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Оприлюднюється проект регуляторного акта - Порядок продажу, обліку та
розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного
випромінювання об’єктами електроенергетики ( генеруючими установками )
приватних домогосподарств 

  

      

  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ
ЕНЕРГЕТИКИ

  

  

ПОВІДОМЛЕННЯ

  

про оприлюднення проекту регуляторного акта – постанови НКРЕ «Про
затвердження Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що 
вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики
(генеруючими установками) приватних домогосподарств»
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Основною метою прийняття проекту постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики, «Про затвердження порядку продажу,
обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного
випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних
домогосподарств» є приведення у відповідність до положень статті 15 Закону України
«Про електроенергетику», а саме, згідно з вимогами цього Закону передбачається, що з
01 січня 2014 року електрична енергія вироблена з енергії сонячного випромінювання 
об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних
домогосподарств (побутових споживачів електричної енергії), величина
встановленої потужності яких не перевищує 10 кВт
, буде придбаватись енергопостачальниками, що здійснюють постачання електричної
енергії за регульованим тарифом на території провадження ліцензійної діяльності, за
«зеленим тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електроенергії такими
приватними домогосподарствами».

  

Вищезазначений проект Постанови розроблено Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики,  з метою врегулювання відносин, які
виникнуть з 01 січня 2014 року між споживачами електричної енергії та
енергопостачальниками під час купівлі – продажу електричної енергією, вироблена з
енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими
установками) приватних домогосподарств.

  

  

  

Національна комісія, що здійснює державне

  

регулювання у сфері енергетики
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«Зеленый» тариф для домохозяйств.

  

Согласно закону, «зеленый» тариф применяется к объектам генерации, частным
домохозяйствам, мощностью не более 10 кВт, а его уровень оплаты гарантирован до
2030 года по следующим ставкам (Евро/кВт*ч) в зависимости от даты ввода в
эксплуатацию энергоблоков:

  

С 1.01.2014 по 31.12.2014 - 0,35864 Евро/кВт*ч

  

С 1.01.2015 по 31.12.2019 - 0,322777 Евро/кВт*ч

  

С 1.01.2020 по 31.12.2024 - 0,28691 Евро/кВт*ч

  

С 1.01.2025 по 31.12.2029 - 0,25105 Евро/кВт*ч.

  

Информация с www. nerc.gov.ua
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