
 

 Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 
 

 

Обґрунтування Управління ліцензування щодо уточнення місця провадження 

господарської діяльності з виробництва електричної енергії  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАХІД 

ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП» (далі - ТОВ «ЗАХІД ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП») 
 

Відповідно до підпунктів 1 та 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених 

постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467, ліцензіат при провадженні 

ліцензованої діяльності повинен: 

повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня 

настання таких змін; 

провадити ліцензовану діяльність виключно в межах місць провадження 

господарської діяльності та із застосуванням заявлених засобів провадження 

господарської діяльності, зазначених у відомостях про них, поданих до НКРЕКП 

згідно з вимогами цих Ліцензійних умов. 

ТОВ «ЗАХІД ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП» листом від 01 серпня 2022 року № 01/08 

повідомило НКРЕКП про уточнення місцезнаходження  об’єкта електроенергетики 

«Виробничий об'єкт електрогенераторна (когенераційна) установка для 

виробництва електричної енергії» а саме: Львівська обл. (інформація з обмеженим 

доступом), у зв’язку з оформленням права власності на нього. 

 

У зв’язку із зазначеним Управління ліцензування виходить на Комісію з 

пропозицією: 

 

Графу 3 пункту 1 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від                            

26 липня 2022 року № 804 «Про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії 

ТОВ «ЗАХІД ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП» викласти в такій редакції: 

«Львівська обл., (інформація з обмеженим доступом)». 

 



 
 

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 26 липня 2022 року                

№ 804                 

 

 

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: 

 

Графу 3 пункту 1 додатка до постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 26 липня 2022 року № 804 «Про видачу ліцензії з виробництва електричної 

енергії ТОВ «ЗАХІД ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП» викласти в такій редакції:                               

«Львівська обл., (інформація з обмеженим доступом)». 

                                                                                                               

         

Голова НКРЕКП             К. Ущаповський 


