
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

ПОСТАНОВА 

29.12.2015  № 3144 

                                    Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

27.01.2016 за № 144/28274 

 Про встановлення "зелених" тарифів на електричну енергію для приватних домогосподарств  

 Відповідно до статті 17¹ Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 10 
вересня 2014 року № 715 "Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" 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, які 
вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах приватних домогосподарств (будинків, будівель та 
споруд), величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, та які введені в експлуатацію: 

з 01 квітня 2013 року по 31 грудня 2014 року – 908,82 коп/кВт∙год (без податку на додану 
вартість – далі без ПДВ); 

з 01 січня 2015 року по 30 червня 2015 року – 817,39 коп/кВт∙год (без ПДВ); 

з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2015 року – 507,63 коп/кВт∙год (без ПДВ); 

з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року – 481,70 коп/кВт∙год (без ПДВ); 

з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року – 458,50 коп/кВт∙год (без ПДВ); 

з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року – 412,11 коп/кВт∙год (без ПДВ); 

з 01 січня 2025 року по 31 грудня 2029 року – 367,08 коп/кВт∙год (без ПДВ). 

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 – 294,75 коп/кВт∙год (без ПДВ); 

з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року – 264,73 коп/кВт∙год (без ПДВ); 

з 01 січня 2025 року по 31 грудня 2029 року – 236,07 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 30 вересня 2015 року № 2505 
"Про встановлення "зелених" тарифів на електричну енергію для приватних домогосподарств", 
зареєстровану в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2015 року за № 1267/27712. 

4. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики в установленому порядку 
забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

5. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.  

Голова Комісії    Д.Вовк 


