
Альтернативнаѐ энергетика



• Альтернативная энергетика —
совокупность перспективных способов получениѐ, передачи
и использованиѐ энергии, которые распространены не так
широко, как традиционные, однако представлѐят интерес
из-за выгодности их использованиѐ и, как правило, низком
риске причинениѐ вреда окружаящей среде.

Причина поиска альтернативных источников энергии —
потребность получать её из возобновляемых или 

практически неисчерпаемых природных ресурсов и 
явлений.



Способ использования Энергия, используемая человеком

Солнечные электростанции Электромагнитное излучение Солнца

Ветрѐные электростанции Кинетическаѐ энергиѐ ветра

Малые ГЭС Движение воды в реках

Приливные электростанции Движение воды в океанах и морѐх

Волновые электростанции Энергиѐ волн морей и океанов

Геотермальные станции
Тепловаѐ энергиѐ горѐчих источников 
планеты

Сжигание возобновлѐемого топлива
Химическаѐ энергиѐ возобновлѐемого 
топлива



Мировые тенденции



Долѐ солнечной энергетики



Стоимость оборудованиѐ





«Закон про электроэнергетику»
575/97-ВР

Статья 15-5 

вироблена з енергії сонячного випромінювання  об'єктами  

електроенергетики (генеруючими установками)                                                           величина 

встановленої  потужності  яких                                                , придбавається 

енерогопостачальниками, що здійснюють постачання електричної 

енергії за регульованим тарифом на території провадження  ліцензійної діяльності, за 

"зеленим" тарифом                                                                                         електроенергії 

такими приватними  домогосподарствами. 

з енергії сонячного  випромінювання приватними  

домогосподарствами здійснюється 

Порядок продажу та обліку такої  електроенергії, а також розрахунків за неї 

затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері  

енергетики. 

Електрична енергія,

приватних домогосподарств,

не перевищує 10 КВт

в обсязі, що  перевищує місячне споживання

Виробництво електроенергії

без  відповідної  ліцензії. 



«Зеленый тариф» можно определить по 
простой формуле:

[ А x В x С ],где :

А - розничнаѐ цена на электроэнергия длѐ второго класса 
потребителей на 01.01.2009 в евро (А = 0,05385 евро / кВт * ч);

В - коэффициент пикового периода (В = 1,5);

С - коэффициент «зеленого тарифа» длѐ домохозѐйств (С = 3,7).

Если перевести величину тарифа в национальнуя валяту, то 
получим примерно 3,70 грн за 1 кВт * час.



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА  16.01.2014          № 28

Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

05.02.2014 за № 223/25000

Про встановлення «зеленого» тарифу для приватних домогосподарств

Відповідно до статті 171 Закону України «Про електроенергетику» та Указу Президента України від 23 листопада 2011

року № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» Національна комісія, що

здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити «зелений» тариф для приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії

сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків,

будівель та споруд, величина встановленої потужності яких не перевищує 10 кВт, та введені в експлуатацію:

з 01 квітня 2013 року по 31 грудня 2014 року – 389,34 коп/кВт∙год (без ПДВ);

з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2019 року – 350,41 коп/кВт∙год (без ПДВ);

з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року – 311,47 коп/кВт∙год (без ПДВ);

з 01 січня 2025 року по 31 грудня 2029 року – 272,54 коп/кВт∙год (без ПДВ).

2. Управлінню генеруючих підприємств забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства

юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування та діє до 01 січня 2030 року.

Голова Комісії С.Тітенко

Офіційно оприлюднено в „Офіційному віснику України”, 28.02.2014, № 16, ст. 510



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА   27.02.2014    № 170     Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

26.05.2014 за № 539/25316

Про затвердження Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з

енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками)

приватних домогосподарств

Відповідно до статті 15 Закону України „Про електроенергетику” та Положення про Національну

комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента

України від 23 листопада 2011 року № 1059, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у

сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії

сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних

домогосподарств, що додається.

2. Управлінню роздрібного ринку електричної енергії НКРЕ в установленому порядку забезпечити

подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії                                     С.Тітенко

http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=3824&pag=0



ПОСТАНОВА

Встановлена потужність генеруючої установки приватного домогосподарства – номінальна  

потужність інверторного устаткуваннѐ генеруячої установки, ѐке забезпечую паралельну 

роботу генеруячої установки з енергосистемоя; 

Объект електроенергетики(генеруюча установка) приватного домогосподарства —

електроустановка, ѐка призначена длѐ виробництва електричної енергії з  енергії сонѐчного 

випромiняваннѐ,  перебуваю у власності чи користуванні побутового споживача та 

встановляютьсѐ в межах домогоспадарства;

Приватне домогосподарство – об’юкт побутового споживача, на ѐкому електрична енергіѐ 

використовуютьсѐ длѐ задоволеннѐ побутових потреб  відповідно до укладеного договору 

про користуваннѐ електричноя енергіюя; 



ПОСТАНОВА
1.4. Енергопостачальник, на території здійснення ліцензованої діяльності якого розташоване

приватне домогосподарство, не має права відмовити побутовому споживачу в купівлі за «зеленим»

тарифом електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючою

установкою, за умови дотримання споживачем вимог цього Порядку.

