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Динаміка збільшення кількості сонячних електроустановок
приватних домогосподарств
Кількість приватних
домогосподарств
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З 04.06.2015 встановлено нові коефіцієнти “зеленого” тарифу для генеруючих
установок приватних домогосподарств з прив’язкою до курсу ЄВРО, згідно з
Законом України №514-VІІІ

Що таке «зелений» тариф
для приватних домогосподарств?
«Зелений» тариф для домогосподарств – це спеціальний тариф для приватних споживачів, за
яким закуповується електрична енергія, вироблена на об'єктах електроенергетики :
з енергії сонця, що вмонтовані на дахах
та/або фасадах домогосподарств

з енергії вітру

Величина «зеленого» тарифу :
для сонячних станцій
з 01.01.2016 по 31.12.2016 - 19,01 Євроцент/кВт∙год
з 01.01.2017 по 31.12.2019 - 18,09 Євроцент/кВт∙год

для вітрових станций
з 01.01.2016 по 31.12.2019 - 11,63 Євроцент/кВт∙год

«Зелені» тарифи для домогосподарств закріплені до курсу Євро та
встановлюються НКРЕКП щоквартально

Хто має право на отримання «зеленого» тарифу?
Домогосподарство, яке виробляє електроенергію
з енергії сонця та/або вітру

Встановлена потужність
не перевищує 30 кВт

Енергопостачальник не має права відмовити домогосподарству в
купівлі за "зеленим" тарифом електричної енергії, виробленої з енергії
сонця та/або енергії вітру

Розрахунок обсягу продажу
електричної енергії за
«зеленим» тарифом
Якщо ви спожили менше,
ніж виробили,
то різницю оплачує вам

електропередавальна компанія
(плата здійснюється
за «зеленим» тарифом)

Порядок отримання
«зеленого» тарифу
1. Придбання та монтаж електроустановок (з енергії сонця та/або вітру) потужністю
до 30 кВт.
2. Подання заяви-повідомлення та схеми підключення до електропостачальника
(місцеве обленерго).
3. Для проведення розрахунків побутовий споживач відкриває у банку поточний
рахунок, реквізити якого зазначаються у заяві-повідомленні.
4. Узгодження енергопостачальником схеми підключення генеруючої установки.
5. Надання рахунку від обленерго на оплату послуг з облаштування вузла обліку.
6. Облаштування вузла обліку електричної енергії.
7. Обленерго та власник господарства підписують додаткову угоду
про купівлю-продаж електричної енергії, виробленої з енергії
сонця або вітру.

Нормативно-правові акти України
щодо «зеленого» тарифу
Закон України «Про електроенергетику»
 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
Чинна на даний період постанова НКРЕКП
«Про встановлення зелених тарифів на електричну
енергію для приватних домогосподарств»

