Експертний висновок
до законопроекту згідно зі статтею 27
Бюджетного кодексу України
1. Назва законопроекту.
«Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов
підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії»,
реєстраційний № 3658 від 15.06.2020, внесений на розгляд Верховної Ради
України Кабінетом Міністрів України.
2. Завдання законопроекту.
Метою законопроекту є прискорення переходу до нової, конкурентної
моделі підтримки відновлюваної енергетики шляхом проведення аукціонів з
розподілу квоти підтримки та збалансування кошторису ДП «Гарантований
покупець».
Проектом акта вносяться зміни до законів України «Про альтернативні
джерела енергії», «Про ринок електричної енергії», «Про режим іноземного
інвестування», «Про оренду державного та комунального майна» в частині
удосконалення умов підтримки виробників за «зеленим» тарифом якими,
зокрема, передбачається:
- зменшення розмірів «зелених» тарифів для об’єктів введених в
експлуатацію сонячної та вітрової енергетики шляхом встановлення
понижуючих коефіцієнтів;
- запровадження з 2022 року (50% у 2021 році) повної відповідальності за
небаланс своїх фактичних та акцептованих (прогнозних) графіків виробництва
електроенергії для всіх виробників з відновлювальних джерел енергії, що
створить для таких суб’єктів економічні стимули для підвищення точності
прогнозування своїх графіків відпуску електричної енергії і сприятиме розвитку
сектору балансуючих потужностей;
- визначення оператора системи передачі відповідальним за компенсацію
недовідпущеної виробниками з відновлювальних джерел енергії електричної
енергії внаслідок виконання ними диспетчерських команд на зменшення та/або
обмеження навантаження відповідно до методики, яка затверджується
Регулятором;
- надання державних гарантій стосовно незмінності законодавства,
чинного на день прийняття цього закону, для виробників за «зеленим» тарифом;
- надання можливості участі в аукціонах сонячних електростанцій, які
розміщуються на дахах/фасадах будівель та капітальних споруд, тощо.
До законопроекту надається зауваження.
Змінами до статті 68 Закону України «Про ринок електричної енергії»
передбачено запровадити придбання оператором системи передачі послуги із
зменшення навантаження виробником, який здійснює продаж електричної
енергії
за «зеленим»
тарифом або за аукціонною ціною.
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Проте джерела фінансування придбання оператором системи передачі
зазначеної послуги не визначені.
3. Оцінка впливу на показники бюджетів.
Реалізація положень законопроекту не впливає на показники державного
бюджету.
4. Вартісна оцінка впливу на показники бюджетів.
Розробником не надано відповідних фінансово-економічних розрахунків
до законопроекту.
5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у
відповідному бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття.
Реалізація положень законопроекту у поточному бюджетному періоді не
потребує додаткових видатків бюджетів.
6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні
відносини.
Законопроект відповідає законам, що регулюють бюджетні відносини.
7. Пропозиції щодо розгляду законопроекту.
Законопроект підтримується з доопрацюванням.
Заступник Міністра
фінансів України
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