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Обґрунтування Управління ліцензування щодо внесення змін до постанови 

НКРЕКП від 13 червня 2017 року № 761 
 

ДЕРЖАВНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУЦЬКТЕПЛО»                           
(код ЄДРПОУ 30391925) (далі –  ДКП «ЛУЦЬКТЕПЛО») має ліцензії з 

виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на 
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і 

когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або 
поновлюваних джерел енергії), з транспортування теплової енергії магістральними 

та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, з постачання теплової енергії , 
видані відповідно до постанови Національної комісієї, що здійснює державне 
регулювання у сфері комунальних послуг, від 22 червня 2012 року № 232, які було 

переоформлено на безстрокові постановою НКРЕКП від 13 червня 2017 року                
№ 761 (далі –  постанова № 761). 

ДКП «ЛУЦЬКТЕПЛО»  листом від 27 лютого 2023 року № 977/09  звернулося 
до  НКРЕКП з проханням внести зміни до постанови НКРЕКП № 761 у зв’язку з 

тим, що у пункті 1 постанови № 761 допущено технічну помилку, а саме: 
 замість слова «ЛУЦЬКТЕПЛО» зазначено слово «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ». 

З огляду на вищезазначене, виникла необхідність внесення змін до постанови 
№ 761. 

 

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

У пункті 1 постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 13 червня 2017 року 

№ 761 «Про переоформлення ліцензій на виробництво теплової енергії (крім 
діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та 
установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), 

транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) 
тепловими мережами та постачання теплової енергії, виданих                                          

ДКП «ЛУЦЬКТЕПЛО» слово «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» замінити словом 
«ЛУЦЬКТЕПЛО». 

 
 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВ А  
 

_____________________                                                      № ________________ 

Київ 
 

Про внесення зміни до постанови 
НКРЕКП від 13 червня 2017 року № 761 

 

 

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 з урахуванням листа 

ДКП «ЛУЦЬКТЕПЛО» від 27 лютого 2023 року № 977/09, Національна комісія, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 
У пункті 1 постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 13 червня                   

2017 року № 761 «Про переоформлення ліцензій на виробництво теплової 
енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на 

теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і 
когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або 

поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії 
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та 

постачання теплової енергії, виданих ДКП «ЛУЦЬКТЕПЛО» слово 
«ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» замінити словом «ЛУЦЬКТЕПЛО». 

 
 
Голова НКРЕКП                                                                К. Ущаповський 


