
204-70-32 

Обґрунтування щодо прийняття постанови НКРЕКП 
«Про припинення дії «зеленого» тарифу ТОВ «ГЕНЕРАЦІЯ ПЛЮС» 

 
На засіданні НКРЕКП, що відбулось у формі відкритого слухання 

10.05.2022, було прийнято рішення про анулювання ліцензії на право 
провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії  
ТОВ «ГЕНЕРАЦІЯ ПЛЮС». 

Відповідно до пункту 3.1 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 НКРЕКП від 30 серпня 2019 року № 1817, 
підставою для припинення дії «зеленого» тарифу є, зокрема, анулювання 
ліцензії на право провадження діяльності з виробництва електричної енергії.  

Враховуючи зазначене, Департамент із регулювання відносин у сфері 
енергетики пропонує: 

 
1. Прийняти постанову НКРЕКП «Про припинення дії «зеленого» 

тарифу ТОВ «ГЕНЕРАЦІЯ ПЛЮС». 
 
2. Виключити ТОВ «ГЕНЕРАЦІЯ ПЛЮС» (1 – 2 черги СЕС 

Вінницька обл. (інформація з обмеженим доступом)) при прийнятті 
постанови НКРЕКП «Про внесення змін до додатка до постанови НКРЕКП  
від 30 грудня 2021 року № 3024». 
 
 
 
Директор Департаменту  
із регулювання відносин у сфері енергетики            А. Огньов 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

 

___________________                                                               № _______________ 
Київ 

 
Про припинення дії «зеленого» 
тарифу ТОВ «ГЕНЕРАЦІЯ ПЛЮС»  
 

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. Припинити дію «зеленого» тарифу ТОВ «ГЕНЕРАЦІЯ ПЛЮС». 
 
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, від 11 травня 2019 року № 700 «Про встановлення  
«зеленого» тарифу ТОВ «ГЕНЕРАЦІЯ ПЛЮС». 

 
 
 

Голова НКРЕКП                         К. Ущаповський        
 



204-70-32 

Обґрунтування щодо прийняття постанови НКРЕКП 
«Про внесення зміни до додатка до постанови НКРЕКП  

від 30 грудня 2021року № 3024» (у частині припинення дії «зеленого» 
тарифу ТОВ «ГЕНЕРАЦІЯ ПЛЮС» (1 – 2 черги СЕС Вінницька обл. 

(інформація з обмеженим доступом)) 
 

У зв’язку із прийняттям постанови НКРЕКП «Про припинення дії 
«зеленого» тарифу ТОВ «ГЕНЕРАЦІЯ ПЛЮС», виникає необхідність внести 
зміну до додатка до постанови НКРЕКП від 30 грудня 2021 року № 3024 «Про 
встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію, та надбавки до 
«зелених» тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського 
виробництва для суб’єктів господарювання». Враховуючи зазначене, 
Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики пропонує прийняти 
постанову НКРЕКП «Про внесення зміни до додатка до постанови НКРЕКП  
від 30 грудня 2021 року № 3024». 
 
 
 
Директор Департаменту із  
регулювання відносин у сфері енергетики           А. Огньов 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 
Про внесення зміни до додатка 
до постанови НКРЕКП  
від 30 грудня 2021 року № 3024 
 

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: 
 

Пункт 249 додатку до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
від 30 грудня 2021 року № 3024 «Про встановлення «зелених» тарифів на 
електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня 
використання обладнання українського виробництва для суб’єктів 
господарювання» виключити. 

У зв’язку з цим пункти 250 – 1075 вважати відповідно пунктами  
249 – 1074. 
 
 
 
Голова НКРЕКП                                                                      К. Ущаповський 



204-70-32 

Обґрунтування щодо прийняття постанови НКРЕКП 
«Про припинення дії «зеленого» тарифу  

ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» 
 

На засіданні НКРЕКП, що відбулось у формі відкритого слухання 
04.12.2020, було прийнято рішення про анулювання ліцензії на право 
провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії  
ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ». 

Відповідно до пункту 3.1 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 НКРЕКП від 30 серпня 2019 року № 1817, 
підставою для припинення дії «зеленого» тарифу є, зокрема, анулювання 
ліцензії на право провадження діяльності з виробництва електричної енергії.  

