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УТОЧНЕНО
Обґрунтування до рішення Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
щодо встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію для
суб'єктів господарювання
На виконання вимог статті 171 Закону України «Про електроенергетику» та
Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на
електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності та приватних
домогосподарств, затвердженого постановою НКРЕ, від 02 листопада 2012 року
№ 1421 управління генеруючих підприємств пропонує переглянути «зелені»
тарифи на електричну енергію для суб'єктів господарювання.
У зв’язку з тим, що середній офіційний курс гривні до євро за період з
29.11.2016 по 28.12.2016, 30 календарних днів, що передують даті останнього у
кварталі засідання НКРЕКП, становить 2753.1211 грн за 100 євро, більший за
офіційний курс гривні до євро на 01.01.2009, який становив 1085,546 грн за 100
євро, управління генеруючих підприємств виконало перерахунок «зелених»
тарифів на електричну енергію та пропонує:
1. Установити «зелені» тарифи на електричну енергію, вироблену з
енергії вітру об'єктами електроенергетики приватних домогосподарств та
енергії сонячного випромінювання вироблену об'єктами електроенергетики,
які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах приватних
домогосподарств (будинків, будівель та споруд) встановлена потужність яких
не перевищує 30 кВт:
а) для об'єктів електроенергетики приватних домогосподарств, що
виробляють електричну енергію з енергії вітру, введеними в експлуатацію:
з 01.07.2015 по 31.12.2019 – 320,25 коп/кВт∙год (без ПДВ);
з 01.01.2020 по 31.12.2024 – 287,63 коп/кВт∙год (без ПДВ);
з 01.01.2025 по 31.12.2029 – 256,50 коп/кВт∙год (без ПДВ);
б) для об'єктів електроенергетики приватних домогосподарств, що
виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання,
введеними в експлуатацію:
з 01.04.2013 по 31.12.2014 – 987,44 коп/кВт∙год (без ПДВ);
з 01.01.2015 по 30.06.2015 – 888,10 коп/кВт∙год (без ПДВ);
з 01.07.2015 по 31.12.2015 – 551,54 коп/кВт∙год (без ПДВ);
з 01.01.2016 по 31.12.2016 – 523,37 коп/кВт∙год (без ПДВ);
з 01.01.2017 по 31.12.2019 – 498,17 коп/кВт∙год (без ПДВ);
з 01.01.2020 по 31.12.2024 – 447,76 коп/кВт∙год (без ПДВ);
з 01.01.2025 по 31.12.2029 – 398,83 коп/кВт∙год (без ПДВ).
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП
від 29 вересня 2016 року № 1678 «Про встановлення «зелених» тарифів на
електричну енергію для приватних домогосподарств», зареєстровану в
Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2016 року.
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Про встановлення «зелених»
тарифів на електричну енергію
для приватних домогосподарств
Відповідно до законів України «Про електроенергетику», «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
та приватних домогосподарств, затвердженого постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 02 листопада 2012
року № 1421, 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 – 987,44 коп/кВт·год
(без ПДВ);
з 01 січня 2015 року по 30 червня 2015 року – 888,10 коп/кВт·год (без
ПДВ);
з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2015 року – 551,54 коп/кВт·год (без
ПДВ);
з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року – 523,37 коп/кВт·год (без
ПДВ);
з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року – 498,17 коп/кВт·год (без
ПДВ);
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з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року – 447,76 коп/кВт·год (без
ПДВ);
з 01 січня 2025 року по 31 грудня 2029 року – 398,83 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 – 320,25 коп/кВт·год
(без ПДВ);
з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року – 287,63 коп/кВт·год (без
ПДВ);
з 01 січня 2025 року по 31 грудня 2029 року – 256,50 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 29 вересня 2016 року № 1678 «Про встановлення «зелених» тарифів на
електричну енергію для приватних домогосподарств», зареєстровану в
Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2016 року за № 1374/29504.
4. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її
опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

29.12.2016

Член НКРЕКП

Ю. Голляк

Член НКРЕКП

В. Євдокімов

Член НКРЕКП

Р. Машляківський

Член НКРЕКП

В. Морозова

Член НКРЕКП

Б. Циганенко

Директор Юридичного департаменту

С. Терещенко

Заступник директора Департаменту із
регулювання відносин у сфері енергетики

А. Огньов

Начальник
управління генеруючих підприємств

О. Чуприна

Начальник Управління
адміністративної діяльності

Т. Соловей

Заступник начальника відділу
адміністрування засідань Комісії
Управління адміністративної діяльності
(літредактор)

