Енергоринок» та суб'єктом
господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням
альтернативних джерел енергії
1. У статті 8:
1) пункт 8.2 викласти в такій редакції:
«8.2. Сторони погоджуються, що для цілей відповідного фінансування
ВАД (у тому числі будь-яких кредитних договорів, облігацій, умов емісії
цінних паперів, договорів забезпечення, гарантій та інших договорів,
документів та документів за підписом та печаткою, що укладені ВАД та
пов’язані із зазначеним фінансуванням) ВАД має право на власний розсуд
цедувати, передати в іпотеку, заставу, обтяжити, делегувати, передати та/або
відступити (частково або в повному обсязі) третій стороні (у тому числі без
обмеження спорідненим компаніям ВАД) грошові кошти, що сплачені або
підлягають сплаті ДПЕ на користь ВАД на його банківський рахунок за
Договором, а також передати в іпотеку, заставу, обтяжити, надати права на
доступ, керувати, контролювати та/або розпоряджатися цими коштами на
банківському рахунку ВАД, на який надходить така оплата.»;
2) доповнити пунктом 8.3 такого змісту:
«8.3. У цілях здійснення будь-якого такого фінансування ВАД, ДПЕ
погоджується не розривати цей Договір протягом 120 днів після вручення
ДПЕ Кредиторам (або їх агентам) письмового повідомлення про свій намір
розірвати цей Договір через порушення ВАД своїх зобов’язань за цим
Договором, якщо тільки таке порушення не усунено до перебігу такого
120-денного строку.».
2. У статті 9:
1) пункт 9.2 викласти в такій редакції:
«9.2. У разі змін в законодавстві України або ДЧОРЕ Сторони вносять
відповідні зміни до Договору, які необхідні для усунення протиріч.
У цьому Договорі «зміна в законодавстві» означає будь-яку з таких
подій, яка настає в дату або після дати укладення Договору та має істотні
несприятливі наслідки для функціонування об’єкта електроенергетики з
альтернативних джерел енергії та/або для фінансового стану ВАД:

1) зменшення, скасування або призупинення дії «зеленого» тарифу або
будь-яка зміна механізму застосування «зеленого» тарифу та відповідного
порядку оплати та алгоритму;
2) скасування або відмова у продовженні дії, зміна або істотна негативна
зміна умов, які застосовуються до будь-якого погодження органу державної
влади, ліцензії, дозволу або іншого регуляторного інструмента, що були раніше
надані ВАД (окрім як унаслідок порушення їхніх умов з боку ВАД);
3) скасування (повністю або частково), внесення змін до будь-якого
чинного закону або нормативно-правового акта, яким регулюється сектор
електричної енергії (або будь-яка його частина) в Україні (у тому числі по
відношенню до права на розірвання цього Договору), якщо таке скасування або
зміна призводить до зменшення більше ніж на 10 відсотків отриманого ВАД
доходу від здійснення діяльності з виробництва електричної енергії з
альтернативних джерел енергії.
У разі зміни в законодавстві, що регулює порядок стимулювання
виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, ВАД може обрати
новий порядок стимулювання.»;
2) у пункті 9.9:
слова «передати спір на вирішення суду» замінити словами «на
вирішення спору відповідно до статті 7 цього Договору»;
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Якщо цей Договір буде припинений за пропозицією ВАД, ВАД має
право на компенсацію збитків, завданих через таке припинення цього Договору
(далі – Платіж у зв’язку з припиненням), який ДПЕ сплачує протягом 12
місяців після надання ВАД пропозиції про припинення цього Договору. Сума
Платежу у зв’язку з припиненням включає в себе непогашену основну суму
заборгованості ВАД будь-якого кредиту, що був наданий ВАД фінансовою
установою (фінансовими установами). Зазначена сума повинна бути зменшена
на суми (за наявності), отримані ВАД у якості компенсації за
експропріацію/націоналізацію та/або в якості відшкодування втрат від
відповідного органу державної влади, Регулятора або органу місцевого
самоврядування. Платіж у зв’язку з припиненням розраховується та
сплачується у гривнях шляхом перерахування євро у гривню за офіційним
валютним курсом Національного банку України на дату такого платежу.».
Начальник Управління енергоринку

