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АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА 

Реформування «зеленого» тарифу 

4 червня 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов 

виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії». Цей Закон змінює 

порядок визначення розміру «зеленого» тарифу, скасовує вимогу щодо місцевої 

складової та, натомість, визначає умови встановлення відповідної надбавки до 

«зеленого» тарифу у випадку використання обладнання українського 
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виробництва. Закон передано на підпис Президенту, він набирає чинності з дня, 

наступного за днем його опублікування. 

Основні нововведення  

«Зелений» тариф і надалі зафіксований в євро до 2030 року, а його розмір 

визначається шляхом множення роздрібного тарифу для споживачів другого класу 

напруги на січень 2009 року (0,5846 грн. – на той час 0,05385 євро) на відповідний 

коефіцієнт «зеленого» тарифу, що визначений для кожного виду альтернативного 

джерела енергії. Щоправда тепер Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, буде здійснювати 

перерахування «зеленого» тарифу в національну валюту України за середнім 

офіційним валютним курсом Національного банку України щоквартально (раніше 

перерахунок здійснювався щомісяця).  Оплачуватися за «зеленим» тарифом буде 

вся вироблена електроенергія за винятком обсягів на власні потреби.  

Передбачена можливість встановлення домогосподарствами не тільки сонячних, 

а й вітрових генеруючих установок потужністю до 30 кВт, але не більше потужності, 

дозволеної до споживання за договором про користування електричною енергією.  

Вводиться «зелений» тариф за електроенергію, вироблену з геотермальної 

енергії. 

Розмір «зеленого» тарифу 

Розмір «зеленого» тарифу і надалі залежить від дати введення в експлуатацію 

об’єкта електроенергетики, в тому числі черги будівництва електричної станції 

(пускового комплексу), що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел 

енергії. При цьому підтвердженням факту та дати введення в експлуатацію є 

виданий уповноваженим органом сертифікат, що засвідчує відповідність 

закінченого будівництва об’єкта проектній документації та підтверджує його 

готовність до експлуатації, або зареєстрована відповідно до законодавства 

декларація про готовність об’єкта до експлуатації.  

Знижено розмір «зеленого» тарифу для сонячних електростанцій промислового 

призначення. Зниження відбулось, в основному, за рахунок відміни застосування 

тарифного коефіцієнта (1,8), що застосовується для пікового періоду часу.   

Розмір «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої вітроелектростанціями, 

не змінився і надалі залежить від одиничної встановленої потужності 

вітроустановок.  

Збільшено «зелений» тариф для електростанцій, що виробляють електроенергію 

з біогазу та біомаси. При цьому законодавець визначив біомасу як невикопну 

біологічно відновлювану речовину органічного походження, що здатна до 

біологічного розкладу, у вигляді продуктів, відходів та залишків лісового та 

сільського господарства (рослинництва і тваринництва), рибного господарства та 

технологічно пов’язаних з ними галузей промисловості, а також складову 

промислових або побутових відходів, що здатна до біологічного розкладу.   
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За рахунок збільшення коефіцієнта «зеленого» тарифу  суттєво підвищено розмір 

«зеленого» тарифу за електроенергію, вироблену гідроелектростанціями.  

Встановлено такі розміри «зеленого» тарифу (в євро): 

Вид Потужність 
(кВт) 

