ІНФОРМАЦІЯ
для побутових споживачів щодо отримання «зеленого» тарифу.
У відповідності до п 5.5.2 Правил роздрібного ринку електричної енергії
побутовий споживач має право на:
1) встановлення у своєму приватному домогосподарстві генеруючої установки,
призначеної для виробництва електричної енергії з енергії сонячного
випромінювання та/або енергії вітру, величина встановленої потужності якої не
перевищує 30 кВт, але не більше потужності, дозволеної до споживання та
зазначеної у договорі (договорах) зі споживачем, та на виробництво
електричної енергії з такої установки без відповідної ліцензії;
2) продаж постачальнику універсальних послуг електричної енергії, що
вироблена генеруючою установкою приватного домогосподарства, величина
встановленої потужності якої не перевищує 30 кВт, за «зеленим» тарифом в
обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими
приватними домогосподарствами.
Отримання «зеленого» тарифу – це можливість приєднатися до державної
програми стимулювання генерації електрики з використанням альтернативних
(відновлюваних) джерел енергії. При цьому сама процедура отримання
«зеленого» тарифу для побутових споживачів електричної енергії, які
встановили сонячні панелі або вітрогенератори в своєму приватному
домоволодінні, досить проста і прозора.
Взаємовідносини щодо купівлі-продажу електричної енергії, яка вироблена
генеруючою установкою приватного домогосподарства, регламентуються
Договором купівлі-продажу електричної енергії за “зеленим” тарифом
приватним домогосподарством (далі – Договір), який є додатком 2 до
договору про постачання електричної енергії постачальником універсальної
послуги (додаток 6 до Правил роздрібного ринку електричної енергії).
З метою укладення Договору побутовий споживач звертається за місцем
розташування свого приватного домогосподарства в Центр Обслуговування
Клієнтів (ЦОК) або до його представництва ТОВ «Хмельницькенергозбут»,
особисто або через уповноваженого представника, з наступним переліком
документів:
заява-повідомлення про встановлення генеруючої установки за формою,
наведеною в додатку 12 до Правил роздрібного ринку електричної енергії;
 копія документа, яким визначено право власності чи користування
(оренда, позичка, управління тощо) на об'єкт (житлову нерухомість);
 копія паспорту точки розподілу електричної енергії (додаток 2 до
договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії).




у разі розміщення генеруючої установки у межах земельної ділянки
приватного господарства споживач надає документ, яким визначено межі
земельної ділянки (паспорт забудови земельної ділянки, технічний
паспорт БТІ, правовстановлюючий документ тощо).

У заяві-повідомленні побутовий споживач зазначає банківські реквізити
рахунку для перерахування йому коштів за «зеленим» тарифом.
Працівник ЦОК або його представництва під час отримання заявиповідомлення про встановлення генеруючої установки перевіряє повноту
інформації, зазначеної в документах, та реєструє її в день отримання за умови
надання повного пакету документів.
У разі ненадання побутовим споживачем повної інформації та/або всіх
документів, передбачених Правилами роздрібного ринку електричної енергії,
працівник ЦОК або його представництва, протягом 3 робочих днів з дня
отримання заяви-повідомлення надає такому споживачу обґрунтовану відмову в
її реєстрації.
Побутовий споживач, який отримав відмову, після усунення зауважень надає
повний пакет документів, і тоді працівник ЦОК або його представництва
реєструє заяву-повідомлення.
Після цього ТОВ «Хмельницькенергозбут» протягом 10 робочих днів готує два
примірники Договору та через ЦОК або його представництво повертає
споживачу для підписання та отримання одного примірника. Другий примірник
Договору зберігається в ЦОК.

