
     Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

 

Обґрунтування Управління ліцензування щодо 

зміни ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                          

«ЕНЕРГОІНВЕСТ» (далі – ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ») встановленої 

потужності електрогенеруючого обладнання згідно ліцензії на право 

провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії 

 
Листами від 06.12.2022 № 06.12.2022, від 13.12.2022 № 13/12/2022-1  

ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ» повідомило про збільшення загальної ліцензованої 

електроенергетичної потужності у зв’язку із введенням об’єктів 

електроенергетики в експлуатацію.  

Подані ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ» 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 17 травня 2022 року № 490 «Про видачу 

ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ». 
 

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 17 травня 2022 року № 490 «Про видачу ліцензії з виробництва електричної 

енергії ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ» новими пунктами такого змісту:  

«  
 

3 

 

 

Інформація з обмеженим доступом 

4 

 

Інформація з обмеженим доступом 

                                                                                                                                     ». 

 

 
Начальник 

Управління ліцензування       Ю. Антонюк 



 
 

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 17 травня 2022 року № 490 

 

 

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 17 травня 2022 року № 490 «Про видачу ліцензії з виробництва електричної 

енергії ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ» новими пунктами такого змісту:  

«  
 

3 
Інформація з обмеженим доступом 

 

4 
Інформація з обмеженим доступом 

                                                                                                                                      ». 

 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 


