
 

Вих.№11-16.11.2020 

Від 16.11.2020 

Голові Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг 

(НКРЕКП) 

Тарасюку Валерію Володимировичу 

 

Щодо змін порядку 
Встановлення “зеленого” тарифу 

 
Шановний Валерію Володимировичу, 

Шановні члени Регулятору, 
 
 Від імені Європейсько-українського енергетичного агентства (ЄУЕА), яке об'єднує відомих 
міжнародних та національних українських інвесторів загальною сумою інвестицій у понад 3,5 
млрд. євро у сектор відновлюваної енергетики в Україні для будівництва понад 2,7 ГВт 
електростанцій з відновлюваних джерел, використовуючи сонце, вітер та біомасу, ми 
висловлюємо щиру повагу та звертаємось до Вас із наступним. 
 
            До ЄУЕА звернулися члени асоціації (далі – «Учасники») щодо нещодавнього рішення 
Регулятору від 4 листопада 2020 року про схвалення проекту змін до порядку встановлення 
“зеленого” тарифу1  (надалі – “Проєкт”). Серед запропонованих Проєктом змін є, зокрема, 
 

- подовження деяких строків, зокрема – строку повідомлення заявника про залишення 
заяви про встановлення «зеленого» тарифу без розгляду з 15 к.д. до 15 р.д. та строку 
розгляду заяви про встановлення «зеленого» тарифу з 15 к.д. до 15 р.д.; 

- введення заборону на відмінність деяких технічних характеристик об’єктів у документах, 
що подавалися для укладення pre-PPA та на встановлення зеленого тарифу, зокрема -  
(приєднана потужність електроустановки, конфігурація та кадастровий номер земельної 
ділянки). 
(далі – «Запропоновані Зміни») 
 
На думку Учасників, Запропоновані Зміни лише створять штучні перепони на шляху до 

отримання “зеленого” тарифу. Наприклад, введення заборони на зміну конфігурації земельної 
ділянки чи її кадастрового номеру не враховує особливостей реалізації деяких проєктів. Так, під 
час будівництва вітроелектростанції інвестор на підставі даних додаткового вітромоніторингу 
може прийняти рішення про недоцільність розміщення вітротурбін на одній із декількох 
ділянок уже після укладення pre-PPA. Відтак, якщо Запропоновані Зміни будуть прийняті, у 
Регулятора буде формальний привід відмовити у встановленні “зеленого” тарифу інвестору, 
адже у документах, що подаються на отримання “зеленого” тарифу, буде інший кадастровий 
номер. Аналогічно, враховуючи реальність функціонування державного земельного кадастру 

                                                 
1
 Порядок 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, 
затверджений Постановою Регулятора № 1817 від 30.08.2019  року  (далі – “Порядок”) 



 

(ДЗК) та непоодиноке накладення меж різних земельних ділянок, конфігурація останніх може 
бути змінена через виправлення технічних помилок в ДЗК. Так само, в такому разі у Регулятора 
буде формальна підстава відмовити у встановленні “зеленого” тарифу через зміну, на яку 
інвестор не може вплинути та за яку не відповідає. 
 
Аналогічно зі зміною генератора вітротурбіни. Кожного року виробники випускають оновлені 
генератори з більшою потужністю на одиницю, що робить проекти більш ефективними, 
екологічно чистими (потрібно менше турбін та фундаментів, а тому менший вплив на 
навколишнє середовище). Також виробництво турбін заброньовано і отримати тверде 
зобов’язання щодо конкретної турбіни непросто. Тому розробникам необхідна гнучкість щодо 
вибору турбіни для кінцевого використання. 

 
З урахуванням наведеного, просимо виключити з Проєкту наступні положення  

(1) «Не допускається відхилення технічних показників об’єкта електроенергетики, 
вказаних у документах, наданих гарантованому покупця для укладання договору 
купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом відповідно до частини 
четвертої статті 71 Закону України «Про ринок електричної енергії» (приєднана 
потужність електроустановки, конфігурація та кадастровий номер земельної 
ділянки) від технічних показників, зазначених у документах, які надаються 
суб’єктом господарювання відповідно до пункту 2.1 цього Порядку.» (п. 2. 1) 
Проєкту); 

(2) п. 2. 4) Проєкту, яким пропонується в абзаці першому пункту 2.4 Порядку  слово 
«календарних» замінити словом «робочих»; 

(3) п. 2. 5) Проєкту, яким пропонується в абзаці першому пункту 2.5 Порядку  слово 
«календарних» замінити словом «робочих». 

Будемо вдячні за розгляд нашого звернення за першої нагоди.  
 
З повагою, 
Олександра Гуменюк 
Директор  
Європейсько-українського енергетичного агентства 
Вул. Володимирська 61-б, 6 поверх, Київ 01033, Україна  
Тел.: +38 095 607 78 57  
Ел.адреса: oleksandra.gumeniuk@euea-energyagency.org  
http://www.euea-energyagency.org 
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