
 24.05.2022 Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 
 

 

Обґрунтування Управління ліцензування щодо внесення зміни до додатка 

до постанови НКРЕКП від 14 січня 2020 року № 111 

 

Листом від 26.04.2022 № 2604г ТОВ «ПІВІ ПРОГРЕСІВКА-ГАММА» 

повідомило НКРЕКП про зміну місцезнаходження об’єкта електроенергетики, 

визначеного у додатку до постанови НКРЕКП від 14 січня 2020 року № 111                   

«Про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ «ПІВІ 

ПРОГРЕСІВКА-ГАММА», у зв’язку з присвоєнням згідно рішення виконавчого 

комітету Березанської селищної ради від 09.04.2021 № 32 адреси фотогальванічній 

електростанції «ПІВІ ПРОГРЕСІВКА-ГАММА» – Миколаївська обл., 

Миколаївський р-н (інформація з обмеженим доступом). 

Відповідно до підпункту 4 пункту 1 постанови НКРЕКП від 26 березня                 

2022 року № 350 «Про особливості ліцензування у сферах енергетики та 

комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану» розгляд повідомлень 

про зміни у документах, що подавалися до заяви про отримання ліцензії 

здійснюється працівниками відповідальних структурних підрозділів НКРЕКП з 

урахуванням наявних організаційних та технічних умов, необхідних для їх 

розгляду. За результатами розгляду повідомлень про зміни у документах, що 

подавалися до заяви про отримання ліцензії, аналізу підтвердних документів та 

одержаної інформації з державних паперових та електронних інформаційних 

ресурсів НКРЕКП приймає рішення про внесення змін до відповідного рішення про 

видачу ліцензії ліцензіату (зокрема, в частині зміни місць об’єктів). 

Також повідомляємо, що за результатом перевірки здобувача ліцензії за 

допомогою Youcontrol щодо наявності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта 

господарювання 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», наявність контролю резидентами держав, що здійснюють збройну 

агресію проти України, не виявлено. 

З огляду на вищезазначене, виникла необхідність внесення зміни до постанови 

НКРЕКП від 14 січня 2020 року № 111. 

 

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 14 січня 2020 року № 111 «Про видачу ліцензії з виробництва електричної 

енергії ТОВ «ПІВІ ПРОГРЕСІВКА-ГАММА» викласти в такій редакції: 

«Миколаївська обл., Миколаївський р-н (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 14 січня 2020 року № 111 

 

 

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» 

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 14 січня 2020 року № 111 «Про видачу ліцензії з виробництва електричної 

енергії ТОВ «ПІВІ ПРОГРЕСІВКА-ГАММА» викласти в такій редакції: 

«Миколаївська обл., Миколаївський р-н (інформація з обмеженим 

доступом)». 

 

 

Голова НКРЕКП         К. Ущаповський 


