
204-70-32 

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

 
На засіданні НКРЕКП, що відбулось у формі відкритого слухання 

20.04.2022, було прийнято рішення про анулювання ліцензії на право 
провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії  
ТОВ «ЕКОПРОМЕНЕРГІЯ». 

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 «ЕКОПРОМЕНЕРГІЯ». 
 
2. Виключити ТОВ «ЕКОПРОМЕНЕРГІЯ» (СЕС  Дніпропетровська 

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 «ЕКОПРОМЕНЕРГІЯ»  
 

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 «ЕКОПРОМЕНЕРГІЯ». 
 
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, від 20 грудня 2019 року № 2907 «Про встановлення  
«зеленого» тарифу ТОВ «ЕКОПРОМЕНЕРГІЯ». 

 
 
 

Голова НКРЕКП                         К. Ущаповський        
 



204-70-32 

Обґрунтування щодо прийняття постанови НКРЕКП 
«Про припинення дії «зеленого» тарифу ТОВ «ПВ СОЛАР СТЕЙШН» 

 
На засіданні НКРЕКП, що відбулось у формі відкритого слухання 

20.04.2022, було прийнято рішення про анулювання ліцензії на право 
провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії  
ТОВ «ПВ СОЛАР СТЕЙШН». 

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 «ПВ СОЛАР СТЕЙШН». 
 
2. Виключити ТОВ «ПВ СОЛАР СТЕЙШН» (СЕС  

Дніпропетровська 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 «ПВ СОЛАР СТЕЙШН»  
 

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 «ПВ СОЛАР СТЕЙШН». 
 
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, від 26 листопада 2019 року № 2516 «Про встановлення  
«зеленого» тарифу ТОВ «ПВ СОЛАР СТЕЙШН». 

 
 
 

Голова НКРЕКП                         К. Ущаповський        
 



204-70-32 

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

від 30 грудня 2021року № 3024» (у частині припинення дії «зеленого» 
тарифу ТОВ «ЕКОПРОМЕНЕРГІЯ» (СЕС Дніпропетровська обл. 

(інформація з обмеженим доступом)), ТОВ «ПВ СОЛАР СТЕЙШН»  
(СЕС Дніпропетровська обл. (інформація з обмеженим доступом)) 

 
 У зв’язку із прийняттям постанов НКРЕКП «Про припинення дії 
«зеленого» тарифу ТОВ «ЕКОПРОМЕНЕРГІЯ», «Про припинення дії 
«зеленого» тарифу ТОВ «ПВ СОЛАР СТЕЙШН» виникає необхідність внести 
зміни 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 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 внесення змін 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: 
 

Унести до 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» такі зміни: 

 
1) пункт 299 виключити. 
У зв’язку з цим пункти 300 – 1077 вважати відповідно пунктами 299 – 

1076; 
 
2) пункт 432 виключити. 
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У зв’язку з цим пункти 433 – 1076 вважати відповідно пунктами 432 – 
1075. 
 
 
 
Голова НКРЕКП                                                                      К. Ущаповський 


