
 УТОЧНЕНО 

 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування Управління ліцензування до рішення Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

про розгляд питання щодо видачі ліцензії на право провадження господарської 

діяльності з виробництва електричної енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ» 

(далі – ТОВ «АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ») 
 
 

 

  ТОВ «АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 41048033) звернулося до 

НКРЕКП із заявою (вх. НКРЕКП від 21 жовтня 2022 року № ЛЕ-254/22) про 

отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва 

електричної енергії. 

За результатами розгляду заяви ТОВ «АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ» про 

отримання ліцензії та документів до неї  НКРЕКП виявлено невідповідність даних у 

документах,  наданих здобувачем ліцензії, ліцензійним умовам, встановленим для 

провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, зокрема: 

інформація, зазначена ТОВ «АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ»  у  наданій 

Відомості про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва 

електричної енергії (далі – Відомість), не відповідала даним, вказаним у Витязі з 

Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері 

будівництва щодо реєстрації декларації від  17 лютого 2022 року № ІУ101220217967, а 

також у Відомості відсутня в повному обсязі інформація щодо інвентарних номерів 

заявлених інверторів; 

наданими документами не підтверджувалася наявність у здобувача ліцензії на 

праві власності або користування інверторів HUAWEI Sun2000-60KTL-M0, 

монокристалічних сонячних модулів URECO F2K335H7D та фотоелектричних 

модулів ALFA SolarEnerji A3S60M. 

Листом від 07.11.2022 № 07/11-22 (вх. НКРЕКП від 08.11.2022 № 16415/1-22) 

ТОВ «АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ» надало пояснення та копії документів, що 

усувають зазначені невідповідності, зокрема: 

уточнену Відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з 

виробництва електричної енергії; 

документи, що підтверджують наявність   у здобувача ліцензії на праві власності 

заявлених засобів провадження. 

 

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

пропозицією: 

 

Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                   

«АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 41048033) ліцензію на право 

провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії у межах 

місць провадження господарської діяльності, а саме: 



 

Назва об’єкта 

електроенергетики  

(у тому числі черги 

будівництва, пускового 

комплексу) 

Місцезнаходження об’єкта 

електроенергетики  

(у тому числі черги будівництва, пускового 

комплексу)  

Встановлена 

потужність 

електрогенеруючого 

обладнання, кВт 

1 2 3 

Інформація з обмеженим доступом 

 



УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про видачу ліцензії з виробництва 

електричної енергії ТОВ «АТЛАС 

РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ» 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                 

«Про ринок електричної енергії», 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: 

 

Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАС 

РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 41048033) ліцензію на право 

провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії у 

межах місць провадження господарської діяльності з виробництва електричної 

енергії відповідно до додатка. 

 

За видачу ліцензії справляється плата в розмірі одного прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття цієї постанови, яку 



2 

 

має бути внесено на рахунок Державної казначейської служби України за 

кодом класифікації доходів бюджету 22011500 «Плата за ліцензії, сертифікацію 

оператора системи передачі електричної енергії, оператора газотранспортної 

системи, видані/здійснену Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у строк не пізніше 

десяти робочих днів з дня оприлюднення цього рішення в установленому 

порядку. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                           К. Ущаповський 

      



Додаток 

до постанови Національної 

комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та комунальних 

послуг 

_______________ № ________ 

 

Місця провадження господарської діяльності  

з виробництва електричної енергії  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ» 

 
№ 

з/п 

Назва об’єкта 

електроенергетики  

(у тому числі черги 

будівництва, 

пускового комплексу) 

Місцезнаходження об’єкта 

електроенергетики (у тому 

числі черги будівництва, 

пускового комплексу)  

Встановлена 

потужність 

електрогенеруючого 

обладнання, кВт 

1 2 3 4 

1 Інформація з обмеженим доступом 

 
 



 Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування Управління ліцензування до рішення Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

про розгляд питання щодо видачі ліцензії на право провадження господарської 

діяльності з виробництва електричної енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ» 

(далі – ТОВ «АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ») 
 
 

 

  ТОВ «АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 41048033) звернулося до 

НКРЕКП із заявою (вх. НКРЕКП від 21 жовтня 2022 року № ЛЕ-254/22) про 

отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва 

електричної енергії. 

