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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
 

 ПОСТАНОВА 

31.12.2020                    № 2879 
 

 Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію, вироблену генеруючими 
установками 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, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, 
та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з 
альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 серпня 2019 року 
№ 1817, 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 30 кВт та які введені в експлуатацію: 

з 01 квітня 2013 року по 31 грудня 2014 року – 1228,06 коп/кВт·год (без ПДВ); 
з 01 січня 2015 року по 30 червня 2015 року – 1104,51 коп/кВт·год (без ПДВ); 
з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2015 року – 685,94 коп/кВт·год (без ПДВ); 
з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року – 650,91 коп/кВт·год (без ПДВ); 
з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року – 619,56 коп/кВт·год (без ПДВ); 
з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року – 556,87 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 30 кВт та які 
введені в експлуатацію з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2019 року – 398,29 коп/кВт·год (без ПДВ). 

3. 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 – 
619,56 коп/кВт·год (без ПДВ). 

4. 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 – 398,29 коп/кВт·год (без ПДВ); 
з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року – 357,72 коп/кВт·год (без ПДВ). 
5. 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 – 560,55 коп/кВт·год (без ПДВ); 
з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року – 420,42 коп/кВт·год (без ПДВ). 
6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2020 року 
№ 1789 «Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію, вироблену генеруючими 
установками приватних домогосподарств». 

7. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2021 року, але не раніше дня, наступного за днем 
її оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг. 
  

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк 

 


