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Державна регуляторна
служба України
Щодо проєкту постанови
Кабінету Міністрів України

Відповідно до статті 21 Закону України “Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності” Мінекономіки надсилає на погодження
проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку

надання довідки про підтвердження статусу підприємства “зеленої”
електрометалургії”, розроблений відповідно до статті 33 Закону України “Про ринок
електричної енергії”.
Просимо розглянути та погодити його у триденний термін.
Додаток: 1. Проєкт акта на 4 арк. в 1 прим.;
2. Пояснювальна записка на 3 арк. в 1 прим.;
3. Аналіз регуляторного впливу на 7 арк. в 1 прим.;
4. Копія повідомлення про оприлюднення проекту на 1 арк. в 1 прим.
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Проєкт

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від

2020 р. №
Київ

Про затвердження Порядку надання довідки про підтвердження статусу
підприємства “зеленої” електрометалургії

Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок надання довідки про підтвердження статусу
підприємства “зеленої” електрометалургії, що додається.

Прем’єр-міністр України

ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД
Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000007CF72E0074EE8200
Підписувач Петрашко Ігор Ростиславович
Дійсний з 30.03.2020 0:00 по 30.03.2022 0:00

Д. ШМИГАЛЬ

Мінекономіки
Н4В"HВВ&.4[f<О
3801-02/66438-03 від 04.11.2020
17:13:10

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від
2020 р. №

ПОРЯДОК
надання довідки про підтвердження статусу підприємства “зеленої”
електрометалургії
1. Цей Порядок (далі – Порядок) визначає механізм надання довідки
про підтвердження статусу підприємства “зеленої” електрометалургії (далі –
Довідка).
2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у
значеннях, наведених у Законах України “Про ринок електричної енергії”, “Про
альтернативні джерела енергії”.
3. Для одержання Довідки юридична особа (далі - Заявник) подає
особисто або через уповноважену ним особу безпосередньо до центрального
органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
промислову політику, надсилає поштою у паперовій формі або через Єдиний
державний портал адміністративних послуг в електронній формі, заяву у
довільній формі, до якої додаються такі документи:
технічна документація, що підтверджує використання у господарській
діяльності обладнання для виробництва сталі електродуговим методом,
зокрема:
- документ про готовність до експлуатації електросталеплавильного
комплексу/цеху/заводу з проектним обсягом виплавки сталі не менше 50 000
тон сталі на рік;
- затверджена в установленому порядку проектна документація на
будівництво сталеплавильного цеху (комплексу, заводу), який повинен
включати в себе електродугову сталеплавильну піч;
- виписка з переліку основних фондів підприємства, за підписом
головного бухгалтера підприємства, підтверджену незалежним аудитором, що
вказує на наявність на балансі юридичної особи електродугової
сталеплавильної печі і відсутність на балансі агрегатів, які здатні виробляти
сталь альтернативними способами, а саме: мартенівських та/або конверторних
печей та/або комплексів доменні печі – мартенівські/конверторні печі;
- затверджена на підприємстві технологічна інструкція на виробництво
сталі в електродуговій печі;

довідка незалежного аудитора, що підтверджує виробництво
підприємством “зеленої” електрометалургії сталевої продукції електродуговим
методом в обсязі не менш як 50 000 тон за минулий календарний рік.
4. Відповідальність за достовірність інформації, наданої в заяві та
доданих до неї документах несе Заявник, який звернувся за отриманням
Довідки.
5. Довідка, згідно з формою до цього Порядку, або лист – відмова у
видачі довідки надається центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну промислову політику Заявнику
безоплатно протягом 10 днів з дня отримання заяви та доданих до неї
документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку.
6.

У видачі довідки Заявнику може бути відмовлено у разі, коли:

у поданих Заявником документах виявлено недостовірну інформацію;
документи подано з порушенням вимог, зазначених в цьому Порядку в
тому числі вимог комплектності та оформлення документів;
заява, додані до неї документи (документ), підписані (засвідчені)
особою, яка не має на це повноважень;
у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань відсутні відомості про Заявника або
наявні відомості про її припинення.
7.
вигляді.

Довідка або лист - відмова видається Заявнику в паперовому

У разі оформлення довідки в електронній формі, її видача здійснюється
шляхом надсилання через Єдиний державний портал адміністративних послуг
до персонального кабінету Заявника (за його наявності), зазначеного у заяві на
одержання довідки, протягом одного робочого дня з дня видачі довідки.
8. У довідці обов’язково зазначається термін її дії, який обчислюється
з моменту її видачі та закінчується у кінці поточного календарного року.
_____________________________________

Додаток до Порядку

ДОВІДКА
про підтвердження статусу підприємства “зеленої” електрометалургії
___ ____________ 20__ р.
____________________________________________________________________
назва центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику

____________________________________________________________________
назва юридичної особи, місцезнаходження, код ЄДРПОУ

Відповідно до абзаців шостого, восьмого частини п’ятої статті 33 Закону
України “Про ринок електричної енергії” є підприємством “зеленої”
електрометалургії.
Довідка є дійсною до ________________________.

