
                                                                                                                                                 УТОЧНЕНО 

 

 Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 
 

Обґрунтування Управління ліцензування до рішення Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,                                                                                                   

про відновлення дії ліцензії з постачання електричної енергії споживачу,             

виданої ПОЛТАВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ 

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

«ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» (далі – ПОКВПТГ «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО»), 

та визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕКП                                           

від 09 серпня 2022 року № 863 
 

ПОКВПТГ «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 03338030) отримало 

ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної 

енергії споживачу, видану відповідно до постанови НКРЕКП від 25.11.2020 № 2178. 

Згідно з постановою НКРЕКП від 09.08.2022 № 863 дію ліцензії на право 

провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, 

виданої ПОКВПТГ «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» відповідно до постанови НКРЕКП 

від 25.11.2020 № 2178, зупинено до 09 лютого 2023 року (включно). 

Заявою від 28.12.2022 (вх. НКРЕКП від 29.12.2022 № 20077/1-22)                              

ПОКВПТГ «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» звернулося до НКРЕКП щодо відновлення 

дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної 

енергії споживачу, виданої ПОКВПТГ «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» відповідно до 

постанови НКРЕКП від 25 листопада 2020 року № 2178. 

При цьому відповідно до положень абзацу третього пункту 6.9 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, рішення НКРЕКП про відновлення дії ліцензії 

набирає чинності з дня його прийняття. 
 

Враховуючи зазначене, Управління ліцензування пропонує: 

1. Відновити ПОЛТАВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ 

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

«ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 03338030) дію ліцензії на право 

провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, 

виданої відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 листопада 2020 року 

№ 2178, на підставі заяви ліцензіата. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,                      

від 09 серпня 2022 року № 863 «Про зупинення дії ліцензії з  постачання електричної 

енергії споживачу, виданої ПОКВПТГ «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО». 

 

 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
 

_____________________                                                      № ________________ 
Київ 

 

Про відновлення дії ліцензії з постачання 

електричної енергії споживачу, виданої 

ПОКВПТГ «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО», 

та визнання такою, що втратила чинність, 

постанови НКРЕКП від 09 серпня                         

2022 року № 863 

 

 

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» та з урахуванням заяви                                               

ПОКВПТГ «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» від 28 грудня 2022 року Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Відновити ПОЛТАВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ 

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

«ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 03338030) дію ліцензії на право 

провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії 

споживачу, виданої відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,                              

від 25 листопада 2020 року № 2178, на підставі заяви ліцензіата. 
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2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 09 серпня 2022 року № 863 «Про зупинення дії ліцензії з  

постачання електричної енергії споживачу, виданої                                          

ПОКВПТГ «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО». 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                     К. Ущаповський 



                                               Голові НКРЕКП 

                                                                                                Членам НКРЕКП 

 

 

Обґрунтування Управління ліцензування до рішення 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, щодо врегулювання невідкладних 

питань діяльності суб’єктів господарювання на ринках електричної енергії 

та природного газу в умовах воєнного стану 

 

 

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року                        

№ 64/2022 в Україні з 24 лютого 2022 року введено воєнний стан, який 

продовжено Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, 

від 18 квітня 2022 року № 259/2022, від 17 травня 2022 року № 341/2022,                    

від 12 серпня 2022 року № 573/2022 та від 07 листопада 2022 року № 757/2022. 

У зв’язку з введенням воєнного стану існує необхідність прийняття 

оперативного рішення НКРЕКП за результатами моніторингу роботи ринків 

електричної енергії та природного газу або з інших причин, що можуть 

потребувати прийняття НКРЕКП відповідних рішень  в період воєнного часу. 

Враховуючи зазначене, уточнене обґрунтування та проєкт рішення щодо 

врегулювання невідкладних питань діяльності суб’єктів господарювання на 

ринках електричної енергії та природного газу в умовах воєнного стану буде 

оприлюднено пізніше. 

 

 