Відповідно до підпунктів 1 та 4 пункту 4.2 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, 

підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом 

розгляду заяви і підтвердних документів про отримання ліцензії є: 

встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, у тому 

числі заява або хоча б один із документів, що додається до заяви про отримання 

ліцензії, складені не за встановленою формою або не містять даних, які обов’язково 

вносяться до них згідно з цим Порядком або ліцензійними умовами; 

виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих 

здобувачем ліцензії. 

Відповідно до пункту 1.2 глави 1 Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 

27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови), суб’єкт господарювання, який 

має намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва 

електричної енергії (далі – здобувач ліцензії), має відповідати цим Ліцензійним 

умовам. 

Згідно з пунктом 1.6 глави 1 Ліцензійних умов до заяви про отримання ліцензії 

здобувачем ліцензії додаються документи згідно з переліком, який є вичерпним, 

зокрема: 

засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії 

документів, що підтверджують наявність у здобувача ліцензії на праві власності, 

господарського відання, користування, лізингу, на підставі договору концесії або в 

управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним 

агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та інших злочинів, заявлених засобів провадження 

господарської діяльності; 

засвідчену керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копію 

документа, що засвідчує готовність заявленого об'єкта електроенергетики 

(новозбудованого) до експлуатації (у тому числі його техніко-економічні показники), 

виданого відповідно до законодавства у сфері регулювання містобудівної діяльності; 



відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з 

виробництва електричної енергії за формою, наведеною в додатку 2 до Ліцензійних 

умов. 

Відповідно до пункту 1.7 глави 1 Ліцензійних умов документи до заяви про 

отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються відповідно до опису, складеного у 

двох екземплярах за формою згідно з додатком 4 до цих Ліцензійних умов. 

Згідно з наданою ТОВ «АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ» Відомістю про місця 

та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії 

(далі – Відомість) здобувач ліцензії має намір провадити господарську діяльність на 

даховій сонячній електростанції (І черга) за адресою: (інформація з обмеженим 

доступом) у складі 1 920 од. монокристалічних сонячних модулів URECO F2K335H7D 

потужністю 0,335 кВт та 8 од. інверторів HUAWEI Sun2000-60KTL-M0 потужністю  

60 кВт.  

На підтвердження наявності у ТОВ «АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ» на праві 

власності, господарського відання, користування, лізингу, на підставі договору 

концесії або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з 

Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, заявлених засобів 

провадження господарської діяльності здобувачем ліцензії надано, зокрема: 

1) копію договору купівлі-продажу від 01червня 2021 року № 00002102                      

(далі – Договір), укладеного між ТОВ «АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ» та                     

ТОВ «Eliss Enerji ins. ihr. ith. Tic. Ltd Sti» (турецькою мовою з українським 

перекладом) щодо постачання інвертора Huawei, визначеного у списку матеріалів у 

Додатку 1 «Детальна інформація про матеріал» та Специфікації до Договору. 

При цьому згідно з положеннями пунктів 2.2 та 2.7 Договору право власності на 

товар, а також всі ризики втрати чи пошкодження товару переходять до покупця з 

моменту поставки товару; товар поставляється на умовах DAP (інформація з 

обмеженим доступом). 

Разом з цим, копії документа, що підтверджує поставку інверторів на умовах 

DAP (інформація з обмеженим доступом), а також копії Додатка 1 «Детальна 

інформація про матеріал» та Специфікації до Договору ТОВ «АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ 

ЕНЕРДЖИ» не надано. 

Крім цього, звертаємо увагу, на те, що згідно з пунктом 11.4 Договору  цей 

договір укладено в 2 (двох) оригіналах однакової юридичної сили, по одній для 

кожної сторони, українською та англійською мовами, де діє англійська версія. 

