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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про визнання такою, що втратила чинність, 

постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 01 лютого 2022 року № 195» 

 
Постановою НКРЕКП від 29.11.2019 № 2558 «Про видачу ліцензії з виробництва 

електричної енергії ТОВ «ВІННЕР СОЛАР» ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІННЕР СОЛАР» (код ЄДРПОУ 42718353) (далі – ТОВ «ВІННЕР 

СОЛАР») видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва 

електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності з виробництва 

електричної енергії на встановлену потужність електрогенеруючого обладнання 481,25 кВт. 
 

Постановою НКРЕКП від 18.01.2022 № 46 «Про внесення змін до додатка до постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 29 листопада 2019 року № 2558» було доповнено додаток до постанови НКРЕКП від 

29.11.2019 № 2558 «Про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ «ВІННЕР 

СОЛАР» новими пунктами, а саме доповнено перелік місць провадження господарської 

діяльності з виробництва електричної енергії ТОВ «ВІННЕР СОЛАР» із зазначенням 

встановленої потужності електрогенеруючого обладнання. 
 

Разом з цим, до НКРЕКП надійшла письмова заява ТОВ «ВІННЕР СОЛАР» від 12.01.2022 

№ 1201-М009 (вх. НКРЕКП від 13.01.2022 № 651/1-22) щодо здійснення заходу державного 

контролю з метою перевірки достовірності даних, що надавались до НКРЕКП у зв’язку із 

зміною загальної ліцензованої електроенергетичної потужності, зокрема в частині заявленої 

кількості генеруючого обладнання. 
 

Відповідно до частин першої та другої статті 19 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 

НКРЕКП здійснює державний контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних 

сферах та ліцензійних умов шляхом проведення, зокрема позапланових виїзних перевірок. 

Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП. 
 

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 є подання суб’єктом господарювання, 

що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, письмової заяви про 

здійснення заходу державного контролю. 
 

З огляду на викладене, відповідно до пункту 1 частини сьомої статті 19 Закону України 

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» НКРЕКП прийнято постанову від 01 лютого 2022 року № 195 «Про 

проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ВІННЕР СОЛАР». 
 

Разом з цим, відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів 

господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг,  

на 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, НКРЕКП 

здійснено планову перевірку дотримання ТОВ «ВІННЕР СОЛАР» (код ЄДРПОУ 42718353) 

вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, 

та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, 

затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з 

виробництва електричної енергії), за період діяльності з 02 грудня 2019 року по 31 грудня 

2022 року, за результатами якої складено Акт планової перевірки від 25 січня 2023 року № 59  

(далі – Акт перевірки № 59). 
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Так, під час проведення планової перевірки комісією з проведення перевірки досліджено 

питання провадження ТОВ «ВІННЕР СОЛАР» ліцензованої діяльості виключно з 

використанням засобів провадження господарської діяльності та в межах місць провадження 

господарської діяльності ліцензіата, які зазначені в документах, що додаваються до заяви про 

отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до НКРЕКП) (питання 3.4 

Акта перевірки № 59). Порушень вимог законодавства з вказаного питання комісією з 

проведення перевірки не встановлено. 
 

З огляду на вищевикладене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти 

постанову НКРЕКП, на підставі якої визнати такою, що втратила чинність, постанову 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 01 лютого 2022 року № 195 «Про проведення позапланової виїзної перевірки 

ТОВ «ВІННЕР СОЛАР». 

 

 

Директор 

Департаменту ліцензійного контролю                                                                Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
      

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

 

Про визнання такою, що втратила 

чинність, постанови Національної 

комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг,  

від 01 лютого 2022 року № 195  

 

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та  

у зв’язку з проведенням планової перевірки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІННЕР СОЛАР» (код ЄДРПОУ 42718353) 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 01 лютого 2022 року № 195 «Про проведення позапланової 

виїзної перевірки ТОВ «ВІННЕР СОЛАР». 

 

 

Голова НКРЕКП            К. Ущаповський 