Враховуючи зазначене, Департамент із регулювання відносин у сфері 
енергетики пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про припинення дії 
«зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ». 
 
 
 
Директор Департаменту  
із регулювання відносин у сфері енергетики            А. Огньов 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

 

___________________                                                               № _______________ 
Київ 

 
Про припинення дії «зеленого» 
тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР 
ЕНЕРДЖІ»  
 

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. Припинити дію «зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР 
ЕНЕРДЖІ». 

 
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від  
01 листопада 2012 року № 1418 «Про затвердження  «зеленого» тарифу  
ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ». 

 
 
 

Голова НКРЕКП                         К. Ущаповський 



Обґрунтування щодо скасування положень деяких постанов  
НКРЕ та НКРЕКП щодо встановлення «зеленого» тарифу  

ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» в частині  3 пускового комплексу 
СЕС Запорізька обл. (інформація з обмеженим доступом) 

 
Національним антикорупційним бюро України (лист від 01.11.2019                          

№ 04-199/37821) повідомлено НКРЕКП про: 
рішення Господарського суду Запорізької області від 05.03.2019 у справі 

№ 908/2436/18, яким було визнано недійсним договір позики від 20.07.2012, 
укладений між ПП «Компанія «Прима-Транс» та ТОВ «ТОКМАК СОЛАР 
ЕНЕРДЖІ»; 

постанову Центрального апеляційного господарського суду від 
15.10.2019, якою апеляційну скаргу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДІЖ» на 
рішення Господарського суду Запорізької області від 05.03.2019 у справі  
№ 908/2436/18 залишено без задоволення, рішення Господарського суду 
Запорізької області залишено без змін. 

Постановою Верховного Суду від 13.04.2022 у справі  
№ 640/1323/20 касаційну скаргу НКРЕКП було задоволено та скасовано ухвалу 
Окружного адміністративного суду міста Києва від 24.01.2020 та постанову 
Шостого апеляційного адміністративного суду від 30.03.2020 у справі 
№ 640/1323/20, та відмовлено у задоволенні заяви ТОВ «ТОКМАК СОЛАР 
ЕНЕРДЖІ» про забезпечення позову. 

Враховуючи зазначене та у зв’язку з прийняттям рішення щодо 
анулювання ліцензії з виробництва електричної енергії, виданої  
ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ», а також з урахуванням вимог Закону 
України «Про альтернативні джерела енергії», статті 14 Закону України  
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг» Департамент із регулювання відносин у 
сфері енергетики пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про затвердження 
змін до деяких постанов Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері енергетики, та Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг». 
 
 
 
Директор Департаменту  
із регулювання відносин у сфері енергетики                                       А. Огньов 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

 

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 
 

Про затвердження змін до деяких  
постанов Національної комісії, 
що здійснює державне 
регулювання у сфері енергетики, 
та Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та 
комунальних послуг  
 

Відповідно до законів України «Про альтернативні джерела енергії», 
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг» та постанови Верховного Суду України  
від 13 квітня 2022 року (справа № 640/1323/20), Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Затвердити Зміни до постанов Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики, та Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
що додаються. 
 
 

 
 
Голова НКРЕКП                         К. Ущаповський 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Постанова Національної комісії,  
що здійснює державне  
регулювання у сферах  
енергетики та комунальних  
послуг 
____________№_______ 

 

Зміни до постанов Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері енергетики, та Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг  

 

1. Пункт 34 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики, від 13 жовтня 2012 року № 1364 
«Про встановлення величин «зелених» тарифів на електричну енергію на 
листопад 2012 року» (у редакції постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики, від 01 листопада 2012 року № 1419) 
щодо встановлення «зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» 
скасувати. 

2. Пункт 34 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики, від 29 листопада 2012 року № 1542 
«Про встановлення величин «зелених» тарифів на електричну енергію на 
грудень 2012 року» щодо встановлення «зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК 
СОЛАР ЕНЕРДЖІ» скасувати. 

3. Пункт 45 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики, від 27 грудня 2012 року № 1827 
«Про встановлення величин «зелених» тарифів на електричну енергію на січень 
2013 року» щодо встановлення «зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР 
ЕНЕРДЖІ» скасувати. 

4. Пункт 45 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики, від 31 січня 2013 року № 93  
«Про встановлення величин «зелених» тарифів на електричну енергію на лютий 
2013 року» щодо встановлення «зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР 
ЕНЕРДЖІ» скасувати. 