2) копію контракту від 25 березня 2021 року № 01/250321 (далі – Контракт) із 

специфікацією № 1, укладеного між ТОВ «АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ» та                    

ТОВ «Eliss Enerji ins. ihr. ith. Tic. Ltd Sti.», щодо поставки монокристалічних сонячних 

модулів типу F2K335H7D у кількості   2106 од. 

   При цьому згідно з положеннями пунктів 2.2 та 2.7 Контракту право власності 

на товар, а також всі ризики втрати чи пошкодження товару переходять до покупця з 

моменту поставки товару; товар поставляється на умовах DAP (інформація з 

обмеженим доступом). 

Разом з цим, копії документа, що підтверджує поставку монокристалічних 

сонячних модулів на умовах DAP (інформація з обмеженим доступом) ТОВ «АТЛАС 

РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ» не надано. 



Ураховуючи зазначене, наданими документами ТОВ «АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ 

ЕНЕРДЖИ» не підтверджено право власності або користування на заявлені засоби 

провадження господарської діяльності.  

Також слід зазначити що ТОВ «АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ» не надано 

також інформації щодо техніко-економічних показників об'єкта електроенергетики, 

готовність до експлуатації якого підтверджується наданою здобувачем ліцензії копією 

Декларації про готовність до експлуатації об’єкта від 17 лютого 2022 року                           

№ ІУ101220217967.   

 Разом з цим, відповідно до Витягу з Реєстру будівельної діяльності Єдиної 

державної електронної системи у сфері будівництва щодо реєстрації декларації від                 

17 лютого 2022 року № ІУ101220217967 (далі – Витяг), об’єкт будівництва                          

ТОВ «АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ» – дахова сонячна електростанція (І черга) – 

характеризуються, зокрема, такими техніко-економічними показниками: кількість 

фотоелектричних модулів І черги – 1920 од. у т. ч. марки URECO, типу F2K335H7D – 

1 530 од. та марки ALFA SolarEnerji, типу A3S60M – 390 од. 

Таким чином, інформація щодо типів та кількості фотоелектричних модулів, 

вказана у Витязі, не відповідає інформації, зазначеній здобувачем ліцензії у Відомості 

(URECO F2K335H7D 1920 од.), що може свідчити про виявлення недостовірності 

даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. 

Крім цього, у Відомості вказана не повна інформація щодо інвентарних номерів 

заявлених інверторів. 

Окремо слід зазначити, що ТОВ «АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ» надано опис 

документів, що додається до заяви на провадження господарської діяльності з 

виробництва електричної енергії, із накладенням кваліфікованого електронного 

підпису представника за довіреністю, із відміткою про те що документи здав керівник 

ТОВ АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ». 

Ураховуючи вищевикладене, здобувач ліцензії ТОВ «АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ 

ЕНЕРДЖИ» не відповідає вимогам пунктів 1.2, 1.6 та 1.7 глави 1 Ліцензійних умов, 

встановлених для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про 

отримання ліцензії. 

 

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

пропозицією: 

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАС 

РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 41048033) у видачі ліцензії на право 

провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії у зв’язку з 

невідповідністю здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для 

провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання 

ліцензії. 

 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про відмову у видачі ліцензії з               

виробництва електричної енергії                  

ТОВ «АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ 

ЕНЕРДЖИ» 

 

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), на засіданні, яке 

проводилось у формі відкритого слухання, 08 листопада 2022 року розглянула 

заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАС 

РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ» (далі – ТОВ «АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ»), код 

ЄДРПОУ 41048033, про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії 

від 21 жовтня 2022 року та додані до неї документи та встановила. 

Відповідно до підпунктів 1 та 4 пункту 4.2 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, підставами для прийняття рішення про відмову у 

видачі ліцензії за результатом розгляду заяви і підтвердних документів про 

отримання ліцензії є: 

встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, у 

тому числі заява або хоча б один із документів, що додається до заяви про 

отримання ліцензії, складені не за встановленою формою або не містять даних, 

які обов’язково вносяться до них згідно з цим Порядком або ліцензійними 

умовами; 

виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих 

здобувачем ліцензії. 

