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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження ТОВ «ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ» 
щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної 

енергії»  та проєкту розпорядження НКРЕКП 
«Про усунення порушень ТОВ «ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ» 

  

На підставі постанови НКРЕКП від 17 грудня 2021 року № 2716 «Про проведення 
позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ» та постанови НКРЕКП  
від 11 лютого 2022 року № 248 «Про збільшення строку проведення позапланової виїзної 
перевірки ТОВ «ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ», на підставі посвідчення про проведення 
позапланової перевірки від 02 лютого 2022 року № 110, НКРЕКП,  
за участю представника Держенергонагляду у Львівській області проведено позапланову 
виїзну перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 42337028) вимог нормативно-правових актів, що 
регулюють функціонування ринку електричної енергії, 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 результатами якої складено Акт позапланової виїзної перевірки  
від 16 лютого 2022 року № 117. 

Перевірка ліцензованої діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ» (далі – ТОВ «ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ», 
Товариство, Ліцензіат) здійснювалась за період діяльності з виробництва електричної енергії 
з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року. 

ТОВ «ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ» листом від 21.02.2022 № 21/02 надало письмові 
пояснення (далі – Пояснення) до Акт позапланової виїзної перевірки від 16 лютого 2022 року  
№ 117 (далі – Акт).  

Так Актом встановлено та зафіксовано наступні порушення:  

№ 
з/п 

Виявлене порушення Суть порушення 

1 підпункту 9 пункту 2.2 глави 2 
Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії (у редакції, що 
діяла до 20 жовтня 2020 року) 

 
 

 
 

підпункту 8 пункту 2.2 глави 2 
Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії (у редакції, що 
діяла з 20 жовтня 2020 року) 

щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП 
документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, 
звітність), необхідні для виконання НКРЕКП 
своїх повноважень та функцій, в обсягах та у 
строки (не менше десяти робочих днів для 
надання копій документів, пояснень тощо), 
встановлені НКРЕКП; 

щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП 
документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, 
звітність), необхідні для виконання НКРЕКП 
своїх повноважень та функцій, в обсягах та у 
строки (не менше десяти робочих днів для 
надання копій документів, пояснень тощо), 
встановлені НКРЕКП. 

 
Протягом періоду, що перевіряється, до ТОВ «ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ» від НКРЕКП 

надійшов лист від 14.06.2021 № 7159/21.3/7-21 про надання пояснення щодо виявлених 
невідповідностей та за необхідності надання уточненої Відомості про місця та засоби 
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провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії. 
Товариство листом від 15.02.2022 № 15-2/02 надало комісії з проведення перевірки 

інформацію, що згідно з реєстрацією вхідної кореспонденції ТОВ «ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ», 
вищезазначений лист НКРЕКП до них не надходив. 

 
Відповідно до постанови НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257 «Про затвердження форм 

звітності НКРЕ у сферах електроенергетики та теплопостачання та інструкцій щодо їх 
заповнення» (зі змінами) (далі – Постанова №1257) (втратила чинність 01 квітня 2020 року), ТОВ 
«ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ» повинно було подавати в електронному та паперовому вигляді до 
НКРЕКП та до Відділу НКРЕКП у Львівській області звітність за формами: 

– № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва 
електричної та теплової енергії» (далі – форма звітності № 1-НКРЕ) − до 15 числа місяця, 
наступного після звітного; 

– № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб’єктів 
господарювання з виробництва електричної та теплової енергії» (далі – форма звітності 
№ 6-НКРЕ) − не пізніше 25 числа наступного місяця після звітного періоду. 

 
Комісією з перевірки встановлено та Актом перевірки зафіксовано, що 

ТОВ «ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ» не подавало до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Львівській області: 
в паперовому вигляді: 
форму звітності № 1-НКРЕ (місячна) за період липень-грудень 2019 року; 
форму звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) за ІІІ-IV квартали 2019 року. 
в електронному вигляді: 
форму звітності № 1-НКРЕ (місячна) за період липень-грудень 2019 року; 
форму звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) за ІІІ-IV квартали 2019 року. 
  