5. Пункт 45 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики, від 28 лютого 2013 року № 217  
«Про встановлення величин «зелених» тарифів на електричну енергію на 
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березень 2013 року» щодо встановлення «зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК 
СОЛАР ЕНЕРДЖІ» скасувати. 

6. Пункт 47 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики, від 01 квітня 2013 року № 366  
«Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію на квітень  
2013 року» щодо встановлення «зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР 
ЕНЕРДЖІ» скасувати. 

7. Пункт 54 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики, від 25 квітня 2013 року № 492  
«Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію на травень  
2013 року» щодо встановлення «зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР 
ЕНЕРДЖІ» скасувати. 

8. Пункт 54 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики, від 30 травня 2013 року № 649  
«Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію на червень  
2013 року» щодо встановлення «зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР 
ЕНЕРДЖІ» скасувати. 

9. Пункт 54 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики, від 27 червня 2013 року № 808  
«Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію на липень  
2013 року» щодо встановлення «зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР 
ЕНЕРДЖІ» скасувати. 

10. Пункт 54 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики, від 25 липня 2013 року № 1027  
«Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію на серпень  
2013 року» щодо встановлення «зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР 
ЕНЕРДЖІ» скасувати. 

11. Пункт 63 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики, від 29 серпня 2013 року № 1193  
«Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію на вересень  
2013 року» щодо встановлення «зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР 
ЕНЕРДЖІ» скасувати. 

12. Пункт 64 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики, від 26 вересня 2013 року № 1278  
«Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію на жовтень  
2013 року» (без урахування наступних змін) щодо встановлення «зеленого» 
тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» скасувати. 
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13. Пункт 67 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики, від 31 жовтня 2013 року № 1394  
«Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію на листопад  
2013 року» щодо встановлення «зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР 
ЕНЕРДЖІ» скасувати. 

14. Пункт 70 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики, від 28 листопада 2013 року № 1513  
«Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію на грудень  
2013 року» щодо встановлення «зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР 
ЕНЕРДЖІ» скасувати. 

15. Пункт 76 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики, від 26 грудня 2013 року № 1750  
«Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію на січень  
2014 року» щодо встановлення «зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР 
ЕНЕРДЖІ» скасувати. 

16. Пункт 80 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики, від 30 січня 2014 року № 83  
«Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію на лютий  
2014 року» щодо встановлення «зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР 
ЕНЕРДЖІ» скасувати. 

17. Пункт 82 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики, від 27 лютого 2014 року № 190  
«Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію» щодо 
встановлення «зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» 
скасувати. 

18. Пункт 82 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики, від 27 березня 2014 року № 341  
«Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію» щодо 
встановлення «зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» 
скасувати. 

19. Пункт 82 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики, від 30 квітня 2014 року № 567  
«Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію» щодо 
встановлення «зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» 
скасувати. 

20. Пункт 55 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики, від 29 травня 2014 року № 772  
«Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію» щодо 
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встановлення «зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» 
скасувати. 

21. Пункт 58 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики, від 27 червня 2014 року № 931  
«Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію» щодо 
встановлення «зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» 
скасувати. 

22. Пункт 58 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики, від 31 липня 2014 року № 1072  
«Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію» (без урахування 
наступних змін) щодо встановлення «зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК 
СОЛАР ЕНЕРДЖІ» скасувати. 

23. Пункт 61 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від  
31 січня 2015 року № 105 «Про встановлення «зелених» тарифів на електричну 
енергію» (без урахування наступних змін) щодо встановлення «зеленого» 
тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» скасувати. 

24. Пункт 62 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від  
27 лютого 2015 року № 492 «Про встановлення «зелених» тарифів на 
електричну енергію» щодо встановлення «зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК 
СОЛАР ЕНЕРДЖІ» скасувати. 

25. Пункт 62 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від  
27 лютого 2015 року № 493 «Про встановлення «зелених» тарифів на 
електричну енергію» щодо встановлення «зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК 
СОЛАР ЕНЕРДЖІ» скасувати. 

26. Пункт 62 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від  
27 березня 2015 року № 959 «Про встановлення «зелених» тарифів на 
електричну енергію» щодо встановлення «зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК 
СОЛАР ЕНЕРДЖІ» скасувати. 

