НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
20.08.2019

№ 1725

Про внесення змін до додатка до постанови НКРЕКП від 27 червня 2019
року № 1240

Відповідно до законів України «Про альтернативні джерела енергії»,
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг» та Порядку встановлення, перегляду та
припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб’єктів
господарської діяльності та приватних домогосподарств, затвердженого
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики, від 02 листопада 2012 року № 1421, Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:

Унести до додатка до постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від
27 червня 2019 року № 1240 «Про встановлення «зелених» тарифів на
електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня
використання обладнання українського виробництва для суб’єктів
господарювання» такі зміни:
1) після пункту 78 доповнити новим пунктом 79 такого змісту:
«
79

ФГ «АГРО-1» (СЕС Миколаївська
обл., Новобузький р-н, Баратівська
сільська рада)

449,01

».
У зв’язку з цим пункти 79 – 532 вважати відповідно пунктами 80 – 533;
2) після пункту 138 доповнити новим пунктом 139 такого змісту:
«
139 ТОВ «Е-СЕЙФ СОСУЛІВКА»
(1черга СЕС Тернопільська обл.,

449,01

Чортківський р-н, с. Сосулівка, вул.
Лесі Українки, 96)
».
У зв’язку з цим пункти 139 – 533 вважати відповідно пунктами 140 –
534;
3) пункт 141 викласти в такій редакції:
«
141 ТОВ «ЕКОЕНЕРГОСЕРВІС
ДНІПРО»:
СЕС Дніпропетровська обл.,
Солонянський р-н, на території
Солонянської селищної ради
СЕС-2 Дніпропетровська обл.,
Солонянський р-н, на території
Солонянської селищної ради
1 – 3 черги СЕС-3
Дніпропетровська обл.,
Солонянський р-н, с-ще Надіївка,
вул. Шосейна, 1-Є

477,98

449,01

449,01

»;
4) після пункту 182 доповнити новим пунктом 183 такого змісту:
«
183 ТОВ «ІРШАНСЬКА СЕС» (1 черга
СЕС «Іршанська СЕС»)

449,01
».

У зв’язку з цим пункти 183 – 534 вважати відповідно пунктами 184 –
535;
5) після пункту 191 доповнити новим пунктом 192 такого змісту:
«
192 ТОВ «НАФТОГАЗ
АВТОМАТИЗАЦІЯ» (СЕС
Запорізька обл., Запорізький р-н, с.
Петропавлівка, вул, Центральна, 1а)

449,01

».
У зв’язку з цим пункти 192 – 535 вважати відповідно пунктами 193 –
536;

6) пункт 226 викласти в такій редакції:
«
226 ТОВ «РОЗВИТОК СХІД»:
СЕС Дніпропетровська обл.,
Синельниківський р-н, на території
Дібровської сільської ради
СЕС Дніпропетровська обл.,
Синельниківський р-н,

449,01

449,01

територія Роздорської селищної
ради, кадастровий номер
земельної ділянки
1224888200:01:002:0409
»;
7) після пункту 259 доповнити новим пунктом 260 такого змісту:
«
260 ТОВ «СОЛАР М» (СЕС «Широке» )

449,01
».

У зв’язку з цим пункти 260– 536 вважати відповідно пунктами 261 –
537;
8) після пункту 327 доповнити новим пунктом 328 такого змісту:
«
328 ТОВ «ВІДЕН» (СЕС Чернігівська
обл., Бахмацький р-н, с. Піски, вул.
О. Орищенка, 72-а)

489,24

».
У зв’язку з цим пункти 328 – 537 вважати відповідно пунктами 329 –
538;
9) після пункту 334 доповнити новим пунктом 335 такого змісту:
«
335 ФОП ГУБЕНОК ФЕДІР
ФЕДОРОВИЧ (СЕС Запорізька
обл., м. Мелітополь, вул.
Гетьманська, 91, буд. Б-1, А-1, И-1,
Л-1)

489,24

».

У зв’язку з цим пункти 335 – 538 вважати відповідно пунктами 336 –
539;
10) після пункту 350 доповнити новим пунктом 351 такого змісту:
«
351 ТОВ «ЗАВОД «ОПТІКОН» (СЕС
Одеська обл., м. Балта, вул.
Шевченка, буд. 15)

489,24

».
У зв’язку з цим пункти 351 – 539 вважати відповідно пунктами 352 –
540;
11) після пункту 361 доповнити новим пунктом 362 такого змісту:
«
362 ФОП КРЕМСАРЬ НАДІЯ
ВОЛОДИМИРІВНА (СЕС
Запорізька обл., Приазовський р-н,
с. Олександрівка, вул. Шевченка,
12-а (склад № 7))

489,24

».
У зв’язку з цим пункти 362 – 540 вважати відповідно пунктами 363 –
541;
12) після пункту 363 доповнити новим пунктом 364 такого змісту:
«
364 ФОП ЛЕВЧЕНКО СВІТЛАНА
ГРИГОРІВНА (СЕС Запорізька обл.,
Приазовський р-н, с.
Олександрівка, вул. Шевченка, 12-а
(склад № 6))

489,24

».
У зв’язку з цим пункти 364 – 541 вважати відповідно пунктами 365 –
542;
13) після пункту 404 доповнити новим пунктом 405 такого змісту:
«
405 ТОВ «ФАБРИКА СОЛАР» (СЕС м.
Херсон, вул. Залаегерсег, буд. 18)

489,24

».
У зв’язку з цим пункти 405 – 542 вважати відповідно пунктами 406 –
543;
14) пункт 472 викласти в такій редакції:
«
472 ТОВ «ЮЗЕФО-МИКОЛАЇВСЬКА
БІОГАЗОВА КОМПАНІЯ» (біогазова
станція Вінницька обл.,
Козятинський р-н, с. Широка
Гребля, вул. Заводська, 4а)

370,15

37,02

407,17

».
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