У разі якщо встановлена потужність генеруючої установки побутового споживача перевищує

дозволену до споживання потужність за договором про користування електричною енергією,

енергопостачальник протягом двох робочих днів письмово повідомляє про відмову в купівлі за

«зеленим» тарифом електричної енергії та надає рекомендації про необхідність збільшення

дозволеної до споживання потужності.

У разі якщо потужність встановленої генеруючої установки перевищує 10 кВт,

енергопостачальник протягом 2 робочих днів письмово повідомляє побутового споживача про

відмову в купівлі за «зеленим» тарифом електричної енергії з посиланням на відповідні вимоги

Закону України «Про електроенергетику».

1.5. Після встановлення генеруючої установки побутовий споживач письмово повідомляє про це

енергопостачальника заявою-повідомленням за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

Разом із заявою-повідомленням побутовий споживач надає енергопостачальнику в двох

примірниках заповнену за одним із варіантів однолінійну схему підключення генеруючої установки

приватного домогосподарства з використанням мережевого інвертора (далі – схема підключення

генеруючої установки), наведених у додатку 2 до цього Порядку.



Начальнику _____________________________________________

(найменування енергопостачальника, структурного підрозділу)

______________________________________________

______________________________________________

Заява-повідомлення

Я, _________________________________________________________________, власник (користувач)

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

приватного домогосподарства, яке розташоване за адресою: 

___________________________________________________________________________________________,

(адреса, контактний телефон)

проживаю (зареєстрований) за адресою: ___________________________________________________________________, є побутовим 

споживачем електричної енергії відповідно до укладеного між мною та 

___________________________________________________________________________________________ 

(найменування енергопостачальника)

Договору про користування електричною енергією від _________ № ____, повідомляю про те, що на даху та/або на фасаді мого 

приватного домогосподарства здійснено монтаж генеруючої установки, яка виробляє електричну енергію з енергії сонячного 

випромінювання. Схема, що відповідає однолінійній схемі підключення генеруючої установки приватного домогосподарства з 

використанням мережевого інвертора, додається.

У зв’язку з цим та відповідно до вимог Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з 

енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 27 лютого 2014 року №

170, прошу надати послугу з улаштування вузла обліку та укласти договір про купівлю-продаж електричної енергії, виробленої з 

енергії сонячного випромінювання генеруючою установкою приватного домогосподарства.

Прошу належні мені кошти за електричну енергію, вироблену генеруючою установкою понад власне споживання мого 

приватного домогосподарства, перераховувати на мій поточний рахунок

_________________________________________________,

який відкрито у ________________________________________________________________________________,

(найменування банківської установи)

код банку згідно з ЄДРПОУ ____________, МФО_________________________.

З метою забезпечення ведення обліку підключеної у приватному домогосподарстві генеруючої установки, призначеної для 

виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання, належного виконання вимог законодавства під час проведення зі 

мною розрахунків і відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я, 

____________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – заявника)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

________________________

(підпис, П.І.Б.) 

Додатки:

1. Однолінійна схема підключення генеруючої установки приватного домогосподарства з використанням мережевого 

інвертора (у двох примірниках).

2. Копія технічної документації на комплектуючі та електричне устаткування генеруючої установки.

“____” _______________ 20____ р.                                                                                 ___________________________

(підпис, П.І.Б.)

















Pном,               
кВт

Фазы DC,  MPPT/str 
min V PV,  

В 
max V PV,  В max I PV, А Модель Цена

5,00 1ф 1/2 349 880 16 Platinum 5300TL 1.751,00 

5,00 1ф 2/A2; B2 175 750 15/15 SB 5000TL-21  3.701,00 



































Pном,               
кВт

Фазы DC,  MPPT/str 
min V PV,  

В 
max V PV,  В max I PV, А Модель Цена

5,00 1ф 1/2 349 880 16 Platinum 5300TL 1.751,00 

5,00 1ф 2/A2; B2 175 750 15/15 SB 5000TL-21  3.701,00 



Площадь Мощность Производительность Цена 

30м2 

6кВт 6598кВт*ч $ 11.680,00 

Инвертор Platinum6300TL 1 шт 

PV панели AD200M5 3x11шт 

4,6 кВт 4721кВт*ч $   8.047,00 

Инвертор Platinum4300TL 1 шт 

PV панели AD295P6 16шт 

3,3кВт 4564кВт*ч $   7.247,00 

Инвертор Platinum3800S(no) 1 шт 

PV панели AD295P6 14шт 

Мощность Площадь Производительность Цена 

7кВт  
(3ф) 

112м2 15573кВт*ч
$ 

28.190,00 

Инвертор STP -7000TL-20 1 шт 

PV панели AD295P6 3x19 шт 

74м2 12255кВт*ч
$ 

20.590,00 

Инвертор STP -7000TL-20 1 шт 

PV панели AD295P6 2x19 шт 

47м2 8090кВт*ч
$ 

14.990,00 

Инвертор STP -7000TL-20 1 шт 

PV панели AD295P6 2х12 шт 

4700 кВт*ч 

3,6 кВт 28м2 $   8.768,00 

Инвертор SB -3600TL-21 1 шт 
PV панели AD295P6 14 шт 

4,6 кВт 31м2 $   8.047,00 

Инвертор Platinum4300TL 1 шт 
PV панели AD295P6 16шт 

5кВт 28м2 $   9.402,00 

Инвертор SB -5000TL-21 1 шт 
PV панели AD295P6 14 шт 


