
 

 

 

Департамент  

ліцензійного контролю  

«___» __________ 2023 р. 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 
Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланової виїзної перевірки 

ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» з виробництва електричної енергії»  

 

Відповідно до пункту 1 частини сьомої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг» підставою для проведення позапланової виїзної 

перевірки, зокрема, є подання суб'єктом господарювання, що провадить 

діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, письмової заяви про 

здійснення заходу державного контролю. 

До НКРЕКП надійшла письмова заява ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ТЕХНОВА» (код ЄДРПОУ 24100060) (далі – 

ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА», Товариство) від 31 січня 2023 року № 78 (вхідний 

НКРЕКП від 31.01.2023 № 1840/1-23) з проханням провести позапланову виїзну 

перевірку дотримання Товариством законодавства, що регулює функціонування 

ринку електричної енергії та Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою 

НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467. 

З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує 

прийняти постанову НКРЕКП «Про проведення позапланової виїзної перевірки 

ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» з виробництва електричної енергії», на підставі якої 

провести позапланову виїзну перевірку дотримання ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» 

законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії та 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва 

електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від  

27 грудня 2017 року № 1467. 

 

 

 

Директор Департаменту                                 Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                                       № _______________ 

Київ 

 
 

Про проведення позапланової 

виїзної перевірки ТОВ ФІРМА 

«ТЕХНОВА» з виробництва 

електричної енергії 

 

 

Відповідно до пункту 1 частини сьомої статті 19 Закону України  

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», ураховуючи заяву ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ТЕХНОВА» від 31 січня 

2023 року № 78, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,  

 
ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

Провести позапланову виїзну перевірку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ТЕХНОВА» (код ЄДРПОУ 24100060) у 

частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення 

цього заходу. 

 

 

 

Голова НКРЕКП К. Ущаповський 