Дата введення в експлуатацію 

  01.07.-
31.12.2015 

2016 2017 -     
2019 

2020 - 
2024 

2025 - 
2029 

Наземна сонячна 
електростанція 

  
0,1696 

 
0,1599 

 
0,1502 

 
0,1352 

 
0,1201 

Сонячна 
електростанція на 
дахах/фасадах 

  
0,1804 

 
0,1723 

 
0,1637 

 
0,1475 

 
0,1309 

Вітрова 
електростанція 

<600 0,0582 0,0517 0,0452 

 600-2000 0,0679 0,0603 0,0528 

 >2000 0,1018 0,0905 0,0792 

Біомаса   0,1239 0,1115 0,0991 

Біогаз  0,1239 0,1115 0,0991 

Гідро- 
електростанція  

<200 0,1745 0,1572 0,1395 

 200-1000 0,1395 0,1255 0,1115 

 1000-10000 0,1045 0,0942 0,0835 

Геотермальна 
енергія 

 0,1502 0,1352 0,1201 

Сонячна станція 
приватного 
домогосподарства 

 
<30 

 
0,2003 

 
0,1901 

 
0,1809 

 
0,1626 

 
0,1449 

Вітрова станція 
приватного 
домогосподарства 

 
<30 

 
0,1163 

 
0,1045 

 
0,0932 

 

Надбавка до «зеленого» тарифу у разі використання обладнання українського 

виробництва 

Закон скасовує вимогу щодо розміру місцевої складової. Тепер використання 

обладнання українського виробництва буде стимулюватись шляхом встановлення 

відповідної надбавки до «зеленого» тарифу (на весь строк його дії), за умови 

введення об’єктів електроенергетики (черг будівництва електричних станцій, 

пускових комплексів) в експлуатацію в період з 01.07.2015 до 31.12.2024. 

Щоправда, така надбавка до «зеленого» тарифу не розповсюджується на об’єкти 

електроенергетики приватних домогосподарств.  

Якщо рівень використання обладнання українського виробництва складає 

щонайменше 30%, розмір надбавки до «зеленого» тарифу становитиме 5%. У 

випадку, якщо рівень використання обладнання українського виробництва складає 

щонайменше 50%, розмір надбавки до «зеленого» тарифу становитиме 10%. 

Закон передбачає перелік обладнання, при використанні якого може 

застосовуватись надбавка до «зеленого» тарифу.  
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ВАЛЮТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

Актуальні обмеження НБУ на валютному ринку 

4 червня 2015 року набрала чинності Постанова Національного банку України 

«Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках 

України» № 354 від 3 червня 2015 року, яка продовжує дію обмежень на 

валютному ринку до 3 вересня 2015 року. 

В той же час положення Постанови № 354 послаблюють деякі обмежувальні 

заходи, спрямовані на стабілізацію ситуації на валютному ринку України. 

Так, збільшено верхню межу суми готівкових коштів, що видаються банками 

юридичним особам та фізичним особам-підприємцям. Тепер ця сума складає 

300 000 гривень протягом одного банківського дня (раніше – 150 000 гривень). 

Винятком є виплата зарплат, витрати на відрядження й інші соціальні виплати. 

Банкам і надалі заборонено продавати іноземну валюту клієнтам (крім фізичних 

осіб), які мають кошти в іноземній валюті, розміщені на поточних і депозитних 

рахунках у цьому або в інших банках. Щоправда, зазначена заборона тепер не 

поширюється на випадки, коли загальна сума коштів на валютних рахунках клієнта 

менша 25 000 доларів США (раніше – 10 000 доларів США). При цьому не 

враховуються кошти на рахунках клієнта, майнові права на які надані в заставу, а 

також кошти на рахунках у банках, щодо яких запроваджена процедура тимчасової 

адміністрації або які знаходяться в процесі ліквідації. 

Зберігається вимога щодо обов’язкового продажу на міжбанківському валютному 

ринку України 75% надходжень в іноземній валюті з-за кордону на користь 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, іноземних представництв (крім 

офіційних представництв). 

Резидентам і надалі заборонено погашати кредити (позики) в іноземній валюті за 

договорами з нерезидентами раніше передбаченого договорами строку. 

Зазначене обмеження поширюється також на виплату відсотків за такими 

договорами. НБУ не здійснює реєстрацію змін до договорів кредиту (позики) від 

нерезидентів, що стосуються скорочення строків виконання резидентами-

позичальниками зобов’язань за такими договорами або їх дострокового 

виконання. 

