Вимоги ОБЛЕНЕРГО до приватних домогосподарств для
підключення Зеленого Тарифу
1) ПРЯМИЙ ДОГОВІР Наявність прямого договору з місцевим Обленерго, на поставку
електроенергії, зазвичай одна копія знаходиться у Вас, друга зберігається у Вашому РЕМі. Якщо у
Вас договір оформлений через посередника (дачний кооператив, підприємство) - його необхідно
переоформити, інакше підключення станції буде неможливим.
2) ВВЕДЕННЯ ПОТУЖНОСТІ Потужність сонячної електростанції для приватних осіб
домовласників не повинна перевищувати дозволену потужність електричного введення, яка
вказана в Вашому договорi на поставку електроенергії. У більшості випадків цю потужність
можна підвищити до потрібного значення за 1,5-2 місяці на платній основі. Для цього потрібно
звернутися в Ваш місцевий РЕМ і написати заяву на збільшення вступної потужності з
поясненням причини. Вартість збільшення вступної потужності на будинок, становить від 800 до
1300 грн за 1 кВт збільшення (дані 2021 року). Ця сума може змінюватися в залежності від області
де робиться збільшення, і від вимог місцевого Обленерго.
3) ПОТУЖНІСТЬ СТАНЦІЇ Потужність сонячної електростанції для приватних домоволодінь
не повинна перевищувати 30 кВт / год. по лінії змінного струму. Оцінка цього показника робиться
по інвертору, тобто не можна ставити інвертор більшої потужності ніж 30 кВт (не залежно один
або сума кількох). А ось по панелям можна трохи «розгулятися», в рамках допустимих
перевантажень того ж інвертора.
4) РОЗМІЩЕННЯ СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ Установка сонячних панелей дозволена на дахах
приватних домоволодінь, фасадах будівель або конструкціях, розташованих на грунті. Все це
повинно знаходитися в рамках однієї ділянки і \ або будинку на якому планується установка
станції.
5) ДОКУМЕНТИ НА БУДИНОК ТА ДІЛЯНКУ В РЕМі: можуть запросити Ваші документ
підтверджують право власності на земельну ділянку, і будинок, крім того будинок повинен бути
зданий в експлуатацію на що надається відповідний документ. Пов'язано це з тим що відповідно
до закону «зелений» тариф присвоюється - 1 домоволодіння на 1 адресу з 1 точкою введення
(лічильником). При цьому в тому ж законі не вказано що 1-ній фізичній особі забороняється мати
більше ніж 1 домашню сонячну електростанцію.
6) ОБЛАДНАННЯ сонячної електростанції може бути українського або імпортного виробництва.
Так як основні частини станції: мережевий інвертор і сонячні панелі не підлягають сертифікації на них у продавця має бути лист з підтвердженням цього, а також, паспорт на обладнання. У
деяких ситуація Обленерго вимагають паспорт, перекладений на українську мову.
7) ЗМІНА ОБЛІКУ Вас зобов'яжуть придбати двонаправлений лічильник електроенергії і модем
до нього, який буде рахувати скільки ви спожили, а скільки згенерували електроенергії. Придбати
лічильник можна у тій же компанії, яка поставляє обладнання для сонячної електростанції, а ось
установкою займаються тільки співробітники РЕМу.
8) ВЛАСНЕ СПОЖИВАННЯ Будинок, на який встановлюється сонячна електростанція, повинен
мати власне енергоспоживання на щомісячній основі. Згідно з постановою про "Зеленому тарифі"
- Приватна домашня сонячна електростанція може продавати в мережу вироблену електроенергію
в сумі різниці між виробленим і спожитою кількістю електроенергії. Приклад: Ваш будинок
використовував за місяць - 300 кВт * год електроенергії, а станція виробила 1000 кВт за той же
місяць. Продати ви зможете: 1000 - 300 = 700 кВт.

Багаторічний досвід і більше 200 реалізованих проектів, дозволяють нашій компанії, сьогодні
надаю якісні послуги під ключ по: - збільшення вступної потужності на будинок; - оформлення
«зеленого» тарифу; Вам залишається тільки підписати з нами договір на надання послуг і спокійно
займатися своїми справами поки ми все зробимо за Вас!
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