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We manage PV business turnkey
M em orandum on cooperation about PV plant project developm ent on the territory of
Pology town o f Zaporizhzhvan region o f Ukraine
М еморандум про співпрацю у сфері розвитку сонячної енергетики
на території міста Пологи Запорізької області України

Pology tow n

June 22"’, 2017

Pology town council, represented

м. Пологи

“ 22” червня 2017 року

by the

М іська рада міста Пологи в особі голови

heads o f council Mr. Yuriy Konovaienko

пана Ю рія Коноваленко (далі - Міськрада)

(hereinafter - Local Authority) from one side,
and

з одного боку, та

Limited Liability

“J&S Energy D evelopm ent”, в особі
директора пана Євгена Артьомова (далі -

Company “J&S

Energy

D evelopm ent” , represented by it's Director
Mr.
Yevhen
Artomov
(hereinafter

Товариство з обмеженою відповідальністю

Девелопер) з другого боку, домовились

Developer) agreed on the following.

про наступне.

1. Local authority confirms, that it is ready

1. М іськрада підтверджує, що готова і має

and willing to lease for at least 35 years near

бажання

20

передбачених

hectares

of

land

for

purpose

of

construction o f PV plant for Company with

за

умови

дотримання

законодавством

процедур,

the foreign investm ents with com pliance with

надати в оренду на щонайменше 35 років
20
гектарів
землі
для
будівництва

all legal procedures after the agreed plot o f

сонячних

електростанцій

land is included in the town territory.

іноземних

інвесторів

зазначена

ділянка

за

після

буде

кошти
того

включена

як
в

територію міста
made agreem ents with the potential investor

2. Девелопер підтверджує, що попередньо
погодив
з
потенційним
інвестором

for the construction and operation o f the Solar

будівництво

Power Plant with the capacity o f 10-12 MW

сонячної електростанції потужністю 10-12

on the territory o f Pology town and that

М Вт і що Девелопер готовий залучити

Developer is ready to bring the investor in the

іноземні інвестиції під зазначений проект

project, if and w hether the local authority is

за умови готовності М іськради передати в

ready to lease 20 hectares o f land for PV plant

оренду

construction.

цільового призначення.

2. Developer confirm s, that he has previously

20

на території міста Пологи

гектарів

землі

відповідного

On the behalf o f the Local authority /
М іський голова м. Пологи

r. Yuriy Konovaienko

On the behalf o f the Developer/
Від імені Девелопера
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