М.П.

_________________________________
(найменування посади відповідальної особи,
що видала довідку)

_____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

Аналіз регуляторного впливу
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження
порядку надання довідки про підтвердження статусу підприємства
“зеленої” електрометалургії”
І.
Визначення проблеми
Законом України від 21.07.2020 № 810-ІХ внесені зміни, зокрема, до
частини п’ятої статті 33 Закону ”Про ринок електроенергії” (далі – Закон)
відповідно до яких:
Тариф на послуги з передачі електричної енергії, зокрема, включає як
окремі складові витрати оператора системи передачі, що здійснюються ним у
разі покладення на нього спеціальних обов’язків для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної
енергії, та витрати на послугу із зменшення навантаження виробником, який
здійснює продаж електричної енергії за “зеленим” тарифом або за аукціонною
ціною.
Підставами встановлення Регулятором тарифу на передачу підприємству
“зеленої” електрометалургії в порядку, передбаченому абзацами п’ятим восьмим цієї частини, є (сукупно):
довідка центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування державної промислової політики, щодо підтвердження юридичною
особою статусу підприємства “зеленої” електрометалургії;
довідка центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, про
виробництво підприємством “зеленої” електрометалургії сталі виключно
електродуговим методом та дотримання норм щодо прямих викидів діоксиду
вуглецю в результаті виробництва сталі на рівні не більше 250 кілограмів на
тону сталевої продукції.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
державної промислової політики, зобов’язаний надати юридичній особі довідку
про підтвердження статусу підприємства “зеленої” електрометалургії протягом
10 днів з дня отримання звернення. Для підтвердження статусу підприємства
“зеленої” електрометалургії юридична особа повинна додати до свого
звернення технічну документацію, що підтверджує використання у
господарській діяльності обладнання для виробництва сталі електродуговим
методом, та довідку незалежного аудитора, що підтверджує виробництво
підприємством “зеленої” електрометалургії сталевої продукції електродуговим
методом в обсязі не менш як 50 тисяч тон за минулий календарний рік.
Водночас, Закон не визначає механізм видачі довідки про підтвердження
статусу підприємства “зеленої” електрометалургії, підстави для видачі довідки
(форму, спосіб звернення заявника, перелік необхідних документів, вимоги до
них), підстави для відмови у видачі довідки, термін дії тощо.
Також не розкрита процедура подання документів, зокрема, не
передбачено можливості подання документів в електронній формі тощо.
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Таким чином, проєктом постанови Кабінету Міністрів України “Про
затвердження порядку надання довідки про підтвердження статусу
підприємства “зеленої” електрометалургії” (далі – проєкт постанови)
пропонується врегулювати питання встановлення механізму надання довідки.
Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів,
оскільки відповідне питання належить до сфери державного управління, і
можливість використання ринкових механізмів виключається.
Проблема також не може бути розв’язана за допомогою діючих
регуляторних актів, оскільки чинні регуляторні акти не відповідають вимогам
Закону.
Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи)

Так

Ні

–

Ні

Держава

Так

–

Суб’єкти
господарювання

Так

–

Громадяни

ІІ. Цілі державного регулювання
Основною ціллю прийняття проєкту постанови є врегулювання
правовідносин між державою (в особі її уповноважених органів) та суб’єктів
господарювання, які провадять дільність в сфері електрометалургії.
Затвердження проєкту постанови забезпечить можливість встановити
механізм видачі довідки для підтвердження статусу підприємства “зеленої”
електрометалургії” відповідно до частини п’ятої статті 33 Закону “Про ринок
електроенергії”.
ІІІ.

Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
1. Визначення альтернативних способів
Під час підготовки проєкту постанови було опрацьовано два
альтернативні способи досягнення цілей, зазначених у розділі ІІ:
Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Даний спосіб не забезпечить досягнення
цілей державного регулювання.
Від такої альтернативи необхідно
Збереження чинного регулювання
відмовитись, оскільки вона не встановлює
механізму видачі довідки.
Альтернатива 2

Прийняття
проєкту
постанови
забезпечить досягнення вищезгаданих цілей
державного
регулювання,
зокрема
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Прийняття проєкту постанови

дозволить встановити механізм видачі
довідки, що в свою чергу дасть змогу, як
державному органу, так і суб’єктам
господарювання чітко діяти в межах
правового поля.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Вид
альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 Відсутні
Збереження
чинного
регулювання

Відсутні.

