НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
23.08.2019

№ 1769

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:

1. 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 22 доповнити новим пунктом 23 такого змісту:
«
23

ТОВ «ЕНЕРДЖІТЕХ» (СЕС
Хмельницька обл., Хмельницький рн, Гвардійська сільська рада, с.
Гелетинці (за межами населеного
пункту))

449,01

22,45

471,46

».
У зв’язку з цим пункти 23 – 543 вважати відповідно пунктами 24 – 544;
2) після пункту 141 доповнити новим пунктом 142 такого змісту:
«
142

ТОВ «ЕКОВАТ ПЛЮС» (СЕС за
межами населеного пункту с. Цінева
Цінівської сільської ради
Рожнятівського району ІваноФранківської області (кадастровий
номер земельної ділянки
2624886200:02:006:0595))

449,01

».
У зв’язку з цим пункти 142 – 544 вважати відповідно пунктами 143 – 545;
3) після пункту 153 доповнити новим пунктом 154 такого змісту:
«
154

ТОВ «ЕКО-ФОТУРЕ «СТАРА
УШИЦЯ» (СЕС «1»)

449,01

».
У зв’язку з цим пункти 154 – 545 вважати відповідно пунктами 155 – 546;
4) пункт 166 викласти в такій редакції:
«
166

ТОВ «ЕНЕРГОПАРК ПОДІЛЛЯ» (1 –
3 черги СЕС «Лісові Гринівці»)

449,01

»;
5)пункт 238 викласти в такій редакції:
«
238

ТОВ «САН ЕНЕРДЖІ»:
1 черга СЕС Дніпропетровська обл.,
Дніпровський р-н, Підгородненська
міська рада
1 черга СЕС «САН ЕНЕРДЖІ
МЕЖИРІЧ» (реконструкція)

449,01

449,01

»;
6) після пункту 240 доповнити новим пунктом 241 такого змісту:
«
241

ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ 2» (СЕС
Миколаївська обл., Арбузинський рн, Арбузинська селищна рада)

449,01

».
У зв’язку з цим пункти 241 – 546 вважати відповідно пунктами 242 – 547;
7) після пункту 257 доповнити новим пунктом 258 такого змісту:
«
258

ТОВ «СОЛАР ЕКОІНВЕСТ» (СЕС
Київська обл., Макарівський р-н, смт
Макарів, вул. Першотравнева)

449,01

».
У зв’язку з цим пункти 258 – 547 вважати відповідно пунктами 259 – 548;
8) після пункту 274 доповнити новим пунктом 275 такого змісту:
«
275

ТОВ «СОНЯЧНА ГЕНЕРАЦІЯ» (СЕС
Чернігівська обл., м. Прилуки,
провулок 1 Гетьмана Івана
Виговського, буд. 3)

449,01

».
У зв’язку з цим пункти 275 – 548 вважати відповідно пунктами 276 – 549;
9) після пункту 279 доповнити новим пунктом 280 такого змісту:
«
280

ТОВ «СОНЯЧНИЙ ПОРТ» (СЕС
Івано-Франківська обл.,
Тисменицький р-н, с. Марківці, вул.
Центральна (кадастровий номер
земельної ділянки
2625882901:01:003:0019))

449,01

».
У зв’язку з цим пункти 280 – 549 вважати відповідно пунктами 281 – 550;
10) після пункту 335 доповнити новим пунктом 336 такого змісту:
«
336

ТОВ «ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА
ЕНЕРГІЇ ЗАКАРПАТТЯ» (СЕС
Закарпатська обл., Виноградівський
р-н, с. Великі Ком'яти, вул. Ватутіна,
28)

489,24

».
У зв’язку з цим пункти 336 – 550 вважати відповідно пунктами 337 – 551;
11) пункти 439 та 440 викласти в такій редакції:
«
439

440

ТОВ «ПРИМОРСЬКА
ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ» (1 – 26
черги ВЕС Запорізька обл.,
Приморський р-н, на землях
Приморської міської ради та
Борисівської сільської ради)
ТОВ «ПРИМОРСЬКА
ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ-2» (1 – 4
та 10 – 13 черги ВЕС Запорізька

304,17

304,17

обл., Приазовський р-н, біля с.
Ботієво, поза межами населених
пунктів)
»;
12) пункт 443 викласти в такій редакції:
«
443

ТОВ «БІОГАЗЕНЕРГО» (1 черга ТЕС
Київська обл., Іванківський р-н, смт
Іванків, вул. Розважівська, 192)

370,15

».
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