В ході проведення перевірки Товариство листом від 15.02.2022 № 15-3/02 надало до 

НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Львівській області форми звітності № 1-НКРЕ (місячна) та 
№ 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) за період липень-грудень 2019 року 

 
Постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282 «Про затвердження форм звітності 

НКРЕКП для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення» 
(з урахуванням змін, внесених постановою НКРЕКП від 20 грудня 2019 року № 2897) (далі – 
Постанова № 282) визначено, що ліцензіати, що мають ліцензію на провадження господарської 
діяльності з виробництва електричної енергії повинні направляти до НКРЕКП на паперових 
носіях та в електронному вигляді, а також на паперових носіях до територіального органу 
НКРЕКП у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс 
подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг  звітність за 
формами: 

– № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про 
використання палива/енергії та стан розрахунків» (далі – форма звітності № 4а-НКРЕКП) 
(починаючи зі звітності за грудень 2019 року) – до 25 числа місяця, наступного за звітним 
періодом; 

– № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про 
фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» (далі – форма 
звітності №4-НКРЕКП) (починаючи зі звітності за І півріччя 2019 року) – за I квартал, I півріччя, 
9 місяців не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, за рік – до 01 березня року, 
наступного за звітним; 

– Додаток 3 до форми звітності № 4-НКРЕКП (щоквартально) за I, II, III квартали до 
26 числа місяця, наступного за звітним кварталом та за IV квартал – до 01 лютого року, 
наступного за звітним періодом. 

При цьому, НКРЕКП постановою від 17 лютого 2021 року № 253 внесла зміни до Постанови 
№ 282, згідно з якою: 

- № 4а-НКРЕКП та додатки до неї подається до НКРЕКП виключно в електронному вигляді 
(файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: zvit4m@nerc.gov.ua з 
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накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника (власника) (або іншої 
уповноваженої особи) ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з 
дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» 
та «Про електронні довірчі послуги» щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним 
періодом; 

– № 4-НКРЕКП подається до НКРЕКП виключно в електронному вигляді (файл Excel згідно 
з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: zvit4v@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого 
електронного підпису керівника (власника) ліцензіата (або іншої уповноваженої особи) та/або 
кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про 
електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» за I 
квартал, I півріччя, 9 місяців не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, за рік – 
до 01 березня року, наступного за звітним; 

– Додаток 3 до форми звітності № 4-НКРЕКП подається до НКРЕКП окремим листом в 
електронному вигляді з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника (власника) 
ліцензіата (або іншої уповноваженої особи) та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата 
за І, ІІ, ІІІ квартали до 26 числа місяця, наступного за звітним кварталом, за ІV квартал – до 
01 лютого року, наступного за звітним періодом. 

Враховуючи викладене, суб’єкти господарювання, що мають ліцензію на провадження 
господарської діяльності, зокрема, з виробництва електричної енергії повинні подавати виключно 
до НКРЕКП форми звітності № 4а-НКРЕКП (починаючи зі звітності за січень 2021 року), 
№ 4-НКРЕКП (починаючи зі звітності за 2020 рік) та Додаток 3 до форми звітності № 4-НКРЕКП 
(починаючи зі звітності за І квартал 2021 року). 

 
Комісією з перевірки встановлено та Актом перевірки зафіксовано, що 

ТОВ «ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ» форми звітності: 
№ 4-НКРЕКП (квартальна): 
Не подавалась в паперовому вигляді до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Львівській області 

за 9 місяців 2019 року, за 2019 рік, за І, ІІ квартали 2020 року; 
Не подавалась в електронному вигляді до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Львівській 

області за 9 місяців 2019 року, за 2019 рік. 
Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП (квартальна)  
Не подавався в паперовому вигляді до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Львівській області за 

ІІІ-IV квартали 2019 року, за І, ІІ квартали 2020 рок; 
Не подавався в електронному вигляді до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Львівській області 

за ІІІ-IV квартали 2019 року; 
Подавався з порушенням терміну: 
до НКРЕКП в паперовому вигляді за ІІІ квартал 2020 року – на 1 день, за квартал  

2020 року – на 18 днів, до Відділу НКРЕКП у Львівській області  за ІІІ квартал 2020 року – на  
4 дні, за IV квартал 2020 року – на 17 днів. 

до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Львівській області в електронному вигляді за  
1 квартал 2020 року – на 225 дів, за ІІ квартал 2020 року – на 102 дні, за IV квартал – на  
10 днів. 

