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Обґрунтування Управління ліцензування до рішення  
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, щодо анулювання ліцензії з виробництва електричної енергії, 
виданої  ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З 

«ГЕНЕРАЦІЯ ПЛЮС»  
(далі – ТОВ  «ГЕНЕРАЦІЯ ПЛЮС») 

 

 ТОВ «ГЕНЕРАЦІЯ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42048647) отримало ліцензію на 
право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, видану 
відповідно до постанови НКРЕКП від 26.03.2019 № 403. 
 Слід зазначити, що згідно з даними з аналітичної системи для комплаєнсу, 
аналізу ринків, ділової розвідки та розслідувань You Control станом на 03.05.2022 
ТОВАРИСТВО  З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕНЕРАЦІЯ ПЛЮС»: 

кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ГЕНЕРАЦІЯ ПЛЮС» є Міхневич 
Олександр Павлович (Республіка Білорусь, Мінська обл., м. Слуцьк, вул. Левоняна,      
буд. 34), якому належать 33,33% частки статутного капіталу ТОВ «ГЕНЕРАЦІЯ 
ПЛЮС» та Сидоренко Олександр Леонідович (Республіка Білорусь, Мінська обл.,         
м. Слуцьк, вул. Загородная, буд. 31), якому належать 33,33% частки статутного капіталу 
ТОВ «ГЕНЕРАЦІЯ ПЛЮС». 

У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента 
України від 24.02.2022 № 64/2022 і продовженого Указами Президента України від      
14 березня 2022 року № 133/202, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, та згідно із 
підпунктом 10 пункту 1 постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 350 «Про особливості 
ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг у період дії в Україні 
воєнного стану», у разі документального підтвердження встановлення контролю за 
діяльністю ліцензіата 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» 
НКРЕКП приймає рішення про анулювання ліцензії. 

Відповідно до абзацу четвертого статті 1 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції» контроль – вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних 
та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його 
частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву 
володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке 
забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та 
рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і 
контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати 
обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта 
господарювання тощо. 

Відповідно до Закону України «Про оборону України» збройна агресія – 
застосування іншою державою або групою держав збройної сили проти України. 
Збройною агресією проти України вважається будь-яка з таких дій:  

або напад збройних сил іншої держави або групи держав на територію України, а 
також окупація або анексія частини території України;  

блокада портів, узбережжя або повітряного простору, порушення комунікацій 
України збройними силами іншої держави або групи держав;  

напад збройних сил іншої держави або групи держав на військові сухопутні, 
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морські чи повітряні сили або цивільні морські чи повітряні флоти України;  
засилання іншою державою або від її імені озброєних груп регулярних або 

нерегулярних сил, що вчиняють акти застосування збройної сили проти України, які 
мають настільки серйозний характер, що це рівнозначно переліченим в абзацах п'ятому 
– сьомому цієї статті діям, у тому числі значна участь третьої держави у таких діях;  

дії іншої держави (держав), яка дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в 
розпорядження третьої держави, використовувалася цією третьою державою 
(державами) для вчинення дій, зазначених вище;  

застосування підрозділів збройних сил іншої держави або групи держав, які 
перебувають на території України відповідно до укладених з Україною міжнародних 
договорів, проти третьої держави або групи держав, інше порушення умов, 
передбачених такими договорами, або продовження перебування цих підрозділів на 
території України після припинення дії зазначених договорів. 
  

 Враховуючи зазначене, Управління ліцензування пропонує: 
 

1. Прийняти рішення про анулювання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕНЕРАЦІЯ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42048647) ліцензії на 
право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, виданої 
відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 березня 2019 року № 403, у зв’язку з 
документальним підтвердженням встановлення контролю за діяльністю ліцензіата 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».  

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,                     
від 26 березня 2019 року № 403 «Про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії                  
ТОВ «ГЕНЕРАЦІЯ ПЛЮС». 

 
 

Начальник Управління ліцензування                                                    Ю. Антонюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

    ________________                                                                  № _____________ 
Київ 

 
Про  анулювання  ліцензії  з  виробництва 
електричної енергії, виданої
ТОВ «ГЕНЕРАЦІЯ ПЛЮС» та визнання 
такою, що втратила чинність, постанови 
НКРЕКП від 26 березня 2019 року № 403 
 

 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: 
 

1. Анулювати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ГЕНЕРАЦІЯ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42048647) ліцензію на право 
провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, 
видану відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 березня   
2019 року № 403, у зв’язку з документальним підтвердженням встановлення 
контролю за діяльністю ліцензіата 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 



2 
 

 

1 Закону України «Про оборону України». 
 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, від 26 березня 2019 року № 403 «Про видачу ліцензії з 
виробництва електричної енергії ТОВ «ГЕНЕРАЦІЯ ПЛЮС». 
 
 
Голова  НКРЕКП                                                                          К. Ущаповський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


