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Порядок  визначення розміру місцевої складової для об'єктів електроенергетики, у  тому
числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій  (пускових
комплексів), що виробляють електричну енергію з  альтернативних джерел енергії (крім
доменного та коксівного газів),  затверджений постановою Національної комісії, що
здійснює державне  регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), від 27.06.2013 № 744,
сьогодні, 09 серпня 2013 року  офіційно оприлюднений в „Офіційному віснику України” за
№ 58, ст. 2095.

  

  

  

Цей  Порядок передбачає механізм визначення розміру місцевої складової для  об'єктів
електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг  будівництва
електростанцій (пускових комплексів), що виробляють  електроенергію з альтернативних
джерел енергії (крім доменного та  коксівного газів).
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Порядок  поширюється на організації, що мають ліцензію на здійснення  господарської
діяльності з виробництва електричної енергії або з  комбінованого виробництва
електричної і теплової енергії. Крім того,  вони повинні мати у власності або користуванні
об’єкти  електроенергетики, будівництво яких було розпочато після 1 січня 2012  року,
введені в експлуатацію після 1 липня 2013 року, та мають намір  продавати електричну
енергію за "зеленим" тарифом у встановленому  законодавством порядку.

  

  

  

Для  визначення відповідності розміру місцевої складової з українського  походження
встановленому Законом України "Про електроенергетику" розміру  ліцензіат подає до
НКРЕ заяву та необхідні документи.

  

  

  

Рішення  НКРЕ щодо відповідності місцевої складової законодавчо встановленому 
розміру є підставою для прийняття рішення щодо встановлення "зеленого"  тарифу для
відповідного об’єкта електроенергетики.
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Для  забезпечення достовірності врахування елементів місцевої складової  українського
походження для об’єктів електроенергетики Національна  комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики, веде  переліки елементів місцевої складової
українського походження по кожному  альтернативному джерелу енергії. Переліки
публікуються на офіційному  сайті НКРЕ.

  

  

  

  

  

Постанову № 744 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.07.2013 за №
1179/23711.

  

  

  

Також варто зазначити, що постанова № 744 оприлюднена на офіційному веб-сайті НКРЕ
www.nerc.gov.ua  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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