№ 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) 
Не подавалась в паперовому вигляді до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Львівській області 

за грудень 2019 року, за січень-серпень, листопад 2020 року 
Подавалась з порушенням терміну: 
до НКРЕКП в паперовому вигляді за вересень 2020 – на 2 дні, за жовтень 2020 року – на  

5 днів: 
до Відділу НКРЕКП у Львівській області в паперовому вигляді за жовтень 2020 року – на  

6 днів 
до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Львівській області в електронному вигляді за грудень 

2019 року – на 316 днів, за січень – вересень 2020 року від 1 до 258 днів, 
 2019 рік в паперовому вигляді: 
не подавалися до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Львівській області. 
В електронному вигляді не подавалися до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Львівській 
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області форми звітності № 4-НКРЕКП (квартальна), Додаток 3 до форми  
№ 4-НКРЕКП (квартальна) 

 
В ході проведення перевірки Товариство листом від 15.02.2022 № 15-3/02 надало до 

НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Львівській області форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво 
електричної та теплової енергії (місячна) за січень – серпень 2020 року та № 4-НКРЕКП 
(квартальна) за І, ІІ квартали 2020 року. 

 
В ході перевірки встановлено та Актом перевірки зафіксован, що ТОВ 

«ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ» подавало до НКРЕКП форму звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво 
електричної та теплової енергії (місячна) за грудень 2021 року в електронному вигляді з 
порушенням терміну у 7 днів та не надало Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП (квартальна) за 
IVквартал 2021 року. 

 
Відповідно до постанови НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450 «Про затвердження 

форм звітності з моніторингу для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх 
заповнення», що діє з 26 квітня 2019 року (далі – Постанова № 450) із змінами, внесеними 
постановою НКРЕКП від 24.09.2019 № 2000, ТОВ «ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ» повинно подавати 
поштою на паперовому носії та електронною поштою до НКРЕКП звітність за формами: 

– № 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) «Звіт про загальну 
характеристику виробника електричної енергії» - щороку до 25 лютого року, наступного за 
звітним періодом.  

– № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж 
електричної енергії» - щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

– № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про участь на ринку 
допоміжних послуг та балансуючому ринку» - щокварталу до 25 числа місяця, наступного за 
звітним періодом; 

– № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги 
виробництва електричної енергії» - щороку до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

 
З метою здійснення НКРЕКП моніторингу функціонування оптового ринку електричної 

енергії у відповідності до вимог законодавства України, НКРЕКП, листом  
від 03 жовтня 2019 року № 10548/13/7-19, звернулася до виробників електричної енергії із 
проханням у термін до 25 жовтня 2019 року забезпечити подання інформації за ІІІ квартал  
2019 року за формами звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) та  
№ 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна), а також забезпечити подання інформації 
починаючи з 01 липня 2019 року, зокрема за формою звітності № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-
виробництво (ВДЕ) (місячна). 

 
В ході перевірки встановлено та Актом перевірки зафіксовано, що 

ТОВ «ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ» не подавало до НКРЕКП на паперових носіях форми звітності: 
2019 рік 
№ 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна); 
№ 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) за IV квартал; 
№ 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) за IV квартал; 
№ 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) за липень-грудень. 
 

2020 рік 
№ 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) за I- IV квартали; 
№ 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) за I-IV квартали; 
№ 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) за січень-грудень. 
  
В ході перевірки встановлено та Актом перевіки зафіксовано, що 

ТОВ «ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ» подавало до НКРЕКП в електронному вигляді форми звітності з 
порушенням терміну: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19
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2019 рік 
№ 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) за ІІІ квартал – на 387 днів, за 

IV квартал – на 331день; 
№ 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) за ІІІ квартал – на 285 днів, за  
IV квартал – 329 днів; 
№ 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) за липень-грудень від 339 до 

478 днів. 
 

2020 рік 
№ 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) за І квартал – на 240 днів,  
за ІІ квартал – на 149 днів за  ІІІ квартал – на 58 днів; 
№ 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) за І квартал – на 238 днів,  
за ІІ квартал – на 147 днів за  ІІІ квартал – на 56 днів; 
№ 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) за січень-жовтень від 15 до 

296 днів.  
 

2021 рік 
№ 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) за травень – на 2 дні, за липень - 

на 1 день, за грудень – на 1 день. 
 