27. Пункт 62 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від  
30 квітня 2015 року № 1349 «Про встановлення «зелених» тарифів на 
електричну енергію» щодо встановлення «зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК 
СОЛАР ЕНЕРДЖІ» скасувати. 
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28. Пункт 62 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від  
28 травня 2015 року № 1637 «Про встановлення «зелених» тарифів на 
електричну енергію» щодо встановлення «зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК 
СОЛАР ЕНЕРДЖІ» скасувати. 

29. Пункт 62 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від  
30 червня 2015 року № 1971 «Про встановлення «зелених» тарифів на 
електричну енергію» щодо встановлення «зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК 
СОЛАР ЕНЕРДЖІ» скасувати. 

30. Пункт 54 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від  
20 липня 2015 року № 2049 «Про встановлення «зелених» тарифів на 
електричну енергію для суб’єктів господарювання» (без урахування наступних 
змін) щодо встановлення «зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР 
ЕНЕРДЖІ» скасувати. 

31. Пункт 55 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від  
30 вересня 2015 року № 2504 «Про встановлення «зелених» тарифів на 
електричну енергію для суб’єктів господарювання» (без урахування наступних 
змін) щодо встановлення «зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР 
ЕНЕРДЖІ» скасувати. 

32. Пункт 57 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 
29 грудня 2015 року № 3215 «Про встановлення «зелених» тарифів на 
електричну енергію для суб’єктів господарювання та надбавки до «зелених» 
тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського 
виробництва» (без урахування наступних змін) щодо встановлення «зеленого» 
тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» скасувати. 

33. Пункт 58 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 
31 березня 2016 року № 510 «Про встановлення «зелених» тарифів на 
електричну енергію для суб’єктів господарювання та надбавки до «зелених» 
тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського 
виробництва» (без урахування наступних змін) щодо встановлення «зеленого» 
тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» скасувати. 

34. Пункт 63 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 
30 червня 2016 року № 1187 «Про встановлення «зелених» тарифів на 
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електричну енергію для суб’єктів господарювання та надбавки до «зелених» 
тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського 
виробництва» (без урахування наступних змін) щодо встановлення «зеленого» 
тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» скасувати. 

35. Пункт 67 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 
29 вересня 2016 року № 1677 «Про встановлення «зелених» тарифів на 
електричну енергію для суб’єктів господарювання та надбавки до «зелених» 
тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського 
виробництва» (без урахування наступних змін) щодо встановлення «зеленого» 
тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» скасувати. 

36. Пункт 4 постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 грудня 2016 
року № 2215 «Про внесення змін до додатка до постанови НКРЕКП від  
29 вересня 2016 року № 1677» (без урахування наступних змін) щодо 
встановлення «зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» (СЕС 
(інформація з обмеженим доступом) Запорізька обл. (3 пусковий комплекс)) 
скасувати. 

37. Пункт 64 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 
29 грудня 2016 року № 2380 «Про встановлення «зелених» тарифів на 
електричну енергію для суб’єктів господарювання та надбавки до «зелених» 
тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського 
виробництва» (без урахування наступних змін) щодо встановлення «зеленого» 
тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» (СЕС (інформація з обмеженим 
доступом) Запорізька обл. (3 пусковий комплекс)) скасувати. 

38. Пункт 77 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 
30 березня 2017 року № 427 «Про встановлення «зелених» тарифів на 
електричну енергію, та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня 
використання обладнання українського виробництва для суб’єктів 
господарювання» (без урахування наступних змін) щодо встановлення 
«зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» (3 пусковий комплекс 
СЕС Запорізька обл. (інформація з обмеженим доступом)) скасувати. 

39. Пункт 83 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 
30 червня 2017 року № 863 «Про встановлення «зелених» тарифів на 
електричну енергію, та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня 
використання обладнання українського виробництва для суб’єктів 
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господарювання» (без урахування наступних змін) щодо встановлення 
«зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» (3 пусковий комплекс 
СЕС Запорізька обл. (інформація з обмеженим доступом)) скасувати. 

