
14.06.2022 Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 
 

 

Обґрунтування Управління ліцензування до рішення Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

про зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

виробництва електричної енергії, виданої ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» 

(далі – ПРАТ «ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД») 

 

ПРАТ «ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00373250) 

провадить господарську діяльність з виробництва електричної енергії відповідно до 

постанови НКРЕКП від 11 червня 2019 року № 1015. При цьому дія зазначеної 

ліцензії зупинена строком до 22 червня 2022 року (включно) відповідно до 

постанови НКРЕКП від 22 грудня 2021 року № 2896. 

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. 

ПРАТ «ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» звернулося до НКРЕКП із 

заявою від 01.06.2022 (вх. НКРЕКП від 31.05.2022 № 7187/1-22) щодо зупинення 

дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва 

електричної енергії. 

Згідно з підпунктом 1 пункту 6.4 Порядку ліцензування видів господарської 

діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548, з 

урахуванням 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 заяв про зупинення дії ліцензії на право провадження 

господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг здійснюється 

незалежно від місцезнаходження ліцензіата, рішення приймається на підставі заяви 

ліцензіата про зупинення власної ліцензії на строк до шести місяців. 

 

Враховуючи зазначене, Управління ліцензування пропонує: 

 Прийняти рішення про внесення з 23 червня 2022 року  зміни до постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 22 грудня 2021 року № 2896 «Про зупинення дії ліцензії з 

виробництва електричної енергії, виданої ПРАТ «ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ 

ЗАВОД», а саме у постановляючій частині  цифри та слова «22 червня 2022 року» 

замінити цифрами та словами «23 грудня 2022 року». 

 

 

Начальник Управління ліцензування                                       Ю. Антонюк 

 

 

 

 
Павленко З.В. 



   
 

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 22 грудня 2021 року № 2896 

 

 

       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 заяви                                       

ПРАТ «ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» від 01 червня 2022 року 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. У постановляючій частині постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,            

від 22 грудня 2021 року № 2896 «Про зупинення дії ліцензії з виробництва 

електричної енергії, виданої ПРАТ «ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ 

ЗАВОД» цифри та слова «22 червня 2022 року» замінити цифрами та 

словами «23 грудня 2022 року». 

 

2. Ця постанова набирає чинності з 23 червня 2022 року.  

 

 

Голова  НКРЕКП                                                                          К. Ущаповський 