Альтернатива 2
Прийняття
проєкту
постанови

Відсутні

Буде вирішено
питання
встановлення
механізму видачі
довідки.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид
альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Відсутні

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів
господарювання, що
підпадають під дію
регулювання, одиниць

46

-

-

-

46

Питома вага групи у
загальній кількості,
відсотків

100

-

-

-

100

Запропонований розподіл ґрунтується на нормах
статті 55
Господарського кодексу України, в якій зокрема визначено, що суб’єктами
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великого підприємництва є юридичні особи - суб’єкти господарювання будьякої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість
працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний
дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро,
визначену за середньорічним курсом Національного банку України.
Оскільки довідку планується надавати на безоплатній основі, прийняття
проєкту постанови не вплине на збільшення витрат суб’єктів господарювання.
Вид
альтернативи
Альтернатива
1
Збереження
чинного
регулювання

Альтернатива
2
Прийняття
проєкту
постанови
IV.

Вигоди

Витрати

Відсутні

Відсутні.
У разі збереження чинного
регулювання, даний спосіб не
забезпечить досягнення цілей
державного регулювання.
Від
такої
альтернативи
необхідно відмовитись, оскільки
вона не встановлює механізму
видачі довідки.

Буде
вирішенно
питання
встановлення
чіткого механізму видачі
довідки.

Відсутні.

Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення
цілей

Рейтинг
Бал
результативності результативності
(досягнення цілей
(за
під час вирішення чотирибальною
проблеми)
системою оцінки)
Альтернатива 1
Збереження
чинного
регулювання
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Коментарі щодо присвоєння
відповідного бала
Збереження чинного регулювання без
змін призведе до того, що:
1) буде відсутній чіткий механізм
видачі довідки;
2) вдсутність
правового
поля
негативним чином вплине на діяльність
суб’єктів господарювання.
Цілі прийняття регуляторного акта не
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можуть бути досягнуті
продовжує існувати)
Альтернатива 2
Прийняття
проєкту
постанови

Рейтинг
результативн
ості
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Вигоди
(підсумок)

(проблема

Буде визначено чіткий механізм
видачі та підстав відмови у видачі
довідки.
Цілі прийняття регуляторного акта
можуть бути досягнуті повною мірою
(проблема більше існувати не буде)
Обґрунтування
відповідного
місця
альтернативи у
рейтингу

Витрати
(підсумок),
гривень

Альтернатива
1
Збереження
чинного
регулювання

Відсутні

Відсутні

Поставлені цілі не
будуть досягнуті,
проблема
продовжує
існувати

Альтернатива
2
Прийняття
проєкту
постанови

У разі прийняття
проекту
регуляторного акта
буде забезпечено
встановлення
чіткий механізм
видачі та підстав
відмови у видачі
довідки.

Витрати місцевих
бюджетів та
державного
бюджету не
передбачаються.
Витрати операторів
ринку не
передбачаються.

Призведе до
повного вирішення
проблеми,
визначеної
розділом I аналізу
регуляторного
впливу

Рейтинг

Оцінка ризику
Аргументи щодо переваги
зовнішніх чинників на
обраної альтернативи/причини
дію запропонованого
відмови від альтернативи
регуляторного акта

Альтернатива 1

Причиною відмови від даної
альтернативи є те, що вона не
сприятиме вирішенню проблеми

Х

Альтернатива 2

Перевага даної альтернативи
полягає в тому, що прийняття
проєкту постанови повністю
вирішує проблему, визначену в

Ризики відсутні
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розділі I аналізу регуляторного
впливу
Механізми та заходи, що забезпечать розв’язання визначеної
проблеми
Механізмом, який забезпечить розв’язання проблеми, є прийняття проекту
постанови.
Для досягнення поставлених цілей проєктом постанови передбачається
затвердити порядок надання довідки про підтвердження статусу підприємства
“зеленої” електрометалургії та затвердити форму довідки про підтвердження
статусу підприємства “зеленої” електрометалургії.
V.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від
ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи
місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні
проваджувати або виконувати ці вимоги
Реалізація проєкту постанови не потребує додаткового фінансування з
державного чи місцевого бюджетів
ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на
суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур,
виконання яких необхідне для здійснення регулювання, розробником не
проводилося, оскільки прийняття проекту постанови стосується виключно
великих суб’єктів господарюання.
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Строк дії регуляторного акта не є обмеженим у часі.
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Прогнозні значення показників результативності акта будуть
встановлюватися після набрання чинності постановою.
Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься
відстеження результативності дії регуляторного акта
Відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватись
шляхом обробки статистичної звітності.
Базове
відстеження
результативності
дії
проєкту
постанови
IX.
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здійснюватиметься після набрання чинності цим актом.
Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься
статистичним методом. Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься
відстеження результативності, – статистичний.
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