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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

  

ПОСТАНОВА 

28.12.2018                    № 2071 

  

Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію для приватних 
домогосподарств 

  

Відповідно до законів України «Про альтернативні джерела енергії», «Про Національну 
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та 

Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для 
суб’єктів господарської діяльності та приватних домогосподарств, затвердженого постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 02 листопада 
2012 року № 1421, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ: 

  

1. Установити «зелений» тариф на електричну енергію для приватних домогосподарств, які 
виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, 
величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, та які введені в експлуатацію: 

з 01 квітня 2013 року по 31 грудня 2014 року – 1136,48 коп/кВт·год (без ПДВ); 

з 01 січня 2015 року по 30 червня 2015 року – 1022,15 коп/кВт·год (без ПДВ); 

з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2015 року – 634,79 коп/кВт·год (без ПДВ); 

з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року – 602,37 коп/кВт·год (без ПДВ); 

з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року – 573,36 коп/кВт·год (без ПДВ); 

з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року – 515,34 коп/кВт·год 
(без ПДВ); 

з 01 січня 2025 року по 31 грудня 2029 року – 459,03 коп/кВт·год (без ПДВ). 

http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=39687
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=39687


2. Установити «зелений» тариф на електричну енергію для приватних домогосподарств, які 
виробляють електричну енергію з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої 
потужності яких не перевищує 30 кВт, та які введені в експлуатацію: 

з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2019 року – 368,59 коп/кВт·год (без ПДВ); 

з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року – 331,05 коп/кВт·год (без ПДВ); 

з 01 січня 2025 року по 31 грудня 2029 року – 295,21 коп/кВт·год (без ПДВ). 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 28 вересня 2018 року № 
1125 «Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію для приватних 
домогосподарств». 

4. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2019 року, але не раніше дня, наступного за днем 
її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр». 

  

Голова НКРЕКП                                              О.Кривенко 

 


