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Пропозиції 
 

Користуючись нагодою, висловлюємо Вам нашу глибоку повагу та направляємо наступні пропозиції 
щодо Проект регуляторного акта - зміни до Порядку визначення питомої ваги сировини, матеріалів, 
основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об'єктів 
електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, 
який було розміщено на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 
26.12.2012, (надалі – «Проект»). 

 
1. Для приведення пункту 1.3 Проекту у відповідність до статті 17-1 Закону України «Про 

електроенергетику» рекомендуємо викласти друге речення пункту у наступній редакції: 

«У разі виробництва суб'єктом господарювання електричної енергії з використанням енергії 

сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, будівництво яких розпочато після 01 

січня 2012 року та введених в експлуатацію після 01 січня 2013 року застосовується механізм 

визначення питомої ваги матеріалів та сировини українського походження у вартості 

виробництва сонячних модулів.» 

 

2. Відповідно до абзацу 3 пункту 1.4. Проекту заявником може бути лише суб’єкт господарювання, 

який отримав «ліцензію на здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії 

або ліцензію на здійснення господарської діяльності з комбінованого виробництва електричної і 

теплової енергії». Відповідно до чинної практики НКРЕ ліцензію можна отримати лише після 

введення в експлуатацію електростанції та оформлення права власності на неї. При цьому після 

введення в експлуатацію електростанції та оформлення права власності наявні усі необхідні 

документи для розрахунку «української» складової. Тому рекомендуємо абзац 3 пункту 1.4. Проекту 

викласти у наступній редакції: 

«заявник – суб'єкт господарювання, який має у власності або користуванні об’єкт(и) 

електроенергетики, що виробляє(ють) електричну енергію з використанням альтернативних 

джерел енергії та має намір продавати електричну енергію за "зеленим" тарифом у 

встановленому законодавством порядку;». 

 

3. Пропонуємо розширити визначення терміну «основні засоби», передбаченого  абзацом 5 пункту 

1.4. Проекту, щоб охопити максимальну кількість основних засобів, що використовується у об'єкта 

електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел 

енергії і викласти у наступній редакції: 

«основні засоби – матеріальні активи об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну 

енергію з використанням альтернативних джерел енергії, задіяні в технологічному процесі. До 

основних засобів належать придбані або побудовані виробничі   або будівельні споруди, всі 

види обладнання що необхідне для збереження, забезпечення належного рівня експлуатації та 

використання основного технологічного обладнання, виробнича техніка й допоміжне 

устаткування, мережі підключення, зв’язку, транспортні засоби, комп'ютерна техніка тощо, які 
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включені до первісної вартості будівництва об’єкта електроенергетики, що виробляє 

електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії;» 

 

4. Відповідно до абзацу 7 пункту 1.4. Проекту для проектної документації необхідно отримати 

«позитивний висновок експертної організації». Однак, проекти будівництва підлягають обов’язковій 

експертизі лише у певних випадках (належать до IV і V категорій складності, споруджуються на 

територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами). Значна кількість 

об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних 

джерел енергії не підлягатимуть обов’язковій експертизі, оскільки не належатимуть до IV і V 

категорій складності і не споруджуватимуться на територіях із складними умовами. Тому 

пропонуємо викласти абзацу 7 пункту 1.4. Проекту у наступній редакції: 

«проектна документація – документація з будівництва об'єкта електроенергетики, що 

виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, затверджена у 

визначеному законом порядку, складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, 

інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають об'ємно-планувальні, архітектурні, 

конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні показники конкретного об'єкта 

електроенергетики, та відповідає вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил;» 

 

5. Оскільки Порядок установлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів 

господарської діяльності, затвердженим постановою Національної комісії регулювання 

електроенергетики України від 22 січня 2009 року № 32 втратив чинність, ми рекомендуємо 

замінити слова і цифри «Порядком установлення, перегляду та припинення дії "зеленого" 

тарифу для суб'єктів господарської діяльності, затвердженим постановою Національної комісії 

регулювання електроенергетики України від 22 січня 2009 року № 32» на слова і цифри 

«Порядком встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів 

господарської діяльності, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері енергетики від 02 листопада 2012 року № 1421».  

 

Заздалегідь дякуємо за Ваш час, приділений розгляду цих пропозицій. 
 
 
З повагою, 
 

Голова Правління   Г.Г. Гелетуха   
  . 

 
 

Провідний юридичний експерт     М.О. Сисоєв 