Відповідно до пункту 1.2 глави 1 Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених 

постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні 
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умови), суб’єкт господарювання, який має намір отримати ліцензію на 

провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії   

(далі – здобувач ліцензії), має відповідати цим Ліцензійним умовам. 

Згідно з пунктом 1.6 глави 1 Ліцензійних умов до заяви про отримання 

ліцензії здобувачем ліцензії додаються документи згідно з переліком, який є 

вичерпним, зокрема: 

засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії 

копії документів, що підтверджують наявність у здобувача ліцензії на праві 

власності, господарського відання, користування, лізингу, на підставі 

договору концесії або в управлінні на підставі договору управління активами, 

укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку 

та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, 

заявлених засобів провадження господарської діяльності; 

засвідчену керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії 

копію документа, що засвідчує готовність заявленого об'єкта 

електроенергетики (новозбудованого) до експлуатації (у тому числі його 

техніко-економічні показники), виданого відповідно до законодавства у сфері 

регулювання містобудівної діяльності; 

відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з 

виробництва електричної енергії за формою, наведеною в додатку 2 до 

Ліцензійних умов. 

Відповідно до пункту 1.7 глави 1 Ліцензійних умов документи до заяви 

про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються відповідно до опису, 

складеного у двох екземплярах за формою згідно з додатком 4 до цих 

Ліцензійних умов. 

Згідно з наданою ТОВ «АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ» Відомістю про 

місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва 

електричної енергії (далі – Відомість) здобувач ліцензії має намір провадити 

господарську діяльність на даховій сонячній електростанції (І черга) за 

адресою: (інформація з обмеженим доступом) у складі 1 920 од. 

монокристалічних сонячних модулів URECO F2K335H7D потужністю                 

0,335 кВт та 8 од. інверторів HUAWEI Sun2000-60KTL-M0 потужністю 60 кВт.  

На підтвердження наявності у ТОВ «АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ» на 

праві власності, господарського відання, користування, лізингу, на підставі 

договору концесії або в управлінні на підставі договору управління активами, 

укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку 

та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, 

заявлених засобів провадження господарської діяльності здобувачем ліцензії 

надано, зокрема: 

1) копію договору купівлі-продажу від 01 червня 2021 року № 00002102 

(далі – Договір), укладеного між ТОВ «АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ» та 

ТОВ «Eliss Enerji ins. ihr. ith. Tic. Ltd Sti» (турецькою мовою з українським 

перекладом) щодо постачання інвертора Huawei, визначеного у списку 
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матеріалів у Додатку 1 «Детальна інформація про матеріал» та Специфікації 

до Договору. 

При цьому згідно з положеннями пунктів 2.2 та 2.7 Договору право 

власності на товар, а також всі ризики втрати чи пошкодження товару 

переходять до покупця з моменту поставки товару; товар поставляється на 

умовах DAP (інформація з обмеженим доступом). 

Разом з цим, копії документа, що підтверджує поставку інверторів на 

умовах DAP (інформація з обмеженим доступом), а також копії Додатка 1 

«Детальна інформація про матеріал» та Специфікації до Договору                              

ТОВ «АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ» не надано. 

Крім цього, звертаємо увагу, на те, що згідно з пунктом 11.4 Договору  цей 

договір укладено в 2 (двох) оригіналах однакової юридичної сили, по одній 

для кожної сторони, українською та англійською мовами, де діє англійська 

версія. 

2) копію контракту від 25 березня 2021 року № 01/250321 (далі – 

Контракт) із специфікацією № 1, укладеного між ТОВ «АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ 

ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «Eliss Enerji ins. ihr. ith. Tic. Ltd Sti.», щодо поставки 

монокристалічних сонячних модулів типу F2K335H7D у кількості   2106 од. 

   При цьому згідно з положеннями пунктів 2.2 та 2.7 Контракту право 

власності на товар, а також всі ризики втрати чи пошкодження товару 

переходять до покупця з моменту поставки товару; товар поставляється на 

умовах DAP (інформація з обмеженим доступом). 