40. Пункт 88 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 
29 вересня 2017 року № 1185 «Про встановлення «зелених» тарифів на 
електричну енергію, та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня 
використання обладнання українського виробництва для суб’єктів 
господарювання» (без урахування наступних змін) щодо встановлення 
«зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» (3 пусковий комплекс 
СЕС Запорізька обл. (інформація з обмеженим доступом)) скасувати.  

41. Абзац третій пункту 5 постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від  

27 грудня 2017 року № 1414 «Про внесення змін до додатка до постанови 
НКРЕКП від 29 вересня 2017 року № 1185» щодо встановлення «зеленого» 
тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» (3 пусковий комплекс СЕС 
Запорізька обл.  (інформація з обмеженим доступом)) скасувати. 

42. Абзац другий пункту 90 додатка до постанови Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 29 грудня 2017 року № 1617 «Про встановлення «зелених» тарифів 
на електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня 
використання обладнання українського виробництва для суб’єктів 
господарювання» (без урахування наступних змін) щодо встановлення 
«зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» (3 пусковий комплекс 
СЕС Запорізька обл. (інформація з обмеженим доступом) скасувати. 

43. Пункт 10 постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 11 січня 2018 
року № 33 «Про внесення змін до додатка до постанови НКРЕКП від 29 грудня 
2017 року № 1617» щодо встановлення «зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК 
СОЛАР ЕНЕРДЖІ» (3 пусковий комплекс СЕС Запорізька обл. (інформація з 
обмеженим доступом)) скасувати. 

44. Пункт 108 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 
23 березня 2018 року № 358 «Про встановлення «зелених» тарифів на 
електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня 
використання обладнання українського виробництва для суб’єктів 
господарювання» (без урахування наступних змін) щодо встановлення 
«зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» (3 пусковий комплекс 
СЕС Запорізька обл. (інформація з обмеженим доступом)) скасувати. 
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45. Пункт 119 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 
26 червня 2018 року № 595 «Про встановлення «зелених» тарифів на 
електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня 
використання обладнання українського виробництва для суб’єктів 
господарювання» (без урахування наступних змін) щодо встановлення 
«зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» (3 пусковий комплекс 
СЕС Запорізька обл. (інформація з обмеженим доступом)) скасувати. 

46. Пункт 135 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 
28 вересня 2018 року № 1122 «Про встановлення «зелених» тарифів на 
електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня 
використання обладнання українського виробництва для суб’єктів 
господарювання» (без урахування наступних змін) щодо встановлення 
«зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» (3 пусковий комплекс 
СЕС Запорізька обл. (інформація з обмеженим доступом)) скасувати. 

47. Пункт 167 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 
28 грудня 2018 року № 2070 «Про встановлення «зелених» тарифів на 
електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня 
використання обладнання українського виробництва для суб’єктів 
господарювання» (без урахування наступних змін) щодо встановлення 
«зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» (3 пусковий комплекс 
СЕС Запорізька обл. (інформація з обмеженим доступом)) скасувати. 

48. Пункт 200 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 
29 березня 2019 року № 444 «Про встановлення «зелених» тарифів на 
електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня 
використання обладнання українського виробництва для суб’єктів 
господарювання» (без урахування наступних змін) щодо встановлення 
«зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» (3 пусковий комплекс 
СЕС Запорізька обл. (інформація з обмеженим доступом)) скасувати. 

49. Пункт 254 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 
27 червня 2019 року № 1240 «Про встановлення «зелених» тарифів на 
електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня 
використання обладнання українського виробництва для суб’єктів 
господарювання» (без урахування наступних змін) щодо встановлення 
«зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» (3 пусковий комплекс 
СЕС Запорізька обл. (інформація з обмеженим доступом)) скасувати. 
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50. Пункт 306 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 
24 вересня 2019 року № 1991 «Про встановлення «зелених» тарифів на 
електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня 
використання обладнання українського виробництва для суб’єктів 
господарювання» (без урахування наступних змін) щодо встановлення 
«зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» (3 пусковий комплекс 
СЕС Запорізька обл. (інформація з обмеженим доступом) скасувати. 

51. Абзац третій пункту 26 постанови Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
від 24 грудня 2019 року № 3187 «Про внесення змін до додатка до постанови 
НКРЕКП від 24 вересня 2019 року № 1991» щодо встановлення «зеленого» 
тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» (3 пусковий комплекс СЕС 
Запорізька обл. (інформація з обмеженим доступом)) скасувати. 

