
Зміни "зеленого" тарифу для приватних 
домогосподарств.

ПОСТАНОВА НКРЕКП від 27.06.2019 № 1242
     Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію, вироблену 
генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких 
не перевищує 50 кВт
     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, вироблену з енергії сонячного 
випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена 
потужність яких не перевищує 50 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах 
будівель та інших капітальних споруд та які введені в експлуатацію:
з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року – 540,74 коп/кВт·год (без ПДВ);
з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року – 486,03 коп/кВт·год (без ПДВ);
з 01 січня 2025 року по 31 грудня 2029 року – 157,26 коп/кВт·год (без ПДВ).
     2. Установити «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену з енергії вітру 
генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не 
перевищує 50 кВт та які введені в експлуатацію:
з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року – 347,62 коп/кВт·год (без ПДВ);
з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року – 312,21 коп/кВт·год (без ПДВ);
з 01 січня 2025 року по 31 грудня 2029 року – 101,14 коп/кВт·год (без ПДВ).
     3. Установити «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену з енергії вітру та сонця 
на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах приватних домогосподарств, 
встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт та які введені в експлуатацію:
з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року – 489,24 коп/кВт·год (без ПДВ);
з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року – 366,93 коп/кВт·год (без ПДВ);
з 01 січня 2025 року по 31 грудня 2029 року – 115,75 коп/кВт·год (без ПДВ).
     4. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2019 року, але не раніше дня, наступного за 
днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр» та діє 
до 01 січня 2030 року.

Голова НКРЕКП                                                     О.Кривенко



ПОСТАНОВА НКРЕКП від 27.06.2019 № 1243

     Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 447
     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. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 березня 2019 року № 447 «Про 
встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію для приватних домогосподарств» 
такі зміни:
абзаци шостий – восьмий пункту 1 замінити двома новими абзацами такого змісту:
«з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2018 року – 550,21 коп/кВт·год (без ПДВ);
з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року – 550,21 коп/кВт·год (без ПДВ), крім тих, що 
розташовані на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд.»;
у пункті 2:
в абзаці другому цифри «2019» замінити цифрами «2018»;
абзаци третій та четвертий виключити;
пункт 4 доповнити словами «та діє до 01 січня 2030 року».
     2. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2019 року, але не раніше дня, наступного за 
днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКПО.                                                              О.Кривенко

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ ПРИВАТНИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ
ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ З АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ТА 

ПОСТАЧАЛЬНИКІВ УНІВЕРСАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ КУПІВЛЮ ТАКОЇ 
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА «ЗЕЛЕНИМ» ТАРИФОМ

     Розміщено на сайті НКРЕКП.
     На відкритому засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, що відбулось 27 червня 2019 року були 
прийняті постанови НКРЕКП від 27.06.2019 № 1242 «Про встановлення «зелених» тарифів 

http://www.nerc.gov.ua/web/%D0%9D%D0%9A%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9F,%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2027.06.2019%20%E2%84%96%201242


на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, 
встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт» та від 27.06.2019 № 1243 «Про внесення 
змін до постанови НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 447». Враховуючи зазначене, 
розрахунки за електричну енергію вироблену генеруючими установками приватних 
домогосподарств, пропонуємо здійснювати згідно з «зеленими» тарифами встановленими 
зазначеними постановами, а саме:

•  Для генеруючих установок приватних домогосподарств, що здійснюють виробництво 
електричної енергії з енергії сонячного випромінювання, встановлена потужність яких не 
перевищує 30 кВт не залежно від місця розміщення генеруючих установок, заява-
повідомлення про готовність до експлуатації яких зареєстрована до 31.12.2018, діють 
«зелені» тарифи, встановлені постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 447 «Про встановлення 
«зелених» тарифів на електричну енергію для приватних домогосподарств» із змінами 
внесеними постановою НКРЕКП від 27.06.2019 № 1243 «Про внесення змін до постанови 
НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 447».

• Для генеруючих установок приватних домогосподарств, що здійснюють виробництво 
електричної енергії з енергії сонячного випромінювання, встановлена потужність яких не 
перевищує 30 кВт розміщених на земельних ділянках, або при комбінованому розміщенні 
(земельна ділянка, дахи та/або фасади будинків, будівель, споруд), заява-повідомлення про 
готовність до експлуатації яких зареєстрована протягом 2019 року, діють «зелені» тарифи, 
встановлені постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 447 «Про встановлення «зелених» 
тарифів на електричну енергію для приватних домогосподарств» із змінами, внесеними 
постановою НКРЕКП від 27.06.2019   № 1243 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 
29 березня 2019 року № 447».

• Для генеруючих установок приватних домогосподарств, що здійснюють виробництво 
електричної енергії з енергії сонячного випромінювання, встановлена потужність яких не 
перевищує 50 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших 
капітальних споруд, заява-повідомлення про готовність до експлуатації яких зареєстрована з 
01.01.2019 до 31.12.2029 діють «зелені» тарифи, встановлені постановою НКРЕКП від 
27.06.2019 № 1242 «Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію, вироблену 
генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не 
перевищує 50 кВт».

•  Для генеруючих установок приватних домогосподарств, що здійснюють виробництво 
електричної енергії з енергії вітру, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт, заява-
повідомлення про готовність до експлуатації яких зареєстрована до 31.12.2018 діють «зелені» 
тарифи, встановлені постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 447 «Про встановлення 
«зелених» тарифів на електричну енергію для приватних домогосподарств» із змінами 
внесеними постановою НКРЕКП від 27.06.2019 № 1243 «Про внесення змін до постанови 
НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 447».

•  Для генеруючих установок приватних домогосподарств, що здійснюють виробництво 
електричної енергії з енергії вітру, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, заява-
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повідомлення про готовність до експлуатації яких зареєстрована з 01.01.2019 до 31.12.2029 
діють «зелені» тарифи, встановлені постановою НКРЕКП від 27.06.2019 № 1242 «Про 
встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію, вироблену генеруючими 
установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 
кВт».

•  Для генеруючих установок приватних домогосподарств, що здійснюють виробництво 
електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та з енергії вітру на комбінованих 
вітро-сонячних генеруючих системах потужність яких не перевищує 50 кВт, заява-
повідомлення про готовність до експлуатації яких зареєстрована з 01.01.2019 до 31.12.2029 
діють «зелені» тарифи, встановлені постановою НКРЕКП від 27.06.2019 № 1242 «Про 
встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію, вироблену генеруючими 
установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 
кВт».
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