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РІВНЕ 

ВУЛ. ТРАНСПОРТНА, 12 ОФ. 109 

 Вимоги ОблЕнерго до приватних домогосподарств для підключення «Зеленого» 

тарифу: 

1) Наявність договору з РЕМ (районні електромережі) на користування електроенергією. 

Якщо Ваш договір оформлений через посередника (дачний кооператив, приватні мережі 

тощо) – його необхідно переоформити; 

2) Потужність сонячної електростанції для приватних домогосподарств не повинна 

перевищувати дозволену потужність вводу, яка вказана у Вашому договорі на 

користування електроенергією. В більшості випадків цю потужність можна підвищити 

до необхідного значення за 2-4 тижні на платній основі. Вартість такої послуги складає 

1400-2400 грн за 1 кВт збільшення. Ця вартість може змінюватись в залежності від 

області та району, де проводиться збільшення, і вимог місцевого ОблЕнерго; 

3) Потужність сонячної електростанції не повинна перевищувати 30 кВт встановленої 

потужності; 

4) Розміщення сонячних панелей дозволено на дахах та фасадах приватних 

домогосподарств, а також на конструкціях, що розташовані на землі; 

5) Обладнання сонячної електростанції може бути українського чи закордонного 

виробництва і повинне бути сертифіковане; 

6) Необхідно придбати та встановити двонаправлений лічильник електроенергії і GSM 

модем для нього; 

7) Відповідно до закону про «Зелений» тариф – приватна домашня сонячна електростанція 

може продавати в мережу вироблену електроенергію в сумі різниці між виробленою та 

спожитою електроенергією. 

Наприклад: Ваш будинок використав за місяць 300 кВт*год електроенергії, а станція 

виробила 1000 кВт*год за той же місяць. Продати Ви зможете 1000 – 300 = 700 кВт*год. 

 

Вимоги ОблЕнерго щодо документів для підключення до «Зеленого» тарифу: 

1. Копія паспорту; 

2. Копія ідентифікаційного коду; 

3. Виписка з банківської установи про відкриття поточного розрахункового рахунку для 

проведення безготівкових розрахунків; 

4. Однолінійна схема підключення генеруючої установки приватного домогосподарства 

з використанням мережевого інвертора (в двох екземплярах); 

5. Копія технічної документації на комплектуючі і електричне обладнання генеруючої 

установки; 

6. Копія договору про користування електричною енергією. 

 

Кваліфіковані спеціалісти компанії SmartEco допоможуть Вам вирішити питання, що виникають 

на шляху підключення «Зеленого» тарифу. 

 

 

SmartEco ltd. 

Ukraine 2018 



Додаток 1. 

 

Перелік документів до заяви про приєднання /населення/ житловий будинок 

/збільшення потужності/ 

 

1. Копія документа про набуття права власності на будинок - 1 екз. /це - договір купівлі-

продажу, договір дарування, спадщина тощо/ та витяг з ЄДР про реєстрацію права 

власності - 1 екз.  

2. Копія ситуаційної схеми /схема забудови земельної ділянки із будівельного паспорта/ 

або план будівлі або розташування будівель на ділянці із технічного паспорта ж/б - 1 

екз.  

3. Викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 або 1:1000, на якому 

вказати межі земельної ділянки / по можливості вказати найближчу точку підключення 

до електромережі/ - 1 екз.  

4. Копія паспортних даних, ідентифікаційного коду власника - 1 екз.  

5. Копія договору про користування електроенергією, де вказана існуюча потужність - 1 

екз.  

6. 3а потреби - довіреність на право підпису - 1 екз.  

7. 3а потреби - дозвіл на збільшення потужності від власника електричних мереж /якщо 

поблизу немає електромереж ПрАТ "Рівнеобленерго", а тільки мережі іншого власника/ 

- 1 екз.  

 

Кожну сторінку ксерокопії завірити замовником послуги /власником/ належним чином, а 

саме написом "копія вірна", прізвище, підпис, дата. 