52. Абзац другий пункту 453 додатка до постанови Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, від 24 грудня 2019 року № 3111 «Про встановлення 
«зелених» тарифів на електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за 
дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для 
суб’єктів господарювання» (без урахування наступних змін) щодо 
встановлення «зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ»  

(3 пусковий комплекс СЕС Запорізька обл.  (інформація з обмеженим 
доступом)) скасувати. 

53. Абзац другий пункту 513 додатка до постанови Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, від 25 березня 2020 року № 723 «Про встановлення 
«зелених» тарифів на електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за 
дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для 
суб’єктів господарювання» (без урахування наступних змін) щодо 
встановлення «зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ»  

(3 пусковий комплекс СЕС Запорізька обл. (інформація з обмеженим 
доступом)) скасувати. 

54. Абзац другий пункту 14 постанови Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
від 20 травня 2020 року № 967 «Про внесення змін до додатка до постанови 
НКРЕКП від 25 березня 2020 року № 723» щодо встановлення «зеленого» 
тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» (3 пусковий комплекс СЕС 
Запорізька обл.  (інформація з обмеженим доступом)) скасувати. 
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55. Пункт 532 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 
30 червня 2020 року № 1245 «Про встановлення «зелених» тарифів на 
електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня 
використання обладнання українського виробництва для суб’єктів 
господарювання» (без урахування наступних змін) щодо встановлення 
«зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ»  

(3 пусковий комплекс СЕС Запорізька обл. (інформація з обмеженим 
доступом)) скасувати. 

56. Пункт 536 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 
01 серпня 2020 року № 1497 «Про встановлення «зелених» тарифів на 
електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня 
використання обладнання українського виробництва для суб’єктів 
господарювання» (без урахування наступних змін) щодо встановлення 
«зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ»  

(3 пусковий комплекс СЕС Запорізька обл. (інформація з обмеженим 
доступом)) скасувати. 

57. Пункт 552 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 
30 вересня 2020 року № 1787 «Про встановлення «зелених» тарифів на 
електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня 
використання обладнання українського виробництва для суб’єктів 
господарювання» (без урахування наступних змін) щодо встановлення 
«зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ»  

(3 пусковий комплекс СЕС Запорізька обл. (інформація з обмеженим 
доступом)) скасувати. 

58. Пункт 572 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 
31 грудня 2020 року № 2877 «Про встановлення «зелених» тарифів на 
електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня 
використання обладнання українського виробництва для суб’єктів 
господарювання» (без урахування наступних змін) щодо встановлення 
«зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ»  

(3 пусковий комплекс СЕС Запорізька обл. (інформація з обмеженим 
доступом)) скасувати. 

59. Пункт 581 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 
31 березня 2021 року № 525 «Про встановлення «зелених» тарифів на 
електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня 
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використання обладнання українського виробництва для суб’єктів 
господарювання» (без урахування наступних змін) щодо встановлення 
«зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ»  

(3 пусковий комплекс СЕС Запорізька обл. (інформація з обмеженим 
доступом)) скасувати. 

60. Пункт 597 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 
30 червня 2021 року № 1057 «Про встановлення «зелених» тарифів на 
електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня 
використання обладнання українського виробництва для суб’єктів 
господарювання» (без урахування наступних змін) щодо встановлення 
«зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ»  

(3 пусковий комплекс СЕС Запорізька обл. (інформація з обмеженим 
доступом)) скасувати. 

61. Пункт 603 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 
29 вересня 2021 року № 1661 «Про встановлення «зелених» тарифів на 
електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня 
використання обладнання українського виробництва для суб’єктів 
господарювання» (без урахування наступних змін) щодо встановлення 
«зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ»  

(3 пусковий комплекс СЕС Запорізька обл. (інформація з обмеженим 
доступом)) скасувати. 

62. Пункт 614 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 
30 грудня 2021 року № 3024 «Про встановлення «зелених» тарифів на 
електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня 
використання обладнання українського виробництва для суб’єктів 
господарювання» (без урахування наступних змін) щодо встановлення 
«зеленого» тарифу ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ»  

(3 пусковий комплекс СЕС Запорізька обл. (інформація з обмеженим 
доступом)) скасувати. 

 
 
 
Директор Департаменту  
із регулювання відносин у сфері енергетики     А. Огньов 


