
Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 
 

Обґрунтування Управління ліцензування до рішення Національної комісії,  

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, про анулювання ліцензії на право провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу 

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО 

КОМПЛЕКСУ «ПРОГРЕС» (далі – ДП НВК «ПРОГРЕС») 

 

На підставі ліцензії, виданої ДП НВК «ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 

14307297)відповідно до постанови НКРЕКП від 25 січня 2019 року № 61                                 

(з урахуванням змін внесених відповідно до постанови НКРЕКП від 10 листопада 

2022 року № 1403), господарську діяльність з постачання електричної енергії 

споживачу до 15 березня 2023 року (включно) провадить ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС 

«ПРОГРЕС» (далі – ТОВ «НВК «Прогрес»), створене в результаті перетворення                

ДП НВК «ПРОГРЕС». 

При цьому, відповідно до пункту 5.3 глави 5 Порядку, якщо ліцензіат 

припиняється в результаті перетворення і його правонаступник має намір провадити 

вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію, такий 

правонаступник має право для забезпечення завершення організаційних заходів, 

пов’язаних з отриманням нової ліцензії на його здійснення, провадити у строк, що не 

перевищує шести місяців, такий вид господарської діяльності на підставі раніше 

виданої ліцензії. Після закінчення цього строку правонаступник або приватний партнер, 

концесіонер зобов’язаний отримати нову ліцензію, а раніше видана ліцензія підлягає 

анулюванню. 

15 лютого 2023 року ТОВ «НВК «Прогрес» звернулося до НКРЕКП (вх. 

НКРЕКП від 16.02.2023 № ЛЕ-37/23) із заявою про отримання ліцензії на право 

провадження господарської з постачання електричної енергії споживачу та 

переліком документів 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 березня 2020 року № 548. 

 

Ураховуючи зазначене Управління ліцензування пропонує:  

1. Анулювати ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧОМУ КОМПЛЕКСУ «ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 14307297) ліцензію на 

право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії 

споживачу, видану відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 січня 

2019 року № 61. 

 

2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 січня 2019 року                



2 

 

 

№ 61 «Про видачу ліцензій з постачання електричної енергії споживачу                             

ДП НВК «ПРОГРЕС», ТОВ «ЙЕ Енергія», ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ»,                  

ТОВ «СУЧАСНІ СИСТЕМИ ДОМОУПРАВЛІННЯ», ТОВ «Т-СТИЛЬ» та                        

ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» такі зміни: 

  

1)  у назві абревіатури, знаки та слово «ДП НВК «ПРОГРЕС»,» виключити; 

 

2)  абзац другий постановляючої частини виключити. 

У зв’язку з цим абзаци третій – восьмий вважати відповідно абзацами другим – 

сьомим. 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про анулювання ліцензії з постачання 

електричної енергії споживачу, виданої 

ДП НВК «ПРОГРЕС», та внесення змін 

до постанови НКРЕКП від 25 січня                 

2019 року № 61 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,               

«Про ринок електричної енергії», 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: 
 

1. Анулювати ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧОМУ КОМПЛЕКСУ «ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 14307297) 

ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання 

електричної енергії споживачу, видану відповідно до постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 25 січня 2019 року № 61. 
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2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 січня                 

2019 року № 61 «Про видачу ліцензій з постачання електричної енергії 

споживачу ДП НВК «ПРОГРЕС», ТОВ «ЙЕ Енергія»,                                                         

ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ», ТОВ «СУЧАСНІ СИСТЕМИ 

ДОМОУПРАВЛІННЯ», ТОВ «Т-СТИЛЬ» та ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ 

ХІМВОЛОКНО» такі зміни: 

1) у назві абревіатури, знаки та слово «ДП НВК «ПРОГРЕС»,» 

виключити; 

2) абзац другий постановляючої частини виключити. 

У зв’язку з цим абзаци третій – восьмий вважати відповідно абзацами 

другим – сьомим. 

 

3. Ця постанова набирає чинності з 16 березня 2023 року. 
 

 

Голова  НКРЕКП                                                                         К. Ущаповський 


