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

енергетики та комунальних послуг, щодо врегулювання невідкладних 
питань господарської діяльності ліцензіатів в умовах воєнного стану 

 
 
ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» провадило 

господарську діяльність з: 
виробництва теплової енергії (відповідно до постанови Національної 

комісії регулювання електроенергетики України від 23.08.2006 № 1141); 
виробництва електричної енергії (відповідно до постанови НКРЕКП від 

18.06.2019 № 1072); 
постачання електричної енергії споживачу (відповідно до постанови 

НКРЕКП від 24.10.2019  № 2171). 
Листами від 16 грудня 2021 року № 16.12.2021 № 04-02-52/1937, № 04-02-

52/1938 та № 04-02-52/1939 АТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА 
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» повідомило  НКРЕКП про зміну даних,  які 
були зазначені в його заяві та документах, що додавалися до заяви про 
отримання ліцензії, а саме про перетворення ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА 
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» в АТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА 
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»  згідно з наказом Фонду державного майна 
України від 01.09.2021 № 1536 «Про перетворення державного підприємства 
«Сєвєродонецька теплоелектроцентраль» в акціонерне товариство та утворення 
комісії з перетворення», надавши копії відповідних документів, зокрема копію 
витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань (далі – ЄДРПОУ) від 13.12.2021 року. 

При цьому згідно з положеннями пункту 3 наказу Фонду державного 
майна України від 26.11.2021 № 2112 «Про затвердження статуту акціонерного 
товариства «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль» та акта передавання майна 
до статутного капіталу акціонерного товариства» і відповідно до  даних з 
ЄДРПОУ, АТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» є 
правонаступником ДП СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ». 

Згідно з пунктом 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. 

У зв’язку з цим, постановою НКРЕКП від 11 січня 2022 року № 8 було 



внесено зміни до зазначених вище постанов Національної комісії регулювання 
електроенергетики України та НКРЕКП, щодо забезпечення можливості 
здійснення АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА 
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (код ЄДРПОУ  00131050) господарської 
діяльності з виробництва теплової енергії, з виробництва електричної енергії та 
з постачання електричної енергії споживачу на підставі ліцензій, виданих 
ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА 
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»  до  09 червня 2022 року (включно). 

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року                     
№ 64/2022 в Україні введено воєнний стан, який продовжено Указами 
Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 
року № 259/2022 та від 17 травня 2022 року № 341/2022. 

Листом від 01 червня 2022 року № 04-10-54/52                                                         
АТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» повідомило  
НКРЕКП про неможливість надання до НКРЕКП документів для отримання 
ліцензій з виробництва теплової енергії, з виробництва електричної енергії та з 
постачання електричної енергії споживачу у зв’язку активними бойовими 
діями, які ведуться у м. Сєвєродонецьк, та звернулося із проханням  
продовжити термін, протягом якого АТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА 
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» має право провадити ліцензовані види 
діяльності, на період дії в Україні воєнного стану та протягом 30 робочих днів 
після його закінчення. 

Ураховуючи зазначене, Управління ліцензування виходить на 
Комісію з пропозицією щодо внесення відповідних змін до постанови 
Національної комісії регулювання електроенергетики України та деяких 
постанов НКРЕКП: 

1.  У пункті 2 постанови Національної комісії регулювання 
електроенергетики України від 23 серпня 2006 року № 1141 «Про видачу                 
ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» ліцензії на 
виробництво теплової енергії» слова, цифри та знаки «до 09 червня 2022 року 
(включно)» замінити словами та цифрами «на період дії в Україні воєнного 
стану та протягом 30 робочих днів після його припинення». 

2. У пункті 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 червня 2019 
року № 1072 «Про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії                         
ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»  слова, цифри та 
знаки «до 09 червня 2022 року (включно)» замінити словами та цифрами «на 
період дії в Україні воєнного стану та протягом 30 робочих днів після його 
припинення». 

3 У пункті 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від  24 жовтня 2019 
року № 2171 «Про видачу ліцензій з постачання електричної   енергії          
споживачу ПРАТ  «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ», ТОВ «МЕГАВАТТ-
ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ПРОМСЕРВІС ТРЕЙД», ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ», 
ТОВ «СІСТЕМ ЕЛЕКТРІК», ТОВ «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ» та ТОВ «ЮНІТЕЛ 
СЕЛЛІНГ» слова, цифри та знаки «до 09 червня 2022 року (включно)» замінити 



словами та цифрами «на період дії в Україні воєнного стану та протягом                        
30 робочих днів після його припинення». 

 
 
 

 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

  ______________                                                                         № ___________ 
Київ 

 
Про внесення змін до деяких постанов 
Національної комісії регулювання 
електроенергетики України та НКРЕКП 

 

 
 
Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,               
пункту 5.3 глави 5 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, з урахуванням листа АТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА 
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» від 01 червня 2022 року № 04-10-54/52  
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1.  У пункті 2 постанови Національної комісії регулювання 
електроенергетики України від 23 серпня 2006 року № 1141 «Про видачу                 
ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» ліцензії на 
виробництво теплової енергії» слова, цифри та знаки «до 09 червня 2022 року 
(включно)» замінити словами та цифрами «на період дії в Україні воєнного 
стану та протягом 30 робочих днів після його припинення». 

 
2. У пункті 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 червня                 
2019 року № 1072 «Про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії                         
ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»  слова, цифри та 
знаки «до 09 червня 2022 року (включно)» замінити словами та цифрами «на 
період дії в Україні воєнного стану та протягом 30 робочих днів після його 
припинення». 

 



2 
 

3. У пункті 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від  24 жовтня 
2019 року № 2171 «Про видачу ліцензій з постачання електричної   енергії          
споживачу ПРАТ  «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ», ТОВ «МЕГАВАТТ-
ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ПРОМСЕРВІС ТРЕЙД», ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА 
ТЕЦ», ТОВ «СІСТЕМ ЕЛЕКТРІК», ТОВ «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ» та ТОВ 
«ЮНІТЕЛ СЕЛЛІНГ» слова, цифри та знаки «до 09 червня 2022 року 
(включно)» замінити словами та цифрами «на період дії в Україні воєнного 
стану та протягом 30 робочих днів після його припинення». 

 
 
 

Голова НКРЕКП                                                                      К. Ущаповський 



            Голові НКРЕКП
                                                                                               Членам НКРЕКП

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

енергетики та комунальних послуг, щодо врегулювання невідкладних 
питань господарської діяльності ліцензіатів в умовах воєнного стану

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. 

У зв’язку з введенням воєнного стану існує необхідність прийняття 
оперативного рішення НКРЕКП за результатами опрацювання результатів 
моніторингу роботи ліцензіатів або необхідністю термінового виконання 
прийнятих в період воєнного часу нормативно-правових актів.

Враховуючи зазначене, уточнене обґрунтування та проєкт рішення щодо 
врегулювання невідкладних питань господарської діяльності ліцензіатів в 
умовах воєнного стану буде оприлюднено пізніше.

Начальник  Управління ліцензування                                       Ю. Антонюк