Ю. Власенко

Обґрунтування
про схвалення проекту рішення, що має ознаки регуляторного акта
– постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
«Про внесення змін до постанови Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 11 жовтня
2012 року № 1314»
Відповідно до статті 15 Закону України «Про електроенергетику»
Оптовий ринок електричної енергії України функціонує з додержанням,
зокрема, вимоги щодо укладення всіма учасниками оптового ринку електричної
енергії договорів купівлі-продажу електричної енергії з суб'єктом господарської
діяльності, який здійснює оптове постачання електричної енергії відповідно до
договору, на підставі якого створюється оптовий ринок електричної енергії.
На сьогодні діє Примірний договір про купівлю-продаж електричної
енергії між державним підприємством «Енергоринок» та суб'єктом
господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням
альтернативних джерел енергії
(далі – Примірний договір між
ДП «Енергоринок» та ВДЕ), затверджений постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 11 жовтня 2012
року № 1314 (із змінами) (далі – Постанова НКРЕКП).
З метою покращення умов для залучення іноземних інвестицій у сфері
«зеленої» енергетики, що сприятиме створенню нових генеруючих
потужностей та підвищенню рівня енергетичної безпеки України, під час
спільних зустрічей представників НКРЕКП, інвестора ТОВ «ЮроКейп
Юкрейн І», Офісу залучення інвестицій UkraineInvest при Уряді України,
Корпорації закордонних приватних інвестицій США (ОРІС) та аташе
посольства США в України, розглядались питання щодо необхідності
вдосконалення положень Примірного договору між ДП «Енергоринок» та ВДЕ.
Також Постановою НКРЕКП затверджений Примірний договір про
приєднання до електричних мереж електроустановки, яка виробляє електричну
енергію з використанням альтернативних джерел енергії (далі – Примірний
договір про приєднання), додатком до якого є типова форма Технічних умов
приєднання до електричних мереж електроустановки, яка виробляє електричну
енергію з використанням альтернативних джерел енергії (далі – Технічні
умови).
Враховуючи те, що положення Примірного договору про приєднання,
включаючи Технічні умови, не відповідають вимогам Закону України «Про
ринок електричної енергії» та Правилам приєднання електроустановок до
електричних мереж, затверджених постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року
№ 32, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 08 грудня 2013 року
за № 236/22768 (із змінами), положення щодо цього Примірного договору про
приєднання потребують визнання такими, що втратили чинність.

Враховуючи викладене, з метою поліпшення інвестиційного клімату, у
тому числі для міжнародних фінансових організацій, шляхом створення
сприятливих умов розвитку генерації, що виробляє електричну енергію з
використанням альтернативних джерел енергії, та приведення нормативноправових актів НКРЕКП до діючого законодавства України пропонується:
– схвалити проект регуляторного акту – постанову Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики, від 11 жовтня 2012 року № 1314»;
– зазначений проект постанови НКРЕКП розмістити на офіційній
сторінці в мережі Інтернет за адресою: www.nerc.gov.ua.

Начальник
Управління енергоринку

Ю. Власенко

АНАЛІЗ ВПЛИВУ
проекту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики, від 11 жовтня 2012 року № 1314», що має ознаки
регуляторного акта
I. Визначення проблеми
Відповідно до статті 15 Закону України «Про електроенергетику»
Оптовий ринок електричної енергії України функціонує з додержанням,
зокрема, вимоги щодо укладення всіма учасниками оптового ринку
електричної енергії договорів купівлі-продажу електричної енергії з
суб'єктом господарської діяльності, який здійснює оптове постачання
електричної енергії відповідно до договору, на підставі якого створюється
оптовий ринок електричної енергії.
На сьогодні діє Примірний договір про купівлю-продаж електричної
енергії між державним підприємством «Енергоринок» та суб'єктом
господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням
альтернативних джерел енергії (далі – Примірний договір про купівлюпродаж), затверджений постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики, від 11 жовтня 2012 року № 1314
«Про затвердження Примірних договорів, які укладаються із суб’єктами
господарювання, що виробляють електричну енергію з використанням
альтернативних джерел енергії» (із змінами) (далі – постанова НКРЕКП від
11 жовтня 2012 року № 1314).
З метою покращення умов для залучення іноземних інвестицій у сфері
«зеленої» енергетики, що сприятиме створенню нових генеруючих
потужностей та підвищенню рівня енергетичної безпеки України, під час
спільних зустрічей представників НКРЕКП, інвестора ТОВ «ЮроКейп
Юкрейн І», Офісу залучення інвестицій UkraineInvest при Уряді України,
Корпорації закордонних приватних інвестицій США (ОРІС) та аташе
посольства США в України, розглядались питання щодо необхідності
вдосконалення положень Примірного договору про купівлю-продаж.
Також постановою НКРЕКП від 11 жовтня 2012 року № 1314
затверджений Примірний договір про приєднання до електричних мереж
електроустановки, яка виробляє електричну енергію з використанням
альтернативних джерел енергії (далі – Примірний договір про приєднання),
додатком до якого є типова форма Технічних умов приєднання до
електричних мереж електроустановки, яка виробляє електричну енергію з
використанням альтернативних джерел енергії.
Враховуючи те, що положення Примірного договору про приєднання,
включаючи Технічні умови приєднання до електричних мереж
електроустановки, яка виробляє електричну енергію з використанням
альтернативних джерел енергії, не відповідають вимогам Закону України
1