Разом з цим, копії документа, що підтверджує поставку монокристалічних 

сонячних модулів на умовах DAP (інформація з обмеженим доступом)                    

ТОВ «АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ» не надано. 

Ураховуючи зазначене, наданими документами ТОВ «АТЛАС 

РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ» не підтверджено право власності або користування 

на заявлені засоби провадження господарської діяльності.  

Також слід зазначити що ТОВ «АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ» не 

надано інформації щодо техніко-економічних показників об'єкта 

електроенергетики, готовність до експлуатації якого підтверджується 

наданою здобувачем ліцензії копією Декларації про готовність до експлуатації 

об’єкта від 17 лютого 2022 року № ІУ101220217967.   

 Разом з цим, відповідно до Витягу з Реєстру будівельної діяльності 

Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва щодо реєстрації 

декларації від 17 лютого 2022 року № ІУ101220217967 (далі – Витяг), об’єкт 

будівництва ТОВ «АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ» – дахова сонячна 

електростанція (І черга) – характеризуються, зокрема, такими                               

техніко-економічними показниками: кількість фотоелектричних модулів                       

І черги – 1920 од. у т. ч. марки URECO, типу F2K335H7D – 1 530 од. та марки 

ALFA SolarEnerji, типу A3S60M – 390 од. 

Таким чином, інформація щодо типів та кількості фотоелектричних 

модулів, вказана у Витязі, не відповідає інформації, зазначеній здобувачем 

ліцензії у Відомості (URECO F2K335H7D 1920 од.), що може свідчити про 
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виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих 

здобувачем ліцензії. 

Крім цього, у Відомості вказана не повна інформація щодо інвентарних 

номерів заявлених інверторів. 

Окремо слід зазначити, що ТОВ «АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ» 

надано опис документів, що додається до заяви на провадження господарської 

діяльності з виробництва електричної енергії, із накладенням кваліфікованого 

електронного підпису представника за довіреністю, із відміткою про те що 

документи здав керівник ТОВ «АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ». 

Ураховуючи вищевикладене, здобувач ліцензії ТОВ «АТЛАС 

РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ» не відповідає вимогам пунктів 1.2, 1.6 та 1.7 глави 1 

Ліцензійних умов, встановлених для провадження виду господарської 

діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії. 

Відповідно до абзацу сьомого пункту 4.2 глави 4 Порядку у разі відмови 

у видачі ліцензії на підставі встановлення невідповідності здобувача ліцензії 

ліцензійним умовам здобувач ліцензії після усунення причин, що стали 

підставою для прийняття такого рішення, може подати до НКРЕКП нову заяву 

про отримання ліцензії. 

У разі наміру ТОВ «АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ» звернутися із 

новою заявою про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії 

НКРЕКП пропонує усунути причини, що стали підставою для прийняття 

рішення про відмову у видачі ліцензії, а саме надати: 

уточнену відомість про місця та засоби провадження господарської 

діяльності з виробництва електричної енергії за формою, наведеною в   

додатку 2 до Ліцензійних умов; 

засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії 

копії документів, що підтверджують наявність у здобувача ліцензії на праві 

власності господарського відання, користування, лізингу, на підставі договору 

концесії або в управлінні на підставі договору управління активами, 

укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку 

та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, 

заявлених засобів провадження господарської діяльності; 

засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії 

копії сторінок технічних паспортів електрогенеруючого обладнання, що 

підтверджують установлену потужність фотоелектричних модулів                         

ALFA SolarEnerji типу A3S60M (у разі відсутності технічного паспорта – інші 

документи, що підтверджують його технічні характеристики). 

З огляду на викладене та відповідно до Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», підпункту 1 пункту 4.2 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 
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03 березня 2020 року № 548, Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АТЛАС РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 41048033) у видачі ліцензії 

на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної 

енергії у зв’язку з невідповідністю здобувача ліцензії ліцензійним умовам, 

встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в 

заяві про отримання ліцензії. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                      К. Ущаповський 


