ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо стимулювання встановлення сонячних та вітрових електричних станцій на території приватних домогосподарств»

Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо стимулювання встановлення сонячних та вітрових електричних станцій на території приватних домогосподарств» (далі - проект Закону) розроблено за власною ініціативою Держенергоефективності з метою:
 виконання Україною міжнародних зобов’язань, взятих відповідно до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, щодо імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради  2009/28/ЄС  про заохочення  до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел; 
збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел, на виконання Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.10.14 № 902-р; 
стимулювання використання та споживання приватними домогосподарствами відновлювальної енергетики; 
зменшення шкідливих викидів у навколишнє середовище та покращення екологічного стану в країні;
розвиток сфери використання відновлюваних джерел енергії.
Одним з найбільш впливових механізмів стимулювання розвитку відновлюваної енергетики є застосування «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел. Проте недосконалість норм Закону України «Про електроенергетику» уповільнює розвиток сфери використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.
На даний час діє «зелений» тариф для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) лише на дахах та/або фасадах приватних домогосподарств (будинків, будівель та споруд),  величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, однак  «зелений тариф» не розповсюджується на електроустановки, які можуть бути розміщені в іншому місці приватного домогосподарства. 
Сонячні батареї є ефективним джерелом електроенергії при виконанні певних умов. Максимальний виробіток електричної енергії від сонячної станції, встановленої в межах приватного домогосподарства,  досягається при орієнтації такої генеруючої установки на південь. 
Необхідна площа для встановлення  та ефективного використання генеруючої установки  потужністю 30 кВт складає близько 190 м2, що перевищує площу даху чи фасаду приватного домогосподарства придатну для встановлення сонячних станцій. Отже, норма Закону «Про електроенергетику»  щодо електроенергії, виробленої об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд не може бути використана у повному обсязі.
Мета і шляхи її досягнення
Метою проекту Закону є стимулювання встановлення сонячних та вітрових електричних станцій на території приватного домогосподарства шляхом внесення змін до Закону України «Про електроенергетику», а також забезпечення виконання взятих зобов’язань щодо збільшення частки енергії, отриманої з відновлюваних джерел, в кінцевому споживанні енергії.
Досягнення мети планується шляхом внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» в частині визначення терміну «генеруюча установка приватного домогосподарства»,  місця встановлення сонячних станцій для електроенергії, виробленої генеруючими установками приватних домогосподарств з використанням енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, які перебувають у власності чи користуванні побутового споживача.
Правові аспекти
Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Закони України  «Про електроенергетику», «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», Порядок продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, затверджений постановою НКРЕКП 27.02.2014                № 170 (зі змінами).
Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття, не потребуватиме внесення змін до інших Законів України.
Фінансово-економічне обґрунтування 
Реалізація проекту Закону не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.
Позиція заінтересованих органів 
Проект Закону потребує погодження з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України,  Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Національною Комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.
Регіональний аспект 
Законопроект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.
6¹. Запобігання дискримінації
У проекті Закону відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.
Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.
Запобігання корупції
У проекті Закону відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. 
Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.
Громадське обговорення 
Проект Закону винесено на обговорення під час засідання Робочої групи з питань формування державної політики для розвитку відновлюваних джерел енергії за участі представників Мінпаливенерго, НКРЕКП, ДП «НЕК «Укренерго» та профільних асоціацій. Проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Держенергоефективності та Мінрегіону.

Позиція соціальних партнерів
Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.
 Оцінка регуляторного впливу
Проект Закону не є регуляторним актом.
10-1. Вплив реалізації акта на ринок праці
Проект не здійснює прямого впливу на ринок праці.
 Прогноз результатів
Прийняття законопроекту сприятиме удосконаленню національного законодавства, оскільки чітке визначення його положень підвищує ефективність виконання його норм.
Прийняття зазначеного проекту Закону забезпечить виконання Україною зобов’язань, взятих відповідно до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства щодо імплементації  Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, сприятиме збільшенню частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел та  розвитку сфери альтернативних джерел енергії, стимулювання приватних домогосподарств до використання відновлювальної енергетики зменшення шкідливих викидів у навколишнє середовище та покращення екологічного стану в країні.

Голова Держенергоефективності                                                   С.Д.Савчук
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