«Про ринок електричної енергії» та Правилам приєднання електроустановок
до електричних мереж, затверджених постановою НКРЕ від 17 січня 2013
року № 32, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 08 грудня
2013 року за № 236/22768 (із змінами), Примірний договір про приєднання
потребує визнання його таким, що втратив чинність.
У зв’язку з цим, НКРЕКП було розроблено проект постанови «Про
внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики, від 11 жовтня 2012 року № 1314» (далі –
проект постанови).
Вплив проблеми на основні групи (підгрупи):
Групи (підгрупи)
Громадяни
Держава

Суб'єкти господарювання

Так

Ні
Ні

Приведення норм постанови НКРЕКП від 11 жовтня
2012 року № 1314 у відповідність до вимог чинного
законодавства.
Поліпшення інвестиційного клімату для розвитку
генерації, яка виробляє електричну енергію з
використанням альтернативних джерел електроенергії.
Удосконалення норм Примірного договору про купівлюпродаж.

ІІ. Цілі державного регулювання
Метою прийняття проекту постанови є:
приведення постанови НКРЕКП від 11 жовтня 2012 року № 1314 до
діючого законодавства України;
удосконалення норм Примірного договору про купівлю-продаж;
поліпшення інвестиційного клімату, у тому числі для міжнародних
фінансових організацій, шляхом створення сприятливих умов розвитку
генерації, яка виробляє електричну енергію з використанням
альтернативних джерел електроенергії.
ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
Вид альтернативи
Альтернатива 1
Збереження чинного
регулювання
Альтернатива 2
Внесення змін до чинного
регуляторного акта

Опис альтернативи
Залишити без змін чинну постанову НКРЕКП від 11 жовтня 2012
року № 1314.
Затвердити зміни до постанови НКРЕКП від 11 жовтня 2012 року
№ 1314.

1) Оцінка впливу на сферу інтересів держави:
Вид альтернативи

Вигоди

Витрати
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Альтернатива 1
Збереження чинного
регулювання

Альтернатива 2
Внесення змін до
чинного
регуляторного акта

Відсутні

Невідповідність
вимогам
чинного
законодавства
України.
Втрата
потенційних
інвесторів у
генерацію, яка
виробляє
електричну
енергію з
використанням
альтернативних
джерел
електроенергії.
Приведення норм постанови НКРЕКП від 11 жовтня
Відсутні
2012 року № 1314 у відповідність до вимог чинного
законодавства.
Поліпшення інвестиційного клімату для розвитку
генерації, яка виробляє електричну енергію з
альтернативних джерел електроенергії.

2) Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:
Вид альтернативи
Альтернатива 1
Збереження чинного
регулювання
Альтернатива 2
Внесення змін до
чинного
регуляторного акта

Вигоди
Відсутні

Витрати
Відсутні

Відсутні

Відсутні

3) Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:
Вид альтернативи
Альтернатива 1
Збереження чинного
регулювання
Альтернатива 2
Внесення змін до
чинного
регуляторного акта

Вигоди
Відсутні

Витрати
Невідповідність
вимогам чинного
законодавства
України.
Приведення норм постанови НКРЕКП від 11
Відсутні
жовтня 2012 року № 1314 у відповідність до вимог
чинного законодавства.
Удосконалення норм Примірного договору про
купівлю-продаж.
Поліпшення інвестиційного клімату, у тому числі
для міжнародних фінансових організацій, шляхом
створення сприятливих умов розвитку генерації,
яка виробляє електричну енергію з використанням
альтернативних джерел електроенергії.
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IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення
цілей
Нижченаведеними
табличними
даними
ілюструється
оцінка
альтернативного способу досягнення цілей, розрахована за допомогою системи
бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей,
4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті
повною мірою (проблема більше існувати не буде);
3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже
повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);
2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті
частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти
проблеми залишаться невирішеними);
1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті
(проблема продовжує існувати).
Рейтинг результативності
(досягнення цілей під час
вирішення проблеми)
Альтернатива 1
Збереження чинного регулювання
Альтернатива 2
(обрана альтернатива)
Внесення змін до чинного
регуляторного акта
Рейтинг
результативності

Альтернатива 1
Збереження
чинного
регулювання

Альтернатива 2
(обрана
альтернатива)
Внесення змін до
чинного
регуляторного акта

Бал
результативності
(за чотирибальною
системою оцінки)
1
4

Вигоди (підсумок)

Відсутні

- приведення норм постанови
НКРЕКП від 11 жовтня 2012
року № 1314 у відповідність
до
вимог
чинного
законодавства;
удосконалення
норм
Примірного договору про
купівлю-продаж;
- поліпшення інвестиційного
клімату, у тому числі для
міжнародних
фінансових
організацій,
шляхом
створення сприятливих умов

Коментарі щодо присвоєння
відповідного бала

Не
забезпечує
досягнення
поставленої мети.
Дозволяє вирішити проблему
самим ефективним шляхом.

Витрати (підсумок)

Обґрунтування
відповідного
місця
альтернативи у
рейтингу
Альтернатива 1
не
дозволяє
вирішити
поставлену
задачу.

Втрата потенційних
інвесторів
у
генерацію,
яка
виробляє електричну
енергію
з
використанням
альтернативних
джерел
електроенергії.
Відсутні
Альтернатива 2
дозволить
досягнути
задекларованих
цілей
повною
мірою.
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розвитку
генерації,
яка
виробляє електричну енергію
з
використанням
альтернативних
джерел
електроенергії.
Рейтинг

