
 Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування Управління ліцензування щодо продовження строку 

набрання чинності постанови НКРЕКП від 29.12.2021 № 2988 

 

ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 31831942) отримало ліцензію з 

виробництва електричної енергії у межах Курахівської та Луганської теплових 

станцій відповідно до постанови НКРЕКП від 28 травня 2019 року № 818.  

За результатами розгляду наданих ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (лист від 

14.12.2021 № 17/353) документів, що свідчили про повернення ТОВ «ДТЕК 

СХІДЕНЕРГО» (Суборендар) цілісного майнового комплексу Курахівської ТЕС 

до ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» 

(Орендар), зокрема, додаткової угоди від 30.11.2021 про закінчення 30.04.2022 

строку дії Договору суборенди від 01.09.2020 № 19-Ку ТЭС (далі Договір 

суборенди), укладеного між та ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО», НКРЕКП 

постановою від 29 грудня 2021 року № 2988 прийняла рішення про виключення з 

01 травня 2021 року об’єкта електроенергетики «Курахівська теплова електрична 

станція» із додатка до постанови НКРЕКП від 28 травня 2019 року № 818 «Про 
видачу ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО». 

Листом від 11 квітня 2022 року № 01/87 ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» надало 

НКРЕКП додаткову угоду від 07.04.2022 про продовження строку дії Договору 

суборенди до 30 вересня 2022 року (включно) та попередній акт приймання-

передачі об’єкту суборенди та його огляду, який набуває чинності з 01.10.2022. 
 

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

пропозицією: 

Прийняти рішення щодо внесення зміни до пункту 2 постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 29 грудня 2021 року № 2988  «Про внесення зміни до додатка до 

постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 28 травня 2019 року № 818» слово 

«травня» замінити словом «жовтня». 

 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
 

_____________________                                                      № ________________ 
 

Київ 
 

Про внесення зміни до постанови 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від               

29 грудня 2021 року № 2988 

 

 
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, 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» та з урахуванням листа ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» від                    

11 квітня 2022 року № 01/87 Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

У пункті 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 грудня 2021 

року № 2988  «Про внесення зміни до додатка до постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 28 травня 2019 року № 818» слово «травня» замінити 

словом «жовтня». 
 

 

Голова  НКРЕКП                                                                          К. Ущаповський 

 