НБУ продовжив також дію заборони, зокрема, на: 

 купівлю іноземної валюти з метою проведення операцій із повернення 

дивідендів іноземному інвесторові за кордон; 

 купівлю іноземної валюти з метою повернення за кордон коштів, 

отриманих іноземними інвесторами за операціями з продажу 

корпоративних прав юридичних осіб, що не оформлені акціями, 

зменшення статутних капіталів юридичних осіб, виходу з господарських 

товариств іноземних інвесторів; 

 купівлю іноземної валюти з метою повернення за кордон коштів, 

отриманих іноземними інвесторами за операціями з продажу цінних 
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паперів українських емітентів (крім випадків продажу боргових цінних 

паперів на фондових біржах); 

 переказ фізичними особами іноземної валюти за кордон за поточними 

валютними неторговельними операціями без підтверджувальних 

документів на суму понад 15 000 гривень на день (150 000 гривень на 

місяць). Це обмеження не поширюється на перекази коштів, отриманих як 

оплата праці нерезидентами в Україні. 

 продаж готівкової іноземної валюти одній особі в одній банківській установі 

на суму понад 3 000 гривень на день. 

Видача готівкових коштів у межах України за електронними платіжними засобами 

здійснюється виключно в гривнях. 

У разі купівлі та перерахування за кордон за імпортними операціями іноземної 

валюти в розмірі понад 50 000 доларів США, юридичні особи та фізичні особи-

підприємці крім підтверджуючих документів повинні надати банку довідку з 

Державної фіскальної служби про відсутність заборгованості по сплаті податків і 

зборів, а за необхідності також і відповідний акт цінової експертизи. 

Крім цього, положення Постанови № 354 передбачають, що розрахунки за 

операціями з експорту та імпорту товарів, передбачених в статтях 1 та 2 Закону 

України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», і надалі 

здійснюється у строк, що не перевищує 90 календарних днів. 

Національний банк України Постановою № 355 від 3 червня 2015 року спростив 

порядок здійснення контролю уповноваженими банками за операціями резидентів 

щодо оплати робіт, послуг, права інтелектуальної власності шляхом підвищення 

порогу документального підтвердження відповідності кон’юнктурі ринку 

контрактних цін на роботи, послуги, права інтелектуальної власності, які є 

предметом договору резидентів з нерезидентами, з 25 000 євро до 50 000 євро. 

 

КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

КМУ дозволив вилучати автотранспорт для потреб 

армії  

17 червня 2015 року Кабінет Міністрів України своєю Постановою № 405 вніс зміни 

до «Положення про військово-транспортний обов'язок», згідно з яким військовим 

комісаріатам  дозволяється вилучати автотранспорт для потреб армії. 

Відповідно до змін під час мобілізації на безоплатній основі здійснюється 

залучення транспортних засобів і техніки  громадян, підприємств, установ й 

організацій незалежно від форми власності на потреби Збройних сил України.  

Для цього керівники підприємств, установ й організацій подають військовим 

комісаріатам щороку до 20 червня та 20 грудня інформацію про наявність 

транспортних засобів і техніки, їх технічний стан, а також інформацію про 

громадян, які працюють на підприємствах, в установах й організаціях на таких 
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транспортних засобах і техніці. Повернення транспортних засобів і техніки 

здійснюється військовими підрозділами протягом 30 календарних днів із моменту 

оголошення демобілізації через військові комісаріати, які здійснили таке 

залучення. 

Постанова № 405 також передбачає порядок компенсації шкоди, завданої 

транспортним засобам і техніці в результаті їх залучення за мобілізацією. 

Від передачі транспортних засобів під час мобілізації можуть звільнятися 

підприємства, установи та організації у зв'язку з виконанням встановлених 

мобілізаційних завдань за наявності укладеного з Міністерством оборони договору 

на виконання мобілізаційних завдань, а також за умови, що їхні транспортні засоби 

й техніка задіяні у виробничому процесі виконання мобілізаційних завдань. 

