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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
26.04.2019
№ 630
Про внесення змін до додатка до постанови НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 444
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
29 березня 2019 року № 444 «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 20 доповнити новим пунктом 21 такого змісту:
«
21
ПП «НАЦПРОД» (СЕС «ПП НАЦПРОД»)

456,87
».
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У зв’язку з цим пункти 21 – 410 вважати відповідно пунктами 22 – 411;
2) після пункту 41 доповнити новим пунктом 42 такого змісту:
«
42

ТОВ «СОЛЕН ЕНЕРДЖІ» (СЕС Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул.
Оріхівське шосе)

456,87
».

У зв’язку з цим пункти 42 – 411 вважати відповідно пунктами 43 – 412;
3) після пункту 50 доповнити новим пунктом 51 такого змісту:
«
51

ТОВ «ШИРОКЕ СОЛАР ПАРК» (СЕС «ШИРОКЕ СОЛАР ПАРК»)

456,87
».

У зв’язку з цим пункти 51 – 412 вважати відповідно пунктами 52 – 413;
4) після пункту 69 доповнити новим пунктом 70 такого змісту:
«
70

ТОВ «БІОЕНЕРГОПРОДУКТ» (5 черга 1 пусковий комплекс вітро- та
геліоелектростанції Тернопільська обл., Бережанський р-н, с.
Куряни, вул. Бережанка, 57)

456,87
».

У зв’язку з цим пункти 70 – 413 вважати відповідно пунктами 71 – 414;
5) після пункту 110 доповнити новим пунктом 111 такого змісту:
«
111

ТОВ «ЕЛЕКТРОСОЛАР» (СЕС Вінницька обл., Бершадський р-н, с.
Велика Киріївка, вул. Зарічна, 88-г)

456,87
».

У зв’язку з цим пункти 111 – 414 вважати відповідно пунктами 112 – 415;
6) після пункту 146 доповнити новим пунктом 147 такого змісту:
«
147

ТОВ «ПІДСТЕПНЕ СОНЦЕ» (СЕС Херсонська обл., Олешківський
р-н, Підстепненська с/р)

456,87
».

У зв’язку з цим пункти 147 – 415 вважати відповідно пунктами 148 – 416.
Голова НКРЕКП

О.Кривенко

НКРЕКП
03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19
E-mail: box@nerc.gov.ua
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