
28.06.2022                        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 постачання електричної енергії споживачу, виданої 

ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПРОМЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ» 

(далі – ПП «ПЕК», Підприємство) 

 

ПП «ПЕК» (код ЄДРПОУ 31137472) отримало ліцензію на право провадження 

господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, видану відповідно до 

постанови НКРЕКП від 31 березня 2022 року № 359.  

Відповідно до пункту 4.5 глави 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 (далі – Порядок), за видачу ліцензії 

справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття НКРЕКП рішення 

про видачу ліцензії. При цьому плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не 

пізніше десяти робочих днів з дня внесення запису щодо рішення про видачу ліцензії до 

ліцензійного реєстру. 

Сектором НКРЕКП у Кіровоградській області службовою запискою від 21.06.2022                       

№ 68/39СЛ-22 повідомлено про відсутність оплати за видачу ліцензії на право провадження 

господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, виданої ПП «ПЕК». 

Крім цього станом на 22.06.2022 зв’язок із ПП «ПЕК» за номером                                   

телефону (050) 949-49-11, зазначеним Підприємством у заяві про отримання ліцензії та у 

відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії 

споживачу, відсутній. 

Відповідно до підпункту 5 пункту 6.4 та абзацу 3 пункту 6.5 глави 6 Порядку однією з 

підстав для зупинення дії ліцензії є несплата за видачу ліцензії. При цьому рішення НКРЕКП 

про зупинення дії ліцензії через несплату за видачу ліцензії набирає чинності через десять 

робочих днів з дня його прийняття. 

Згідно з пунктом 6.9. глави 6 Порядку для відновлення дії ліцензії ліцензіат надає 

заяву про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії, разом із 

підтверджуючими документами і відомостями. 
 

Враховуючи зазначене, Управління ліцензування пропонує: 

 Зупинити ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПРОМЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ»                      

(код ЄДРПОУ 31137472) дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

постачання електричної енергії споживачу, виданої відповідно до постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,                

від 31 березня 2022 року № 359. 

 

 

Начальник 

Управління ліцензування        Ю. Антонюк 
 
 

 

 
 

 
 

Грунська Р.В. 68-15 



   
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
 

    ________________                                                                  № _____________ 

Київ 

 

Про зупинення дії ліцензії з постачання 

електричної енергії споживачу, виданої 

ПП «ПЕК» 

 

 

         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: 

 

1. Зупинити ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ПРОМЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 31137472) дію ліцензії на 

право провадження господарської діяльності з постачання електричної 

енергії споживачу, виданої відповідно до постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 31 березня 2022 року № 359, у зв’язку з несплатою за видачу ліцензії. 

 

2. Ця постанова набирає чинності через десять робочих днів з дня її 

прийняття. 

  

 

Голова НКРЕКП                                                                            К. Ущаповський 

 

 