Крім того, від передачі техніки військовим формуванням під час мобілізації можуть 

звільнятися підприємства, установи й організації, в яких висока суспільна потреба. 

При цьому перелік таких підприємств затверджує Кабінет Міністрів за поданням 

Міністерства оборони. 

Дія «Положення про військово-транспортний обов'язок» не поширюється на 

дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав, 

представництва закордонних і міжнародних організацій, іноземців та осіб без 

громадянства. 

Постанова № 405 має бути опублікована та набрати чинності 7 липня 2015 року.  

 

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО 

Визначено перелік документів для позасудового 

стягнення дивідендів 

Кабінет Міністрів України своєю Постановою № 347 від 27 травня 2015 року вніс 

зміни до Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у 

безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів. Перелік доповнено 

розділом про порядок безспірного стягнення заборгованості з виплати дивідендів, 

нарахованих акціонерними товариствами.  

Відповідно до нових положень, для одержання виконавчого напису нотаріусу 

подають документи, що підтверджують заборгованість із виплати дивідендів. 

Такими документами, зокрема, є: 

 витяг із протоколу загальних зборів акціонерного товариства, на яких 

прийнято рішення про виплату дивідендів, або витяг зі статуту 

акціонерного товариства, в якому передбачена виплата дивідендів за 

привілейованими акціями; 

 витяг із переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, що містить 

інформацію про включення стягувача у згаданий перелік; 
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 виписка з рахунка в цінних паперах депонента, що підтверджує його права 

на акції та права за акціями на відповідний час; 

 повідомлення, що надсилається особам, які мають право на отримання 

дивідендів, із зазначенням інформації про дату, розмір, порядок і строк їх 

виплати; 

 засвідчена стягувачем копія письмової вимоги про усунення порушення, 

що спричинило невиплату дивідендів, яка була надіслана боржнику. 

 

ТРУДОВЕ ПРАВО 

Затверджено форму повідомлення про прийняття 

працівників на роботу 

17 червня 2015 року Кабінет Міністрів України своєю Постановою № 413 

затвердив форму повідомлення Державної фіскальної служби про прийняття 

працівника на роботу. Таке повідомлення подається власником підприємства, 

установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою-

підприємцем до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем 

обліку їх як платника єдиного соціального внеску.  

Подати повідомлення слід до початку роботи працівника за укладеним трудовим 

договором одним із таких способів: 

 засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового 

підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері 

електронного документообігу та електронного підпису; 

 на паперових носіях разом із копією в електронній формі; 

 на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із 

п'ятьма особами. 

Нагадаємо, що юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які використовують 

найману працю, несуть відповідальність у разі допуску працівника до роботи без 

оформлення трудового договору (контракту). За порушення обов’язку повідомити 

Державну фіскальну службу про прийняття працівника на роботу накладається 

штраф у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом 

на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно 

порушення. На сьогоднішній день мінімальний розмір заробітної плати складає 

1218,00 гривень.  

Постанова № 413 набрала чинності 3 липня 2015 року. 
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Контактні особи: 

Ігор Дикунський, LL.M., партнер 

igor.dykunskyy@DLF.ua 

Цей Правовий вісник містить короткий огляд поточних змін в українському законодавстві та 

не може розглядатись як юридична консультація. Для отримання детальнішої інформації 

або рекомендацій щодо конкретних питань, просимо звернутися до вказаних контактних 

осіб або скористатися формою зворотного зв’язку на нашому сайті. 

Цей Правовий вісник є безкоштовним щомісячним електронним виданням. Якщо Ви більше 

не хочете його отримувати, будь ласка, надішліть короткий лист на info@DLF.ua 

 
DLF attorneys-at-law 

 
Бізнес-центр «Торус» | вул. Глибочицька, 17д | 04050 Київ | www.DLF.ua | info@DLF.ua 

T +380 44 384 24 54 | F +380 44 384 24 55 

Дмитро Сикалюк, юрист  

dmitriy.sykaluk@DLF.ua 
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