
 Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

 

Обґрунтування Управління ліцензування щодо зміни  

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕКОЕНЕРГОСЕРВІС ДНІПРО» (далі – ТОВ «ЕКОЕНЕРГОСЕРВІС ДНІПРО») 

встановленої потужності електрогенеруючого обладнання згідно ліцензії на право 

провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії  

 

Листами від 23.05.2022 № 2305/2022 та від 27.06.2022 № 2706/2022                              

ТОВ «ЕКОЕНЕРГОСЕРВІС ДНІПРО» повідомило НКРЕКП про зміну загальної 

ліцензованої електроенергетичної потужності з 9 003,19 кВт до 10 961,99 кВт у зв’язку 

з будівництвом та реєстрацією права власності на: 

сонячну електростанцію-4 (СЕС-4) за адресою: Дніпропетровська обл., 

Солонянський р-н, (інформація з обмеженим доступом), потужністю 973,2 кВт; 

сонячну електростанцію-5 (СЕС-5) за адресою: Дніпропетровська обл., 

Солонянський р-н, (інформація з обмеженим доступом), потужністю 985,6 кВт. 

Подані ТОВ «ЕКОЕНЕРГОСЕРВІС ДНІПРО» документи опрацьовані з 

відповідними структурними підрозділами НКРЕКП, зауваження відсутні. 

Також повідомляємо, що за результатом перевірки ліцензіата 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 додатка до 

постанови НКРЕКП від 28 травня 2019 року № 819 «Про видачу ліцензії з 

виробництва електричної енергії ТОВ «ЕКОЕНЕРГОСЕРВІС ДНІПРО». 

 

У зв’язку із зазначеним, Управління ліцензування виходить на Комісію з 

пропозицією: 

Доповнити додаток до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 28 травня 2019 року                

№ 819 «Про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії                                            

ТОВ «ЕКОЕНЕРГОСЕРВІС ДНІПРО» новими пунктами такого змісту: 
« 

4 

Сонячна 

електростанція-4 

(СЕС-4) 

Дніпропетровська обл., Солонянський р-н,  

(інформація з обмеженим доступом) 
973,2 

5 

Сонячна 

електростанція-5 

(СЕС-5) 

Дніпропетровська обл., Солонянський р-н,  

(інформація з обмеженим доступом) 
985,6 

           ». 

 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
 

_____________________                                                      № ________________ 

 

Київ 

 

Про внесення змін до додатка до 

постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 28 травня 2019 року № 819 

 

 

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: 

 

Доповнити додаток до постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,                          

від 28 травня 2019 року № 819 «Про видачу ліцензії з виробництва електричної 

енергії ТОВ «ЕКОЕНЕРГОСЕРВІС ДНІПРО» новими пунктами такого змісту: 

« 

4 
Сонячна електростанція-4 

(СЕС-4) 

Дніпропетровська обл., Солонянський р-н,  

(інформація з обмеженим доступом) 
973,2 



 

 

2 

5 
Сонячна електростанція-5 

(СЕС-5) 

Дніпропетровська обл., Солонянський р-н,  

(інформація з обмеженим доступом) 
985,6 

». 

 

 

Голова НКРЕКП                                              К. Ущаповський  



 Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

 

Обґрунтування Управління ліцензування щодо зміни  

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОДЕСЬКА ТЕЦ»                                                     

(далі – АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ») встановленої потужності електрогенеруючого 

обладнання згідно ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

виробництва електричної енергії  

 

Листами листи від 04.11.2021 № 34/29-1438 та від 23.02.2022 № 34/29-259                  

АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» повідомило НКРЕКП про зміну загальної ліцензованої 

електроенергетичної потужності з 120 000 кВт до 90 000 кВт у зв’язку із списанням 

обладнання турбогенератору № 5 у складі турбіни Т-16-90/1,2 потужністю 16 000 кВт 

та генератора ТВ2-30-2 потужністю 30 000 кВт. 

Подані АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» документи опрацьовані з відповідними 

структурними підрозділами НКРЕКП, зауваження відсутні. 

Також повідомляємо, що за результатом перевірки ліцензіата 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 додатка до 

постанови НКРЕКП від 11 жовтня 2019 року № 2113 «Про видачу ліцензії з 

виробництва електричної енергії АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ». 

 

У зв’язку із зазначеним, Управління ліцензування виходить на Комісію з 

пропозицією: 

У графі 4 пункту 1 додатка до постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 11 жовтня 

2019 року № 2113 «Про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії                             

АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» цифри «120000» замінити цифрами «90000». 
 

 



 
 

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 11 жовтня 2019 року № 2113 

 

 

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: 

 

У графі 4 пункту 1 додатка до постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 11 жовтня 2019 року № 2113 «Про видачу ліцензії з виробництва 

електричної енергії АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» цифри «120000» замінити цифрами 

«90000». 

 

 

Голова НКРЕКП                                              К. Ущаповський  


