Законодавчі ініціативи за період 01 квітня – 18 квітня 2022 року,
що впливають на діяльність виробників з ВДЕ

Верховна Рада України
Прийняті закони
15 квітня 2022 року Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо розвитку установок зберігання енергії» від 15.02.2022 р. №
2046-IX. Очікується оприлюднення та набрання чинності зазначеним законом.
Законом:







вводяться нові терміни – «система накопичення енергії», «оператор системи накопичення
енергії» та «повністю інтегровані елементи мережі»;
врегульовується правовий статус нового учасника на ринку електричної енергії –
«оператор системи накопичення енергії» та визначаються його права та обов’язки;
встановлюються обмеження для оператора системи передачі та операторів систем
розподілу провадити діяльність з накопичення енергії;
врегульовується питання ліцензування діяльності з накопичення енергії;
визначаються особливості використання системи накопичення енергії виробниками
електричної енергії з відновлювальних джерел енергії, споживачами;
врегульовуються інші питання.

Законом для операторів систем накопичення енергії визначено, що останні повинні оплачувати
тарифи на передачу, диспетчеризацію та розподіл лише за сальдований обсяг (обсяг відбору
електроенергії за місяць мінус обсяг відповідного відпуску).
Виробникам електричної енергії, яким встановлено "зелений" тариф, дозволяється зберігати
енергію, вироблену на власних електроустановках, що використовують альтернативні джерела
енергії, без отримання ліцензії зі зберігання енергії, а також за умови відбору електричної енергії
установкою зберігання енергії виключно від власних генеруючих установок.

Кабінет Міністрів України
Прийняті рішення
Постанова КМУ від 16 квітня 2022 р. № 453, якою Уряд вносить зміни до постанови від 5
червня 2019 р. № 483 “Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на
учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку електричної енергії”.
Термін дії чинної моделі ПСО закінчується 30 квітня 2022 року. У постанові КМУ від 16 квітня
2022 року № 453 подовжено термін дії чинної моделі ПСО до 31 жовтня 2022 року.
Отже, збережено поточні тарифи на електроенергію для населення, ціна електроенергії для
побутових споживачів з обсягом споживання 250 кВт-год включно становить 1,44 грн/кВт-год (з
ПДВ), для споживачів із більшим обсягом споживання – 1,68 грн/кВт-год (з ПДВ).

Гарантований покупець, як і раніше, у рамках виконання спеціальних обов’язків, визначених
постановою КМУ від 5 червня 2019 р. № 483, закуповуватиме у постачальників універсальних
послуг послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів та
надаватиме виробникам електричної енергії (ДП «НАЕК Енергоатом», ПрАТ «Укргідроенерго»)
послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.
Постанова КМУ від 05 квітня 2022 р. № 423, якою Уряд вносить зміни до Порядку
проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 257 (далі – Порядок проведення
обстеження).
Дію Порядку проведення обстеження поширено, у тому числі, на випадки проведення обстеження
пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів об’єктів
(далі - пошкоджені об’єкти). Метою такого обстеження є визначення мож ливост і подальшої
експлуат ації об’єкт а т а розроблення заходів із відновлення.
В умовах дії на території України правового режиму воєнного стану та протягом 90 календарних
днів після припинення або скасування воєнного стану обстеження пошкоджених об’єктів
проводиться виконавцями, кваліфікаційні вимоги до яких визначені Порядком проведення
обстеження. Обстеження пошкодженого об’єкта проводиться за такими етапами:




підготовка до проведення обстеження;
попереднє та/або основне (детальне) обстеження;
складення звіту про результати обстеження із рекомендаціями щодо подальшої
експлуатації.

Роботи з обстеження пошкоджених об’єктів проводяться відповідно до Порядку та методики, що
буде затверджена Мінрегіон, після проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт,
а також робіт із розмінування.
За результатами обстеження пошкоджених об’єктів виконавцем складається звіт, який має містити
висновок про технічний стан, рекомендації щодо подальшої експлуатації (у тому числі щодо
можливості виконання робіт із відновлення) або демонтажу (ліквідації), а також в разі потреби
відомості про пошкоджені (зруйновані) несучі та огороджувальні конструкції, інженерні системи
(із зазначенням ступеня та обсягів пошкоджень), принципові рішення (рекомендації) щодо їх
відновлення (підсилення).
Зазначений звіт є підставою для прийняття рішення про виконання робіт із відновлення
пошкоджених об’єктів або їх демонтаж (ліквідацію). Звіт не є підставою для відшкодування
збитків, завданих пошкодженням об’єкту.
Постанова КМУ від 05 квітня 2022 р. № 412 «Деякі питання повірки законодавчо
регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного стану».
Зазначеною постановою Уряд прийняв рішення, що у разі, якщо протягом воєнного і
надзвичайного стану та протягом місяця після його припинення чи скасування закінчився строк дії
свідоцтва про повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, такі свідоцтва
залишаються чинними на період воєнного і надзвичайного стану та протягом трьох місяців після
його припинення чи скасування на всій території України або в окремих її місцевостях.
Зазначена постанова поширюється зокрема на лічильники води,
теплолічильники та інші засоби обліку.

електричної енергії, газу,

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг
Прийняті рішення
У період 01 квітня – 18 квітня 2022 року НКРЕКП не приймались регуляторні акти, які можуть
впливати на діяльність виробників з ВДЕ.

Міністерство енергетики України
Прийняті рішення
У період 01 квітня – 18 квітня 2022 року Міненерго не приймались регуляторні акти, які можуть
впливати на діяльність виробників з ВДЕ.

