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Обґрунтування Управління ліцензування до рішення  
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики  

та комунальних послуг, щодо внесення змін до  постанови НКРЕКП  
від 13 травня 2020 року № 925  

 
Відповідно до підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених 
постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469, ліцензіат при провадженні ліцензованої 
діяльності повинен повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в 
його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного 
місяця з дня настання таких змін.  

Постановою НКРЕКП від 13 травня 2020 № 925 ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОР ЕНЕРГОГРУП», код ЄДРПОУ 
37333655, видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з 
постачання електричної енергії споживачу.            

Листом від 21.11.2022 № 59 (вх. НКРЕКП від 22.11.2022 № 17251/1-22)                              
ТОВ «ФАКТОР ЕНЕРГОГРУП» повідомило НКРЕКП про зміну найменування 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОР 
ЕНЕРГОГРУП» (ТОВ «ФАКТОР ЕНЕРГОГРУП») на ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАЛИВНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 
«ФАКТОР»  (ТОВ «ПАЛИВНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ФАКТОР»).  

З огляду на вищезазначене, виникла необхідність внесення змін до постанови 
НКРЕКП від 13 травня 2020 року № 925. 

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

пропозицією: 
 
 
 

         У назві та абзаці п’ятому постановляючої частини постанови Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 13 травня 2020 року № 925 «Про видачу ліцензій з постачання 
електричної енергії споживачу КП «ЕКОРЕСУРСИ», ТОВ «НОРДІК-БУД»,                   
ТОВ «ПАКЕТ» та ТОВ «ФАКТОР ЕНЕРГОГРУП» слова «ФАКТОР ЕНЕРГОГРУП» 
замінити словами та знаком «ПАЛИВНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ФАКТОР». 
 

   
 Начальник Управління ліцензування                      Ю. Антонюк 
 
 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про внесення змін до постанови НКРЕКП 
від 13 травня 2020 року № 925                  

 

 
Відповідно до законів 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» та з урахуванням листа ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАЛИВНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 
«ФАКТОР» від 21 листопада 2022 року № 59 Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 
          У назві та абзаці п’ятому постановляючої частини постанови 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, від 13 травня 2020 року № 925 «Про видачу ліцензій з 
постачання електричної енергії споживачу КП «ЕКОРЕСУРСИ»,                              
ТОВ «НОРДІК-БУД», ТОВ «ПАКЕТ» та ТОВ «ФАКТОР ЕНЕРГОГРУП» 
слова «ФАКТОР ЕНЕРГОГРУП» замінити словами та знаком «ПАЛИВНА 
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ФАКТОР». 
 
 

Голова  НКРЕКП                                                                          К. Ущаповський  
   


