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23 липня п.р. на відкритому засіданні Комісією було затверджено 
"зелений" тариф на відпуск електричної енергії для суб’єктів 

господарської діяльності, які виробляють електричну енергію з 
використанням альтернативних джерел енергії та встановлено його 

фіксований мінімальний розмір.

 

Так, відповідно до статті 171 Закону України «Про 
електроенергетику» величина "зеленого" тарифу не може бути 
меншою за фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу. 
Фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу для суб'єктів 
господарювання встановлюється шляхом перерахування в євро 

величини "зеленого" тарифу, розрахованого за правилами цього 
Закону, станом на 1 січня 2009 року за офіційним валютним курсом 

Національного банку України на зазначену дату. 

 

Станом на 1 січня 2009 року офіційний валютний курс 
Національного банку України склав 1085,5460 гривень за 100 євро, 
роздрібний тариф для споживачів другого класу напруги на січень 

2009 року становив 58,46 коп. за 1 кВт∙год. 

 



Враховуючи коефіцієнти «зеленого» тарифу, визначені вказаним 
Законом, величину роздрібного тарифу та офіційний курс євро, 

Комісією встановлено такий фіксований мінімальний розмір 
«зеленого» тарифу, в залежності від виду альтернативних джерел 

енергії, для суб’єктів господарської діяльності, які виробляють 
електричну енергію з використанням:

 

1. енергії вітру:

1.1. об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності 
яких не перевищує 600 кВт – 70,15 коп. за 1 кВт×год (без ПДВ);

1.2. об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності 
яких більша за 600 кВт, але не перевищує 2000 кВт – 81,84 коп. за 1 

кВт×год (без ПДВ);

1.3. об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності 
яких перевищує 2000 кВт – 122,77 коп. за 1 кВт×год (без ПДВ).

 

2. біомаси – 134,46 коп. за 1 кВт×год (без ПДВ).

 

3. енергії сонячного випромінювання:

3.1. наземними об’єктами електроенергетики – 505,09 коп. за 1 
кВт×год (без ПДВ);

3.2. об’єктами електроенергетики, які змонтовані (встановлені) на 
дахах будинків, будівель та споруд, величина встановленої 



потужності яких перевищує 100 кВт – 484,05 коп. за 1 кВт×год (без 
ПДВ);

3.3. об’єктами електроенергетики, які змонтовані (встановлені) на 
дахах будинків, будівель та споруд, величина встановленої 

потужності яких не перевищує 100 кВт – 463,00 коп. за 1 кВт×год (без 
ПДВ).

4. малих гідроелектростанцій – 84,18 коп. за 1 кВт×год (без 
ПДВ).

Так ситуация выглядит в Евросоюзе 

В настоящее время «зеленый» тариф используется в более 60-и 
странах по всему миру, в том числе в Австралии, Бразилии, 
Австрии, Южной Африке, Китае, Республике Корея, Канаде, в 
некоторых штатах в США, Бельгии, Венгрии, Кипре, Чешской 



Республики, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Греции, 
Иране, Ирландии, Израиле, Италии, Литве, Люксембурге, 
Нидерландах, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии, 

Турции, и т.д.
Во многих перечисленных странах существуют, в дополнение к 
«зеленому» тарифу, дополнительные факторы, стимулирующие 

сектор возобновляемой энергетики. Например, в Германии 
существует налог на каждый киловатт-час, потребляемый 

немцами, и идущий на поддержку солнечной, ветряной и других 
сфер возобновляемой энергетики

Для сравнения, в Германии в настоящий момент действует 
диапазон «зеленых» тарифов начиная с 39 коп/ кВт-час 
(объекты гидроэнергетики свыше 50 мВт) и заканчивая 

максимальным 448,15 коп/ кВт (солнечные системы до 30 кВт). 
Как видно, «зеленый» тариф в Украине выше. Более высокие 
тарифы связаны с более высоким экономическим риском, с 

которым может столкнуться инвестор.

Не все так зелено

И тем не менее с внедрением «зеленого» тарифа существуют 
сложности, и инвесторы не торопятся вкладывать средства. Как 

отмечает интернет-издание Дело, в законе еще не до конца 
отлажены все механизмы купли-продажи «зеленой» 

электроэнергии. Так, в законе предусматривается возможность 
продаж по «зеленому» тарифу напрямую потребителям, но 

реальные экономические или административные стимулы для 
покупки по «зеленым» тарифам потребителями созданы не 
были, поэтому единственным покупателем электричества по 

«зеленому» тарифу на сегодняшний день остается ГП 
«Энергорынок».
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