
__.05.2022                 Голові НКРЕКП 
               Членам НКРЕКП 

 

Обгрунтування Управління ліцензування 
щодо зміни ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СОЛАР СВАЛЯВА» (далі – ТОВ «СОЛАР СВАЛЯВА») 
встановленої потужності електрогенеруючого обладнання  

 

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 «СОЛАР СВАЛЯВА» листами від 01.04.2022 № 07 (вх. НКРЕКП від 
08.04.2022 № 4991/1-22 та вх. НКРЕКП від 18.04.2022 № 5227/1-22) повідомило 
НКРЕКП про зміну загальної ліцензованої електроенергетичної потужності з 
439,77 кВт до 1124,57 кВт та надало документи, що підтверджують зазначену зміну 
потужності. 

За результатами аналізу інформації та документів, наданих                           
ТОВ «СОЛАР СВАЛЯВА», зміна встановленої потужності відбулася у зв’язку із 
введенням в експлуатацію дахової сонячної електростанції на виробничому 
будинку фанерного цеху ТзОВ «Контакт-5», встановленою потужністю 684,8 кВт, 
за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, Свалявська територіальна 
громада, м. Свалява (інформація з обмеженим доступом). 

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 в 
Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року введено воєнний стан, який 
продовжено Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 та 
від 18 квітня 2022 року № 259/2022 з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року 
строком на 30 діб. 

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 підпунктів 1 та 8 пункту 1 якої у 
період дії в Україні воєнного стану та протягом 30 робочих днів після його 
закінчення розгляд повідомлень про зміну місць провадження господарської 
діяльності (у тому числі розгляд повідомлень про зміни у документах, що 
подавалися до заяви про отримання ліцензії, які надійшли до НКРЕКП до введення 
в України воєнного стану) здійснюється від суб’єктів господарювання, 
місцезнаходженням яких (або засобів провадження господарської діяльності яких) 
є територія (області, району, об'єднаної територіальної громади), на яких не 
ведуться (велися) бойові дії. 

 
 
 



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 22 лютого 
2022 року № 330.3 «Про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії             
ТОВ «СОЛАР СВАЛЯВА» новим пунктом такого змісту: 
« 

2 
Дахова сонячна електростанція на 
виробничому будинку фанерного 

цеху ТзОВ «Контакт-5» 

Закарпатська обл., Мукачівський р-н, 
Свалявська територіальна громада, 

м. Свалява (інформація з обмеженим 
доступом) 

684,8 

                         ». 
 
 

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 22 лютого 2022 року № 330.3 

 

 
 
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           
22 лютого 2022 року № 330.3 «Про видачу ліцензії з виробництва електричної 
енергії ТОВ «СОЛАР СВАЛЯВА» новим пунктом такого змісту: 

 
 



 
 

2 

« 

2 

Дахова сонячна 
електростанція  
на виробничому 

будинку фанерного 
цеху ТзОВ «Контакт-5» 

Закарпатська обл., Мукачівський р-н, 
Свалявська територіальна громада, 

м. Свалява (інформація з обмеженим доступом) 
684,8 

». 
 
 
Голова НКРЕКП                                                             К. Ущаповський 