Альтернатива 1
Збереження чинного
регулювання

Альтернатива 2
(обрана альтернатива)
Внесення змін до
чинного
регуляторного акта

Аргументи щодо переваги обраної
альтернативи / причини відмови від
альтернативи

Оцінка ризику
зовнішніх чинників на
дію запропонованого
регуляторного акта
Не вирішує визначену проблему та не Втрата
потенційних
забезпечує досягнення цілей державного інвесторів у генерацію,
регулювання.
яка виробляє електричну
енергію з використанням
альтернативних джерел
електроенергії.
Обрана альтернатива дозволить вирішити Відсутній
проблему в повній мірі, забезпечує
досягнення цілей державного регулювання.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної
проблеми
Проектом постанови пропонується внести зміни до постанови
НКРЕКП від 11 жовтня 2012 року № 1314, які передбачають:
– визнання положень щодо Примірного договору про приєднання
такими, що втратили чинність, шляхом виключення пункту 1 постанови
НКРЕКП від 11 жовтня 2012 року № 1314;
– удосконалення норм Примірного договору про купівлю-продаж щодо
уточнення поняття «зміна в законодавстві», щодо порядку вирішення спору
стосовно розірвання договору, щодо компенсації збитків виробнику, якщо
договір буде припинений за пропозицією виробника.
Впливу зовнішніх факторів, що можуть мати негативний вплив на
виконання вимог регуляторного акта, не очікується.
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 будь-яких 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
Термін дії акта необмежений. Він може бути змінений у разі внесення
відповідних змін до законодавства.
VII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
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Після набрання чинності постановою НКРЕКП «Про внесення змін до
постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики, від 11 жовтня 2012 року № 1314» її результативність
визначатиметься такими показниками:
1. Розміром надходжень до державного та місцевих бюджетів і
державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта:
дія акта не передбачає надходжень та/або видатків з/до державного та
місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта.
2. Кількістю суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких
поширюватиметься дія акта:
дія акта поширюватиметься на оптового постачальника електричної
енергії (ДП «Енергоринок») та суб'єктів господарювання, що виробляють
електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії.
3. Рівнем поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних
осіб з основних положень акта:
відповідно до вимог частини другої статті 15 Закону України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг» проект постанови НКРЕКП «Про
внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики, від 11 жовтня 2012 року № 1314», що має
ознаки регуляторного акта, разом з матеріалами, що обґрунтовують
необхідність прийняття такого рішення, та аналізом його впливу
оприлюднено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет:
http://nerc.gov.ua з метою одержання зауважень і пропозицій від інших
органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та інших
заінтересованих осіб.
НКРЕКП у межах компетенції надає необхідні роз’яснення щодо норм
проекту регуляторного акта і надаватиме роз’яснення щодо застосування
акта, який буде опубліковано в засобах масової інформації після його
прийняття.
VІII. Очікувані результати прийняття регуляторного акта
Прийняття постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики, від 11 жовтня 2012 року № 1314» дозволить привести положення
постанови НКРЕКП від 11 жовтня 2012 року № 1314 у відповідність до
діючого законодавства України та призведе до поліпшення інвестиційного
клімату, у тому числі для міжнародних фінансових організацій, шляхом
створення сприятливих умов розвитку генерації, яка виробляє електричну
енергію з використанням альтернативних джерел електроенергії.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
«Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
від 11 жовтня 2012 року № 1314» *
Зміст положення чинного акта

Зміст відповідного положення проекту акта

1. Затвердити Примірний договір про приєднання до
електричних мереж електроустановки, яка виробляє
електричну енергію з використанням альтернативних джерел
енергії (додається).

Положення виключено

Примірний договір про купівлю-продаж електричної енергії між суб’єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з
використанням альтернативних джерел енергії, та споживачем або постачальником електричної енергії за регульованим тарифом
8.2. Сторони погоджуються, що для цілей відповідного
фінансування ВАД (у тому числі будь-яких кредитних договорів,
облігацій, умов емісії цінних паперів, договорів забезпечення,
гарантій та інших договорів, документів та документів за підписом
та печаткою, що укладені ВАД та пов'язані із зазначеним
фінансуванням) ВАД має право на власний розсуд цедувати,
передати у заставу, обтяжити, делегувати, передати та/або
відступити (частково або в повному обсязі) третій стороні (у тому
числі без обмеження спорідненим компаніям ВАД) грошові кошти,
що сплачені ДПЕ на користь ВАД на його банківський рахунок за
Договором, а також передати у заставу, обтяжити, надати права на
доступ, керувати, контролювати та/або розпоряджатися цими
коштами на зазначеному банківському рахунку.

8.2. Сторони погоджуються, що для цілей відповідного
фінансування ВАД (у тому числі будь-яких кредитних договорів,
облігацій, умов емісії цінних паперів, договорів забезпечення,
гарантій та інших договорів, документів та документів за підписом
та печаткою, що укладені ВАД та пов’язані із зазначеним
фінансуванням) ВАД має право на власний розсуд цедувати,
передати в іпотеку, заставу, обтяжити, делегувати, передати
та/або відступити (частково або в повному обсязі) третій стороні (у
тому числі без обмеження спорідненим компаніям ВАД) грошові
кошти, що сплачені або підлягають сплаті ДПЕ на користь ВАД
на його банківський рахунок за Договором, а також передати в
іпотеку, заставу, обтяжити, надати права на доступ, керувати,
контролювати та/або розпоряджатися цими коштами на
банківському рахунку ВАД, на який надходить така оплата.

Положення відсутнє

8.3. У цілях здійснення будь-якого такого фінансування
ВАД, ДПЕ погоджується не розривати цей Договір протягом
120 днів після вручення ДПЕ Кредиторам (або їх агентам)
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письмового повідомлення про свій намір розірвати цей Договір
через порушення ВАД своїх зобов’язань за цим Договором,
якщо тільки таке порушення не усунено до перебігу такого
120-денного строку.
9.2. У разі змін чинного законодавства України або ДЧОРЕ
Сторони вносять відповідні зміни до Договору, які необхідні для
усунення протиріч.
У разі внесення змін до законодавства, що регулює порядок
стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних
джерел енергії, ВАД може обрати новий порядок стимулювання.

