
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, 

          Постанова НКРЕКП від 29.09.2021 №  1637  «Про встановлення «зелених» тарифів 

на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних 

домогосподарств» 

 встановлює з 01 жовтня 2021 року:  
 

1.  «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 – 1131,31 коп/кВт·год (без ПДВ); 

з 01 січня 2015 року по 30 червня 2015 року – 1017,50 коп/кВт·год (без ПДВ); 

з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2015 року – 631,90 коп/кВт·год (без ПДВ); 

з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року – 599,63 коп/кВт·год (без ПДВ); 

з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року – 570,75 коп/кВт·год (без ПДВ); 

з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року – 512,99 коп/кВт·год (без ПДВ). 

 

2.  «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 – 366,91 коп/кВт·год (без ПДВ). 

 

3.  «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 – 570,75 коп/кВт·год (без ПДВ). 

 

4.  «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 – 366,91 коп/кВт·год (без ПДВ); 

            з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року – 329,54 коп/кВт·год (без ПДВ). 

 

5.  «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 – 516,39 коп/кВт·год (без ПДВ); 

з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року – 387,29 коп/кВт·год (без ПДВ). 

 

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг від 30 червня 2021 року № 1059 «Про встановлення 

«зелених» тарифів на електричну енергію, вироблену генеруючими установками 

приватних домогосподарств»  визначається такою, що втратила чинність,  

 

           Постанова НКРЕКП від 29.0192021 № 1637 набирає чинності з 01 жовтня 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: https://www.nerc.gov.ua/?id=64838 



                    

           

 

Постанова НКРЕКП від 29.09.2021 №1636  «Про встановлення «зелених» тарифів 

на електричну енергію, вироблену генеруючими установками споживачів, у тому числі 

енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт» 

встановлює з 01 жовтня 2021 року:  
 

1.  «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного 

випромінювання генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних 

кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 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 – 516,39 коп/кВт·год (без ПДВ); 

з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року – 387,29 коп/кВт·год (без ПДВ). 

2.  «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену з енергії вітру генеруючими 

установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена 

потужність яких не перевищує 150 кВт та які введені в експлуатацію: 

з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року – 366,91 коп/кВт·год (без ПДВ); 

з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року – 329,54 коп/кВт·год (без ПДВ). 

3. «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену з біомаси генеруючими 

установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена 

потужність яких не перевищує 150 кВт та які введені в експлуатацію: 

з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року – 390,69 коп/кВт·год (без ПДВ); 

з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року – 390,69 коп/кВт·год (без ПДВ). 

4. «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену з біогазу генеруючими установками 

споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не 

перевищує 150 кВт та які введені в експлуатацію: 

з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року – 390,69 коп/кВт·год (без ПДВ); 

з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року – 390,69 коп/кВт·год (без ПДВ). 

5. «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену з енергії вітру та сонця на 

комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах споживачів, у тому числі 

енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт та які 

введені в експлуатацію: 

з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року – 516,39 коп/кВт·год (без ПДВ); 

з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року – 387,29 коп/кВт·год (без ПДВ). 

6. «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену з гідроенергії генеруючими 

установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена 

потужність яких не перевищує 150 кВт та які введені в експлуатацію: 

з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року – 550,37 коп/кВт·год (без ПДВ); 

з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року – 496,01 коп/кВт·год (без ПДВ). 

7. «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену з геотермальної енергії 

генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, 

встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт та які введені в експлуатацію: 

з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року – 473,93 коп/кВт·год (без ПДВ); 

з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року – 426,36 коп/кВт·год (без ПДВ). 

 

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг від 30 червня 2021 року № 1058 «Про встановлення 

«зелених» тарифів на електричну енергію, вироблену генеруючими установками 

споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не 

перевищує 150 кВт»  визначається такою, що втратила чинність,  

 

           Постанова НКРЕКП від 29.09.2021 № 1636 набирає чинності з 01 жовтня 

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: https://www.nerc.gov.ua/?id=64837 


