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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

30.11.2018                   № 1583

 

Про внесення змін до додатка до постанови НКРЕКП від 28 вересня 2018 року № 1122

 

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 28 вересня 2018 року № 1122
«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 32 доповнити новими пунктами 33 та 34 такого змісту:

«

33 ТОВ «АЗОВ СОЛАР» (СЕС «Азов Солар») 493,95   
34 ТОВ «АЙ БІ СІ» (СЕС Харківська обл.,

Дергачівський р-н, смт Пересічне, Сумський
шлях, 1к)

493,95   

».

У зв’язку з цим пункти 33 – 347 вважати відповідно пунктами 35 – 349; 

2) після пункту 106 доповнити новим пунктом 107 такого змісту:

«

107 ТОВ «Р-ЕНЕРДЖІ» (СЕС Кіровоградська
обл., Кіровоградський р-н, на території
Клинцівської сільської ради)

493,95   

». 

У зв’язку з цим пункти 107 – 349 вважати відповідно пунктами 108 – 350;

3) пункт 178 викласти в такій редакції:

«

http://www.nerc.gov.ua/?id=36625


04.12.2018 www.nerc.gov.ua/web/printable.php?id=36625&lang=UA

http://www.nerc.gov.ua/web/printable.php?id=36625&lang=UA 2/2

[повернутись]

 

178 ТОВ «АЙ БІ СІ»:    

 СЕС Харківська обл., м. Харків, вул.
Металіста, 6

538,21   

 СЕС Харківська обл., Дергачівський р-н, смт
Пересічне, Сумський шлях, 1к

538,21   

»;

4) після пункту 191 доповнити новим пунктом 192 такого змісту:

«

192 КТ «ПП В.А.Т «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» І
КОМПАНІЯ» (1 черга СЕС Херсонська обл.,
м. Херсон, вул. Робоча, 66)

538,21  
 

».

У зв’язку з цим пункти 192 – 350 вважати відповідно пунктами 193 – 351;

5) після пункту 257 доповнити новим пунктом 258 такого змісту:

«

258 ТЗОВ «МЕБЕЛЬ-СЕРВІС» (електростанція
на біомасі Львівська обл., Радехівський р-н,
с. Полове, вул. Дубрівка, 14)

407,20
  

».

У зв’язку з цим пункти 258 – 351 вважати відповідно пунктами 259 – 352;

6) після пункту 261 доповнити новим пунктом 262 такого змісту:

«

262 ТОВ «ЕПГ «ЮГЕНЕРГОПРОМТРАНС» (1
черга електростанції на біомасі Київська
обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул.
Героїв Дніпра, 38-А/1)

407,20
  

».

У зв’язку з цим пункти 262 – 352 вважати відповідно пунктами 263 – 353.

 

Голова НКРЕКП                                  О.Кривенко
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