9.2. У разі змін в законодавстві України або ДЧОРЕ
Сторони вносять відповідні зміни до Договору, які необхідні
для усунення протиріч.
У цьому Договорі «зміна в законодавстві» означає будь-яку
з таких подій, яка настає в дату або після дати укладення
Договору та має істотні несприятливі наслідки для
функціонування об’єкта електроенергетики з альтернативних
джерел енергії та/або для фінансового стану ВАД:
1) зменшення, скасування або призупинення дії «зеленого»
тарифу або будь-яка зміна механізму застосування «зеленого»
тарифу та відповідного порядку оплати та алгоритму;
2) скасування або відмова у продовженні дії, зміна або
істотна негативна зміна умов, які застосовуються до будьякого погодження органу державної влади, ліцензії, дозволу
або іншого регуляторного інструмента, що були раніше надані
ВАД (окрім як унаслідок порушення їхніх умов з боку ВАД);
3) скасування (повністю або частково), внесення змін до
будь-якого чинного закону або нормативно-правового акта,
яким регулюється сектор електричної енергії (або будь-яка
його частина) в Україні (у тому числі по відношенню до права
на розірвання цього Договору), якщо таке скасування або
зміна призводить до зменшення більше ніж на 10 відсотків
отриманого ВАД доходу від здійснення діяльності з
виробництва електричної енергії з альтернативних джерел
енергії.
У разі зміни в законодавстві, що регулює порядок
стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних
джерел енергії, ВАД може обрати новий порядок
стимулювання.
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9.9. Дія Договору може бути припинена достроково за згодою
Сторін або за рішенням суду. Сторона Договору, яка вважає за
необхідне розірвати Договір, повинна надіслати пропозиції про це
другій Стороні рекомендованим або цінним листом. Сторона
Договору, яка отримала пропозицію про розірвання Договору, у
двадцятиденний строк після отримання пропозиції повідомляє
другу Сторону про результати її розгляду. У разі недосягнення
згоди між Сторонами щодо розірвання Договору або у разі
неодержання відповіді в установлений строк заінтересована
Сторона має право передати спір на вирішення до суду. При
досягненні згоди Сторонами про розірвання Договору дія
Договору в частині розрахунків припиняється після повного
виконання Сторонами своїх зобов'язань.

9.9. Дія Договору може бути припинена достроково за згодою
Сторін або за рішенням суду. Сторона Договору, яка вважає за
необхідне розірвати Договір, повинна надіслати пропозиції про це
другій Стороні рекомендованим або цінним листом. Сторона
Договору, яка отримала пропозицію про розірвання Договору, у
двадцятиденний строк після отримання пропозиції повідомляє
другу Сторону про результати її розгляду. У разі недосягнення
згоди між Сторонами щодо розірвання Договору або у разі
неодержання відповіді в установлений строк заінтересована
Сторона має право на вирішення спору відповідно до статті 7
цього Договору. При досягненні згоди Сторонами про розірвання
Договору дія Договору в частині розрахунків припиняється після
повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
Якщо цей Договір буде припинений за пропозицією ВАД,
ВАД має право на компенсацію збитків, завданих через таке
припинення цього Договору (далі – Платіж у зв’язку з
припиненням), який ДПЕ сплачує протягом 12 місяців після
надання ВАД пропозиції про припинення цього Договору.
Сума Платежу у зв’язку з припиненням включає в себе
непогашену основну суму заборгованості ВАД будь-якого
кредиту, що був наданий ВАД фінансовою установою
(фінансовими установами). Зазначена сума повинна бути
зменшена на суми (за наявності), отримані ВАД у якості
компенсації за експропріацію/націоналізацію та/або в якості
відшкодування втрат від відповідного органу державної влади,
Регулятора або органу місцевого самоврядування. Платіж у
зв’язку з припиненням розраховується та сплачується у
гривнях шляхом перерахування євро у гривню за офіційним
валютним курсом Національного банку України на дату
такого платежу.

* – зміни виділені за принципом:
напівжирним шрифтом – змінений текст.
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