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Набрала чинності постанова № 28 про встановлення «зеленого» тарифу для
приватних домогосподарств, які виробляють електроенергію з енергії сонячного
випромінювання 

  

 

      

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
(НКРЕ), від 16 січня 2014 р. № 28 «Про встановлення «зеленого» тарифу для приватних
домогосподарств  сьогодні офіційно оприлюднена в «Офіційному віснику
України» за № 28, ст. 510.

  

  

Ця постанова набрала чинності з дня її офіційного опублікування та діятиме до 1 січня
2030 року.

  

  

Постановою установлено «зелений» тариф для приватних домогосподарств, які
виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання об’єктами
електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків,
будівель та споруд, величина встановленої потужності яких не перевищує 10 кВт, та
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введені в експлуатацію:

  

- з 1 квітня 2013 р. по 31 грудня 2014 р. – 389,34 коп/кВт∙год (без ПДВ);

  

- з 1 січня 2015 р. по 31 грудня 2019 р. – 350,41 коп/кВт∙год (без ПДВ);

  

- з 1 січня 2020 р. по 31 грудня 2024 р. – 311,47 коп/кВт∙год (без ПДВ);

  

- з 1 січня 2025 р. по 31 грудня 2029 р. – 272,54 коп/кВт∙год (без ПДВ).

  

  

Слід відмітити, що постанова була прийнята Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики, відповідно до Закону України «Про
електроенергетику». Статтею 171 Закону передбачено, що "зелений" тариф для
приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного
випромінювання, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого
класу напруги на січень 2009 р., визначеного із застосуванням тарифного коефіцієнта,
що застосовується для пікового періоду часу (для тризонної тарифної класифікації),
помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з енергії
сонячного випромінювання для приватних домогосподарств.

  

  

Відповідно до згаданого Закону "зелений" тариф на електричну енергію, вироблену
генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлюється єдиним.
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Постанова зареєстрована у Міністерстві юстиції України 5 лютого 2014 р. за
№ 223/25000.

  

  

Також варто зазначити, що постанова № 28 оприлюднена на офіційному веб-сайті НКРЕ
і розміщена в Системі інформаційно-правового забезпечення «Ліга:Закон» та Юридичній
інформаційно-пошуковій системі «Законодавство», а також буде оприлюднена в
офіційному друкованому ЗМІ Комісії – «Інформаційному бюлетені НКРЕ».
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