
Обґрунтування щодо прийняття постанови НКРЕКП  
«Про внесення змін до додатка до постанови НКРЕКП від 30 грудня  

2022 року № 1959» (у частині встановлення «зеленого» тарифу  
ТОВ «ІНКОМ-ЕНЕРГО» (СЕС «Новоєгорівська»), ТОВ «ВІННЕР 
СОЛАР» (СЕС Київська обл., (інформація з обмеженим доступом),  

СЕС Київська обл., (інформація з обмеженим доступом),  
СЕС Київська обл., (інформація з обмеженим доступом))) 

 
Департамент енергоринку розглянув заяви щодо встановлення 

«зеленого» тарифу на відпуск електричної енергії: 
ТОВ «ІНКОМ-ЕНЕРГО» для наземної сонячної електростанції 

«Новоєгорівська», що розташована за адресою: Кіровоградська обл., (інформація 
з обмеженим доступом); 

ТОВ «ВІННЕР СОЛАР» для дахових сонячних електростанцій, що 
розташовані за адресами: Київська обл., (інформація з обмеженим доступом). 

 
Щодо ТОВ «ІНКОМ-ЕНЕРГО» 
«Зелений» тариф на електричну енергію, вироблену на об’єктах 

електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії,  
до 01 січня 2030 року ТОВ «ІНКОМ-ЕНЕРГО» встановлений постановою 
НКРЕКП від 13 грудня 2019 року № 2815. 

Встановлена потужність СЕС «Новоєгорівська» становить 0,999 МВт, 
запланований корисний відпуск електричної енергії – 1,416 млн кВт·год/рік.  

Оскільки введення в експлуатацію СЕС «Новоєгорівська» відбулось 
18 листопада 2021 року  відповідно до декларації про готовність до експлуатації 
об’єкта № ІУ101211118351, при розрахунку «зеленого» тарифу буде 
застосовуватись коефіцієнт «зеленого» тарифу 2,02 – як для електроенергії, 
виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами 
електроенергетики, введеними в експлуатацію з 01.01.2021 по 31.12.2021, згідно 
із Законом України «Про альтернативні джерела енергії» (далі – Закон).  
Рівень тарифу відповідає 10,88 євроцента за 1 кВт·год. 

Беручи до уваги, що статтею 94 Закону передбачені понижуючі 
коефіцієнти, при розрахунку «зеленого» тарифу буде застосовуватись 
понижуючий коефіцієнт 0,975 – як для суб’єктів господарювання, які 
виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання на об’єктах 
електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) 
встановленою потужністю до 1 МВт, що введені в експлуатацію з  
1 січня 2020 року. З урахуванням понижуючого коефіцієнта рівень тарифу 
відповідає 10,61 євроцента за 1 кВт·год. 

 
Щодо ТОВ «ВІННЕР СОЛАР» 
ТОВ «ВІННЕР СОЛАР» листами від 03 грудня 2021 року № 0312-М009 

та від 04 січня 2022 року № 0401/01 повідомило НКРЕКП про зміну загальної 
ліцензованої електроенергетичної потужності з 481,25 кВт до 992,00 кВт та 
надало документи, що підтверджують зазначену зміну потужності. За 
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результатами аналізу інформації та документів, наданих ТОВ «ВІННЕР 
СОЛАР», встановлено, що зміна встановленої потужності відбулася у зв’язку з 
введенням в експлуатацію: 

дахової сонячної електростанції потужністю 73,50 кВт за адресою: 
Київська обл., (інформація з обмеженим доступом); 

дахової сонячної електростанції потужністю 221,25 кВт за адресою: 
Київська обл., (інформація з обмеженим доступом); 

дахової сонячної електростанції потужністю 216,00 кВт за адресою: 
Київська обл., (інформація з обмеженим доступом). 

При цьому звертаємо увагу, що у наданих деклараціях про готовність до 
експлуатації дахових СЕС відсутня інформація щодо техніко-економічних 
показників зазначених об’єктів будівництва, зокрема, щодо кількості та 
потужності електрогенеруючого обладнання. 

Слід зазначити, що на засіданні НКРЕКП, яке проводилось у формі 
відкритого слухання 18 січня 2022 року, було прийнято рішення, зокрема, 
провести перевірку за заявою ТОВ «ВІННЕР СОЛАР» щодо відповідності 
встановленого на заявлених дахових СЕС електрогенеруючого обладнання 
поданим ТОВ «ВІННЕР СОЛАР» відомостям про місця та засоби провадження 
господарської діяльності з виробництва електричної енергії, до встановлення 
зазначеним електростанціям «зеленого» тарифу (ТОВ «ВІННЕР СОЛАР» листом 
від 12 січня 2022 року № 1201-М009 звернулося до НКРЕКП стосовно 
проведення перевірки встановленого на зазначених об’єктах будівництва 
генеруючого обладнання). 