Н. Мащенко

29.12.2016

Обґрунтування до рішення Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
щодо встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію для
суб'єктів господарювання
На виконання вимог статті 171 Закону України «Про електроенергетику» та
Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на
електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності та приватних
домогосподарств, затвердженого постановою НКРЕ, від 02 листопада 2012 року
№ 1421 управління генеруючих підприємств пропонує переглянути «зелені»
тарифи на електричну енергію для суб'єктів господарювання.
У зв’язку з тим, що середній офіційний курс гривні до євро за період з
29.11.2016 по 28.12.2016, 30 календарних днів, що передують даті останнього у
кварталі засідання НКРЕКП, становить 2709,1628 грн за 100 євро, більший за
офіційний курс гривні до євро на 01.01.2009, який становив 1085,546 грн за 100
євро, управління генеруючих підприємств виконало перерахунок «зелених»
тарифів на електричну енергію та пропонує:
1. Установити «зелені» тарифи на електричну енергію, вироблену з
енергії вітру об'єктами електроенергетики приватних домогосподарств та
енергії сонячного випромінювання вироблену об'єктами електроенергетики,
які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах приватних
домогосподарств (будинків, будівель та споруд) встановлена потужність яких
не перевищує 30 кВт:
а) для об'єктів електроенергетики приватних домогосподарств, що
виробляють електричну енергію з енергії вітру, введеними в експлуатацію:
з 01.07.2015 по 31.12.2019 – 315,14 коп/кВт∙год (без ПДВ);
з 01.01.2020 по 31.12.2024 – 283,04 коп/кВт∙год (без ПДВ);
з 01.01.2025 по 31.12.2029 – 252,40 коп/кВт∙год (без ПДВ);
б) для об'єктів електроенергетики приватних домогосподарств, що
виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання,
введеними в експлуатацію:
з 01.04.2013 по 31.12.2014 – 971,67 коп/кВт∙год (без ПДВ);
з 01.01.2015 по 30.06.2015 – 873,92 коп/кВт∙год (без ПДВ);
з 01.07.2015 по 31.12.2015 – 542,74 коп/кВт∙год (без ПДВ);
з 01.01.2016 по 31.12.2016 – 515,02 коп/кВт∙год (без ПДВ);
з 01.01.2017 по 31.12.2019 – 490,21 коп/кВт∙год (без ПДВ);
з 01.01.2020 по 31.12.2024 – 440,61 коп/кВт∙год (без ПДВ);
з 01.01.2025 по 31.12.2029 – 392,46 коп/кВт∙год (без ПДВ).
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП
від 29 вересня 2016 року № 1678 «Про встановлення «зелених» тарифів на
електричну енергію для приватних домогосподарств», зареєстровану в
Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2016 року.
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

П О СТ А Н ОВ А
___________________

№ _______________
Київ

Про встановлення «зелених»
тарифів на електричну енергію
для приватних домогосподарств
Відповідно до законів України «Про електроенергетику», «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
та приватних домогосподарств, затвердженого постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 02 листопада 2012
року № 1421, 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 – 971,67 коп/кВт·год
(без ПДВ);
з 01 січня 2015 року по 30 червня 2015 року – 873,92 коп/кВт·год (без
ПДВ);
з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2015 року – 542,74 коп/кВт·год (без
ПДВ);
з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року – 515,02 коп/кВт·год (без
ПДВ);
з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року – 490,21 коп/кВт·год (без
ПДВ);
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з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року – 440,61 коп/кВт·год (без
ПДВ);
з 01 січня 2025 року по 31 грудня 2029 року – 392,46 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 – 315,14 коп/кВт·год
(без ПДВ);
з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року – 283,04 коп/кВт·год (без
ПДВ);
з 01 січня 2025 року по 31 грудня 2029 року – 252,40 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 29 вересня 2016 року № 1678 «Про встановлення "зелених" тарифів на
електричну енергію для приватних домогосподарств», зареєстровану в
Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2016 року за № 1374/29504.
4. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її
опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
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