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офіційний веб-сайт

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг

[повернутись]

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора:24.09.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

23.09.2020                    № 1744

 

Про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ «КК «СУВОРОВСЬКИЙ»

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної
енергії» та 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, Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА
КОМПАНІЯ «СУВОРОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 37947742) ліцензію на право
провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії у межах місць
провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії відповідно до
додатка.

За видачу ліцензії справляється плата в розмірі одного прожиткового мінімуму
для працездатних осіб, що діє на день прийняття цієї постанови, яку має бути внесено
на рахунок Державної казначейської служби України за кодом класифікації доходів
бюджету 22011500 «Плата за ліцензії, сертифікацію оператора системи передачі
електричної енергії, оператора газотранспортної системи, видані/здійснену
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення цього
рішення в установленому порядку.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

 

Додаток

до постанови НКРЕКП

23.09.2020 № 1744

 

Місця провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ

«СУВОРОВСЬКИЙ»

http://nerc.gov.ua/?id=54592


20.04.2021 https://www.nerc.gov.ua/web/printable.php?id=54592&lang=UA

https://www.nerc.gov.ua/web/printable.php?id=54592&lang=UA 2/2

[повернутись]

 

 

№
з/п

Назва об’єкта
електроенергетики

(у тому числі черги
будівництва,

пускового комплексу)

Місцезнаходження об’єкта
електроенергетики (у тому
числі черги будівництва,

пускового комплексу)

Встановлена
потужність

електрогенеруючого
обладнання, кВт

1 2 3 4
1 Сонячна

електростанція
(дахова)

м. Одеса, вул. Кузнецова
Капітана, буд. 114

56,1
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