
                         Голові НКРЕКП 

                                                                                                 Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування Управління ліцензування до рішення 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, про зупинення дії ліцензій на право провадження 

господарської діяльності з виробництва теплової енергії на 

теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з 

використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії 

та з виробництва електричної енергії, виданих ДЕРЖАВНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «КАЛУСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА»  

(далі –  ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА») 

 

        ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА» (код ЄДРПОУ 40885849) отримало ліцензії на 

право провадження господарської діяльності з: 

виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, 

когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або 

поновлюваних джерел енергії, виданої відповідно до постанови НКРЕКП від 

25.11.2016 № 2047; 

виробництва електричної енергії, виданої відповідно до постанови НКРЕКП від 

27.06.2019 № 1271. 

Листом від 07.09.2022 № 102/565 (вх. НКРЕКП від 27.09.2022 № 13901/1-22)               

ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА» повідомило НКРЕКП що відповідно до договору 

купівлі-продажу об’єкта малої приватизації єдиного майнового комплексу державного 

підприємства «Калуська теплоелектроцентраль-нова» за результатами електронного 

аукціону з умовами  № UA-PS-2021-10-31-000002-1 від 30.11.2021 та Акта приймання-

передачі єдиного майнового комплексу державного підприємства «Калуська 

теплоелектроцентраль-нова» від 02.09.2022 зазначений майновий комплекс було 

передано ТОВ «КОСТАНЗА», яке звернулося до НКРЕКП із відповідними заявами на 

отримання ліцензій на право провадження господарської діяльності з виробництва 

електричної енергії (вх. НКРЕКП від 06.10.2022 № ЛЕ-238/22) та з виробництва 

теплової енергії (вх. НКРЕКП від 06.10.2022 № ЛТ-6/22).  

При цьому, згідно з підпунктом 3 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, 

НКРЕКП має право прийняти рішення про зупинення дії ліцензії (повністю або 

частково) у разі передачі ліцензіатом цілісного майнового комплексу іншому суб’єкту 

господарювання, який отримав відповідну ліцензію. 

 

 Враховуючи зазначене, Управління ліцензування пропонує: 

Прийняти рішення про зупинення ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«КАЛУСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА» (код ЄДРПОУ 40885849) дії 

ліцензій на право провадження господарської діяльності з: 



 виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, 

когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або 

поновлюваних джерел енергії, виданої відповідно до постанови НКРЕКП від 

25.11.2016 № 2047; 

виробництва електричної енергії, виданої відповідно до постанови НКРЕКП від 

27.06.2019 № 1271. 

 



   
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
 

    ________________                                                                  № _____________ 

 

Київ 

 

Про зупинення дії ліцензій на                    

право провадження господарської 

діяльності з виробництва теплової 

енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, 

АЕС, когенераційних установках та 

установках з використанням 

нетрадиційних або поновлюваних 

джерел енергії та з виробництва 

електричної енергії, виданих                        

ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА» 

 

 

  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: 

 

 Зупинити ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КАЛУСЬКА 

ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА» (код ЄДРПОУ 40885849) дію ліцензій 

на право провадження господарської діяльності з: 



 виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, 

когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних 

або поновлюваних джерел енергії, виданої відповідно до постанови НКРЕКП 

від 25 листопада 2016 року № 2047; 

 виробництва електричної енергії, виданої відповідно до постанови 

НКРЕКП від 27 червня 2019 року № 1271. 

 

 

Голова  НКРЕКП                                                                          К. Ущаповський 