Враховуючи зазначене, на засіданні НКРЕКП, яке проводилось у формі 
відкритого слухання 21 лютого 2023 року, було розглянуто акт перевірки 
від 25 січня 2023 року № 59, яким зокрема, встановлено, що ТОВ «ВІННЕР 
СОЛАР» здійснює ліцензовану діяльність з виробництва електричної енергії на 
об’єктах електроенергетики дахових СЕС за адресами: Київська обл., 
(інформація з обмеженим доступом), Київська обл., (інформація з обмеженим 
доступом), Київська обл., (інформація з обмеженим доступом) виключно з 
використанням засобів провадження господарської діяльності в межах місць 
провадження господарської діяльності, які зазначені в документах, що 
додаються до заяви про отримання ліцензії. 

«Зелений» тариф на електричну енергію, вироблену на об’єктах 
електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії, до  
01 січня 2030 року для ТОВ «ВІННЕР СОЛАР» встановлений постановою 
НКРЕКП від 10 червня 2020 року № 1110. 

Встановлена потужність генеруючого обладнання: 
 СЕС Київська обл., (інформація з обмеженим доступом) становить 

0,073 МВт. Запланований корисний відпуск електричної енергії –  
0,076 млн кВт∙год/рік. 

СЕС Київська обл., (інформація з обмеженим доступом) становить 
0,221 МВт. Запланований корисний відпуск електричної енергії –  
0,232 млн кВт∙год/рік. 
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СЕС Київська обл., (інформація з обмеженим доступом) становить 
0,216 МВт. Запланований корисний відпуск електричної енергії –  
0,227 млн кВт∙год/рік. 

Оскільки введення в експлуатацію: 
СЕС Київська обл., (інформація з обмеженим доступом) відбулось 

22 листопада 2021 року відповідно до декларації про готовність до експлуатації 
об’єкта ІУ101211122529; 

СЕС Київська обл., (інформація з обмеженим доступом) відбулось 
23 листопада 2021 року відповідно до декларації про готовність до експлуатації 
об’єкта ІУ101211122917; 

СЕС Київська обл., (інформація з обмеженим доступом)  відбулось 
23 листопада 2021 року відповідно до декларації про готовність до експлуатації 
об’єкта ІУ101211122887, при розрахунку «зеленого» тарифу будуть 
застосовуватись коефіцієнти «зеленого» тарифу 2,20, як для СЕС, які вмонтовані 
(встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та інших капітальних 
споруд, які були введені в експлуатацію з 01.01.2021 по 31.12.2021, згідно із 
Законом. Рівень тарифу відповідає 11,85 євроцента за 1 кВт·год. 

Беручи до уваги, що статтею 94 Закону передбачені понижуючі 
коефіцієнти, при розрахунку «зеленого» тарифу буде застосовуватись 
понижуючий коефіцієнт «зеленого» тарифу 0,975 – як для об’єктів 
електроенергетики або черг їх будівництва (пускових комплексів), які 
виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, 
встановленою потужністю до 1 МВт, що введені в експлуатацію з 01.01.2020.  
З урахуванням понижуючого коефіцієнта рівень тарифу відповідає  
11,55 євроцента за 1 кВт·год. 

З урахуванням вимог Закону, статті 14 Закону України «Про Національну 
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг», 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, Департамент енергоринку 
пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про внесення змін до додатка до 
постанови НКРЕКП від 30 грудня 2022 року № 1959». 
 
 
 
Директор Департаменту енергоринку                    І. Сідоров 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення змін до додатка 
до постанови НКРЕКП  
від 30 грудня 2022 року № 1959 
 
 

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: 

 
Унести до додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
від 30 грудня 2022 року № 1959 «Про встановлення «зелених» тарифів на 
електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня 
використання обладнання українського виробництва для суб’єктів 
господарювання» такі зміни: 

 
1) пункт 367 викласти в такій редакції: 

« 
367 ТОВ  «ІНКОМ-ЕНЕРГО»:     

 СЕС Кіровоградська обл., 493,36    
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(інформація з обмеженим 
доступом) 

 СЕС «Новоукраїнка-2» 409,73    
 СЕС «Новоєгорівська» 409,73   

»; 
 
2) пункт 706 викласти в такій редакції: 

« 

706 ТОВ «ВІННЕР СОЛАР»:     

 
СЕС Київська обл.,  
(інформація з обмеженим 
доступом) 

585,00   

 
СЕС Київська обл.,  
(інформація з обмеженим 
доступом) 

446,24   

 
СЕС Київська обл.,  
(інформація з обмеженим 
доступом) 

446,24   

 
СЕС Київська обл.,  
(інформація з обмеженим 
доступом) 

446,24   

». 
 
 
 
В. о. Голови НКРЕКП               Р. Кайдаш 


