
Інформація  

щодо потужності та обсягів виробництва електроенергії об’єктами 

відновлюваної електроенергетики, яким встановлено «зелений» тариф 

(станом на 01.07.2017) 

 

З 2014 року потужність об’єктів відновлюваної електроенергетики (без 

урахування тимчасово окупованої території АР Крим), яким встановлено «зелений» 

тариф,  збільшилась з 967 МВт до 1245 МВт. Так, у 2015 році було введено лише 

біля 30 МВт потужностей, у 2016 вже у 4 рази більше – 121 МВт, і вже за 6 місяців 

цього року введено 127 МВт потужностей.  

 
Встановлена потужність обєктів відновлюваної електроенергетики, яким 

встановлено «зелений» тариф, з 2014 року по І півріччя 2017 року 

 Станом на 1 липня 2017 року в Україні працює 340 об’єктів відновлюваної 

електроенергетики (без урахування тимчасово окупованої території АР Крим), 

яким встановлено «зелений» тариф, загальною потужністю 1244,2 МВт. 

 
Потужність об’єктів відновлюваної електроенергетики, яким видано  

«зелений» тариф, у І півріччі 2017 року 
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У І півріччі 2017 року було введено 52 об’єкти відновлюваної 

електроенергетики загальною потужністю 126,5 МВт, з них: 

 41 об’єкт сонячної енергетики загальною потужністю 118,1 МВт; 

 7 об’єктів малої гідроенергетики загальною потужністю 2,9 МВт; 

 4 електростанція на біогазі загальною потужністю 5,5 МВт. 

 

 
Структура виробництва електроенергії об’єктами відновлюваної 

енергетики, яким видано «зелений» тариф 

 

За 6 місяців 2017 року об’єктами відновлюваної енергетики, яким видано 

«зелений» тариф, вироблено 1011 млн кВт∙год електроенергії, з них: 

- вітроелектростанціями – 439 млн кВт∙год; 

- сонячними електростанціями – 351 млн кВт∙год; 

- малими гідроелектростанціями – 129 млн кВт∙год; 

- електростанціями на біомасі – 50 млн кВт∙год; 

- електростанціями на біогазі – 42 млн кВт∙год. 

З 52 введених у І півріччі 2017 року об’єктів відновлюваної 

електроенергетики, 1 сонячна електростанція та 2 мікро ГЕС отримали надбавку до 

«зеленого» тарифу за використання обладнання українського виробництва. 

 

Станом на 01.07.2017 року за даними електропередавальних організацій* 

загальна кількість сонячних станцій приватних домогосподарств, яким встановлено 

«зелений» тариф, складає 1635, з яких у ІІ кварталі 2017 року було встановлено 326 

станцій (+25%). 
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За ІІ квартал 2017 року загальна встановлена потужність сонячних станцій 

приватних домогосподарств зросла на 24% (на 4,82 МВт) та склала 24,87 МВт.  

 


