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Вимоги ПрАТ «Рівнеобленерго» до приватних 
домогосподарств для підключення «Зеленого» тарифу: 

- Наявність договору з РЕМ (районні електромережі) на користування 

електроенергією. Якщо Ваш договір оформлений через посередника 
(дачний кооператив, приватні мережі і т.д.) - його необхідно переоформити; 

- Потужність сонячної електростанції для приватних домогосподарств не 
повинна перевищувати дозволену потужність введення, зазначеної у 

Вашому договорі на користування електроенергією. У більшості випадків цю 
потужність можна збільшити до необхідного значення за 2-4 тижніна платній 
основі. Вартість такої послуги становить 2650 грн за 1 кВт збільшення. Ця 
вартість може варіюватися в залежності від області і району, де проводиться 
збільшення і вимог місцевого ОблЕнерго; 

- Потужність сонячної електростанції не повинна перевищувати 30 кВт 
встановленої потужності; 

- Розміщення сонячних панелей дозволено на дахах і фасадах приватних 
домогосподарств, а також на конструкціях, розташованих на землі; 

-  Устаткування сонячної електростанції повинне бути сертифіковане; 

- Необхідно придбати і встановити двонаправлений лічильник 
електроенергії і GSM модем для нього; 

- Відповідно до закону про «Зелений» тариф - приватна домашня сонячна 
електростанція може продавати в мережу вироблену електроенергію в 

сумі різниці між виробленої і спожитої електроенергії. 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Рівне 

      Перелік документів на підключення зеленого 
тарифу:

1. Заява
2. Копія договору про користування 
електроенергією
3. Однолінійна схема в двох екземплярах
4. Копія технічної документації на комплектуючі 
і електричне обладнання генеруючої установки
5. Копія паспорта та ідентифікаційного номера
6. Копія з банку або виписка про особовий 
рахунок фізичної особи
7. Витяг з реєстру про право власності на 
будинок                                  
Заява подається через реєстрацію з отриманням 
копії на якій вказана дата реєстрації



Рівне 

      Перелік документів до заяви про збільшення 
потужності:

1. Копія документа про набуття права власності 
(договір купівлі-продажу, договір дарування, 
спадщина) та витяг з ЄДР про реєстрацію права 
власності.
2. Копія ситуаційної схеми/схема забудови 
земельної ділянки з будівельного паспорта, план 
будівлі або розташування будівель на ділянці із 
технічного паспорта ж\б
3. Викопіювання з топографічно-геодезичного 
плану в масштабі  1:2000 або 1:1000, на якому 
вказані межі земельної ділянки (по можливості 
вказати найближчу точку підключення до 
електромережі)
4. Копія паспорту та ідентифікаційного номеру 
власника
5. Копія договору про користування 
електроенергією


