
14.06.2022                 Голові НКРЕКП 
               Членам НКРЕКП 

 
Обгрунтування Управління ліцензування 

щодо зміни ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДТЕК ТИЛІГУЛЬСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ» 

(далі – ТОВ «ДТЕК ТИЛІГУЛЬСЬКА ВЕС») 
встановленої потужності електрогенеруючого обладнання  

 
 

ТОВ «ДТЕК ТИЛІГУЛЬСЬКА ВЕС» листами від 11.05.2022 № 55/6-211/2022, 
від 26.05.2022 № 55/6-224/2022 та від 03.06.2022 № 55/6-230/2022 (вх. НКРЕКП від 
11.05.2022 № 6326/1-22, від 26.05.2022 № 6991/1-22 та від 03.06.2022 № 7365/1-22) 
повідомило НКРЕКП про зміну загальної ліцензованої електричної потужності з  
30 000 кВт до 36 000 кВт та надало документи, що підтверджують зазначену зміну 
потужності відповідно до вимог Порядку ліцензування видів господарської 
діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
затвердженого постановою НКРЕКП від 03.03.2020 № 548, постанови НКРЕКП від 
26 березня 2022 року № 350 «Про особливості ліцензування у сферах енергетики та 
комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану» та Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, 
затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1467. 

За результатами аналізу інформації та документів, наданих ТОВ «ДТЕК 
ТИЛІГУЛЬСЬКА ВЕС», зміна встановленої потужності відбулася у зв’язку із 
введенням в експлуатацію вітрової електростанції (1 черга, 3 пусковий комплекс, 
вітроелектроустановка 375), встановленою потужністю 6000 кВт, за адресою: 
Миколаївська обл., Миколаївський р-н (інформація з обмеженим доступом). 

26 березня 2022 року прийнято постанову НКРЕКП № 350 «Про особливості 
ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг у період дії в Україні 
воєнного стану» (далі – Постанова), відповідно до підпункту 4 пункту 1 якої за 
результатами розгляду повідомлень про зміни у документах, що подавалися до 
заяви про отримання ліцензії, аналізу підтвердних документів та одержаної 
інформації з державних паперових та електронних інформаційних ресурсів 
НКРЕКП приймає рішення про внесення змін до відповідного рішення про видачу 
ліцензії ліцензіату (зокрема, в частині зміни найменування ліцензіата, місць та/або 
засобів (об’єктів). 

Подані документи щодо зміни загальної ліцензованої електричної потужності 
опрацьовані з відповідними структурними підрозділами НКРЕКП, зауваження 
відсутні. 

Також повідомляємо, що за результатом перевірки здобувача ліцензії за 
допомогою Youcontrol щодо наявності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта 
господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію 
проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону 
України», наявність контролю резидентами держав, що здійснюють збройну 
агресію проти України, не виявлено. 

 
 



У зв’язку з зазначеним, Управління ліцензування виходить на Комісію з 
пропозицією: 

 
Доповнити додаток до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 січня 2022 року       
№ 124 «Про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ «ДТЕК 
ТИЛІГУЛЬСЬКА ВЕС» новим пунктом такого змісту: 
« 

6 

Вітрова електростанція 
(1 черга, 

3 пусковий комплекс, 
вітроелектроустановка 375) 

Миколаївська обл., 
Миколаївський р-н 

(інформація з обмеженим 
доступом) 

6 000 

                    ». 
 
 

Начальник Управління ліцензування                                            Ю. Антонюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виконавець:   Анікеєнко А.   68-40 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

_____________________                                                      № ________________ 
Київ 

 
 
Про внесення зміни до додатка до 
постанови Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, 
від 25 січня 2022 року № 124 

 

 
 
Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку 
ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких 
здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548 та постанови 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг від 26 березня 2022 року № 350 «Про особливості 
ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг у період дії в Україні 
воєнного стану» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 
Доповнити додаток до постанови Національної комісії, що здійснює         

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від           
25 січня 2022 року № 124 «Про видачу ліцензії з виробництва електричної 
енергії ТОВ «ДТЕК ТИЛІГУЛЬСЬКА ВЕС» новим пунктом такого змісту: 

 
 



 
 

2 

« 

6 

Вітрова електростанція 
(1 черга, 

3 пусковий комплекс, 
вітроелектроустановка 375) 

Миколаївська обл., Миколаївський р-н 
(інформація з обмеженим доступом) 

6000 

». 
 
 
Голова НКРЕКП                                                             К. Ущаповський 


