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Можливості використання електроенергії з енергії сонця в агропромисловому 
комплексі 

 
 
 

1. Виробництво електроенергії з енергії 
сонця для власних потреб 

2. Продаж надлишкової електроенергії 

Сонячні модулі 
можуть бути 
встановлені: 

На дахах / фасадах 

На землі 
Ключові напрямки застосування електроенергії, виробленої з 
енергії сонця: 
- нагрівання води для технологічних потреб 
- виробництво молочних продуктів, соків, консервування 
-  сонячні сушарки для зерна і фруктів 
- освітлення та опалення виробничих потужностей 
- системи охолодження 
- зрошувальні системи (робота насосів для підземних вод) 
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Державні стимули розвитку сонячної енергетики в Україні та закордоном 

В Україні 
 “Зелений тариф” 
 Пільгові умови фінансування 

підключення до електромережі 
 Обов'язок ОРЕ викуповувати 

надлишкову електроенергію 
 Звільнення від оподаткування податком 

на прибуток 100% прибутку, отриманого 
від виробництва та продажу 
електроенергії з енергії сонця 

 Звільнення від ПДВ та імпортного мита 
при імпорті обладнання (при дотриманні 
певних умов)  
 

 

В штаті Каліфорнія, США  
 Субсидіювання придбання обладнання 

для виробництва електроенергії з енергії 
сонця Запровадження спеціальних 
програм фінансування з метою 
підтримки розвитку сонячної енергетики 

 Обов'язок енергопостачальних компаній 
викуповувати надлишкову 
електроенергію 

 Податкові пільги (наприклад, надання 
інвестиційного податкового кредиту у 
розмірі 30% вартості обладнання, 
прискорена амортизація вартості такого 
обладнання, тощо) 
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Ключові етапи реалізації проектів по встановленню сонячних колекторів на 
дахах / фасадах виробничих будівель / споруд 

Виробництво електроенергії виключно для 
власних потреб: 

Проектування 

Під'єднання до електромережі 
Обленерго 

 
Установка 

 

Експлуатація  

Реєстрація декларації про початок 
будівельних робіт 

Реєстрація декларації про 
готовність об'єкта до експлуатації 

Отримання технічних умов від 
Обленерго  

Розробка проектної документації 

Проектування 

Отримання ліцензії на виробництво 
електроенергії 

Отримання гарантії походження 
електричної  енергії 

Отримання “зеленого тарифу” 

 
Установка 

 

Експлуатація 

Під'єднання до електромережі 

Реєстрація декларації про  початок 
будівельних робіт 

Отримання технічних умов від 
Обленерго  

Питання цільового призначення 
земельної ділянки  

Виробництво електроенергії для власних 
потреб та продаж надлишків: 

Розробка проектної документації 

Отримання висновку  про 
відповідність вимогам місцевої 

складової 

Укладення договору про поставку 
електроенергії з ДП Енергоринок 

Реєстрація декларації про  
готовність об'єкта доексплуатації 



Дякуємо за увагу! 

Юрій Кацер 
Менеджер, Відділ податкового та 
юридичного консультування  
 
Ольга Лубів 
Консультант, Відділ податкового та 
юридичного консультування 
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