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Про розгляд запиту

Шановний Василю Олексійовичу!
                                                                              

        Міністерство енергетики України розглянуло, в межах повноважень, Ваш 

запит від 17.08.2021 щодо отримання інформації відповідно до Закону України 

«Про доступ до публічної інформації» стосовно надання переліку нормативно-
правових актів, якими регулюється порядок функціонування сонячних 

електростанцій, можливість фізичної особи придбати такий об'єкт та повідомляє.
Надаємо перелік нормативно-правових актів, якими регулюється діяльність 

об’єктів електроенергетики, генеруючих установок, які виробляють електричну 

енергію з енергії сонячного випромінювання, в ринку електричної енергії:
Закон України «Про альтернативні джерела енергії»;
Закон України «Про ринок електричної енергії»;
Правила ринку, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14.03.2018 

№ 307 (у редакції постанови НКРЕКП від 24.06.2019 № 1168);

Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 14.03.2018 № 312;

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 26.04.2019 № 641 «Про затвердження 

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність гарантованого покупця та 

купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом та за аукціонною ціною»;
Кодекс системи передачі, затверджений постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,                     
від 14.03.2018 № 309;

Кодекс систем розподілу, затверджений постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,                      
від 14.03.2018 № 310;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про запровадження конкурентних 

умов стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії» від 27.12.2019 № 1175.

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 26.04.2019 № 2803 «Про затвердження 
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Типового договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим 

покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув 

право на підтримку».
Разом з тим повідомляємо, що Міністерство енергетики України не володіє 

інформацією щодо нормативно-правових актів, якими регулюється можливість 

фізичної особи придбати сонячну електростанцію.

З повагою

Перший заступник Міністра                                                      Юрій ВЛАСЕНКО

Чванова К.В. 206 37 43


