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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
06.09.2019

№ 1882

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 66 доповнити новим пунктом 67 такого змісту:
«
67

ТОВ «СОЛАР ФАРМ-3» (1 – 3 черги СЕС
«Покровська СЕС»)

449,01

».
У зв’язку з цим пункти 67 – 554 вважати відповідно пунктами 68 – 555;
2) після пункту 178 доповнити новим пунктом 179 такого змісту:
«
179

ТОВ «ЖУРАКІВСЬКА СЕС» (СЕС ІваноФранківська обл., Богородчанський р-н, с.
Жураки (земельні ділянки з кадастровими
номерами 2620482801:04:001:0131,
2620482801:04:001:0050,
2620482801:01:004:0052))

449,01

».
У зв’язку з цим пункти 179 – 555 вважати відповідно пунктами 180 – 556;
3) після пункту 193 доповнити новим пунктом 194 такого змісту:

«
194

ТОВ «ЛЕДБУД» (1 черга СЕС Черкаська обл.,
Чигиринський р-н, с. Трушівці (земельна
ділянка з кадастровим номером
7125487500:01:001:1528))

449,01

».
У зв’язку з цим пункти 194 – 556 вважати відповідно пунктами 195 – 557;
4) після пункту 265 доповнити новим пунктом 266 такого змісту:
«
266

ТОВ «СОЛАР-ІНВЕСТ» (СЕС Хмельницька
обл., Хмельницький р-н, на території
Чорноострівської селищної ради)

449,01

».
У зв’язку з цим пункти 266 – 557 вважати відповідно пунктами 267 – 558;
5) після пункту 301 доповнити новими пунктами 302 та 303 такого змісту:
«
302

303

ТОВ «ТСК СОЛАР ІНВЕСТ» (СЕС
Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с.
Петрово-Солониха, вул. Центральна, 29/1)
ТОВ «УЖЕНЕРГОСЕРВІС» (СЕС Закарпатська
обл., Перечинський р-н, с. Дубриничі, вул.
Центральна)

449,01

449,01

».
У зв’язку з цим пункти 302 – 558 вважати відповідно пунктами 304 – 560;
6) після пункту 355 доповнити новим пунктом 356 такого змісту:
«
356

ПП «ЕДДІСОН СОЛАР» (СЕС Херсонська обл.,
Каховський р-н, м. Каховка, пров. Трубний, буд.
9)

489,24

».
У зв’язку з цим пункти 356 – 560 вважати відповідно пунктами 357 – 561;
7) після пункту 421 доповнити новим пунктом 422 такого змісту:
«
422

ТОВ «УБКА» (СЕС м. Запоріжжя, вул. Базова,
11)

489,24

».

У зв’язку з цим пункти 422 – 561 вважати відповідно пунктами 423 – 562;
8) пункт 449 викласти в такій редакції:
«
449

ТОВ «ОРЛІВСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ»
(2 – 16 черги Орлівська ВЕС)

304,17

».
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