Перелік документів для подачі енергопостачальній компанії, на оформлення
«зеленого» тарифу:
1. Заява згідно встановленого зразка
2. Копія паспорта власника
3. Копія ідентифікаційного коду
4. Виписка з банківського рахунку про відкриття особового розрахункового рахунку
(номер карти не підійде), бажано додати договір
5. Однолінійна схема генеруючої установки заповнена відповідно встановленого у
Вас обладнання встановленого зразка
6. Копія технічної документації на встановлене обладнання генеруючої установки.
7. Копія договору про користування електричною енергією
Додатково з Вас можуть попросити надати:
1. Технічні умови на підключення до електромереж
2. Копію права власності на будівлю на якому встановлена СЕС
3. Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності
сторін (це за умови якщо лінія або ТП не перебуває на балансі енергогенеруючої організації з
якою укладено договір на поставку ЕЕ)
Після огляду встановленого обладнання і установки вузла обліку будуть
виписані такі документи:
1. Акт про перевірку засобів обліку ЕЕ
2. Акт технічної перевірки вузла обліку ЕЕ
3. Акт про передачу на відповідальне зберігання вузла обліку ЕЕ
4. Протокол параметризації вузла обліку ЕЕ
Додатково: якщо Ви не є власником і дієте від імені власника, то підготуйте
доручення на право таких дій. Її потрібно додати до документів.
Після збору всього пакету документів вони направляються в обласне відділення
енергопостачальної компанії, де протягом 5-14 днів розглядаються.
Рекомендуємо для прискорення процесу власноруч відвезти пакет документів в
Обленерго і здати в канцелярію, натомість отримати вхідний номер. Також не забувайте в
заяві вказувати повний список документів, які Ви подаєте.
Розрахунки за згенеровану ЕЕ
Розрахунок за позитивний дебет згенерованої електроенергії розраховується за кожен
календарний місяць. Обленерго, згідно з даними Вашого вузла обліку, переданим через
безпровідну мережу, зробить розрахунок споживання і генерації, на підставі чого буде
виписаний акт взаєморозрахунків.

Додаток 1
до Порядку продажу, обліку та розрахунків
за електричну енергію, що вироблена з
енергії сонячного випромінювання
об’єктами електроенергетики (генеруючими
установками) приватних домогосподарств
(пункт 1.5)

Начальнику ____________________________________
(найменування енергопостачальника, структурного підрозділу)

____________________________________________
________________________________________
Заява-повідомлення
Я, ____________________, власник (користувач) приватного домогосподарства,
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

яке розташоване за адресою: ___________________________________________,
(адреса, контактний телефон)

проживаю (зареєстрований) за адресою: ________________________________, є
побутовим споживачем електричної енергії відповідно до укладеного між мною
та ______________________________ Договору про користування електричною
(найменування енергопостачальника)

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

випромінювання

електричну
об'єктами

енергію,

що

вироблена

електроенергетики

з

енергії

(генеруючими

сонячного

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 купівлюпродаж 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.)

Додаток 3
до Порядку продажу, обліку та розрахунків
за електричну енергію, що вироблена з
енергії сонячного випромінювання
об’єктами електроенергетики
(генеруючими електроустановками)
приватних домогосподарств
(пункт 3.4)
АКТ
приймання-передавання товару (електричної енергії)
від «___» _______________ 20__р. № _______________
Цей акт складений на виконання пункту ___ Договору купівлі-продажу
електричної

енергії,

виробленої

з

енергії

сонячного

випромінювання

генеруючими установками приватного домогосподарства, від "___"_____ 20__ р.
№ ______________ (далі – Договір) між _________________________________
(далі – Побутовий споживач) та _______________________________ (далі –
Енергопостачальник) на підтвердження того, що Побутовим споживачем
передано, а Енергопостачальником за розрахунковий період ________ прийнято
______ кВт·год електричної енергії.
Товар

поставлений

у строки, встановлені Договором. Прийнятий

Енергопостачальником товар (електрична енергія) відповідає показникам якості
електричної енергії та нормам, встановленим державними стандартами.
Енергопостачальник не має жодних претензій до прийнятого ним товару
(електричної енергії).
Цей акт складений у двох примірниках – по одному для кожної зі сторін,
що його підписали. У разі наявності заперечень і зауважень вони вказуються на
зворотному боці акта в обох примірниках.
Додатки до акта:__________________________________________________
Побутовий споживач:

Енергопостачальник:
Посада__________________________

_____________________/_________/

_______________________/________/

(підпис, П. І. Б.)

(підпис, П. І. Б.)

М. П.