Постановою НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624 «Про подання суб’єктами 

господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг фінансової звітності до Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та  
комунальних послуг» (далі – Постанова НКРЕКП № 624) визначено, що ліцензіати, у т. ч. з 
виробництва електричної енергії, повинні подавати до НКРЕКП на паперовому носії і в 
електронному вигляді та до територіального органу НКРЕКП на паперових носіях квартальну 
фінансову звітність (№ 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» та № 2 «Звіт про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід)» включно зі звітністю за ІІ квартал 2018 року – до 25 числа 
місяця, що настає за звітним кварталом та до 28 лютого наступного за звітним року річну 
фінансову звітність (№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»; № 2 «Звіт про фінансові результати 
(звіт про сукупний дохід)»; № 3 «Звіт про рух грошових коштів»; № 4 «Звіт про власний капітал» 
та Примітки до фінансової звітності), а починаючи зі звітності за ІІІ квартал 2018 року копії 
квартальної фінансової звітності − до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, копії річної 
фінансової звітності − до 05 березня наступного за звітним року (згідно із постановою НКРЕКП 
№624 у редакції постанови НКРЕКП від 04 вересня 2018 року №952).  

Слід зазначити, що Постанова № 624 втратила чинність з 19 лютого 2021 року на підставі 
постанови НКРЕКП від 17 лютого 2021 року № 254 «Про подання фінансової звітності суб’єктами 
господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг до Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Постанова № 254), 
якою, крім того, визначено, що суб’єкти господарювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг (далі – ліцензіати), регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю яких здійснюється 
НКРЕКП зобов’язані: 

1) до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подавати фінансову звітність: 
№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»; 
№ 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)»; 
2) до 05 березня року, наступного за звітним, подавати річну фінансову звітність: 
№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»; 
№ 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)»; 
№ 3 «Звіт про рух грошових коштів»; 
№ 4 «Звіт про власний капітал»; 
примітки до фінансової звітності. 
Суб'єкти мікропідприємства надають скорочену за показниками річну фінансову звітність: 

форма № 1-мс «Фінансова звітність мікропідприємства в складі Балансу», форма  
№ 2-мс «Звіт про фінансові результати». 

Звітність подається до НКРЕКП виключно в електронному вигляді у форматі Excel з 
накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або 
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кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про 
електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» на 
адресу finstatement@nerc.gov.ua. 

Враховуючи викладене, ліцензіати, регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю 
яких здійснюється НКРЕКП, повинні надавати фінансову звітність виключно до НКРЕКП 
починаючи зі звітності за 2020 рік. 

Відповідно до частини другої статті 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні», для цілей цього закону для підприємств встановлено критерії щодо 
їх належності до мікропідприємств, малих, середніх або великих підприємств залежно від 
балансової вартості активів, чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та 
середньої кількості працівників. 

Показники господарської діяльності ТОВ «ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ» відповідно до критеріїв, 
визначених частиною другою статті 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» дають підставу віднести Ліцензіата до «мікропідприємств» та відповідно 
(форма « 1-м «Баланс», форма № 2-м «Звіт про фінансові результати» Товариство мало подавати 
скорочену за показниками річні фінансову звітність. 

 
В ході перевірки встановлено та Актом перевірки зафіксовано, що відповідно до бази даних 

вхідної документації НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Львівській області, Ліцензіат не подав 
річну фінансову звітність за 2019 рік. 

 
В ході проведення перевірки Товариство листом від 11.02.2022 № 11/02 надало 

до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Львівській області фінансову звітність 
за 2019 рік. 

 
2 підпункту 7 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов з виробництва 
електричної енергії (у редакції, що 

діяла до 20 жовтня 2020 року) 
 

 
 
 
 

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 
Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії (у редакції, що 
діяла з 20 жовтня 2020 року) 

 
 

 
 
 

підпункту 38 пункту 2.2 глави 2 
Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії (у редакції, що 
діяла до 20 жовтня 2020 року) 

 
 
 

 
 

підпункту 37 пункту 2.2 глави 2 
Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії (у редакції, що 

щодо обов’язку ліцензіата забезпечити 
функціонування веб-сайту в мережі Інтернет, у 
якому, зокрема, вказати засоби комунікації 
(поштову адресу, номер телефону для звернення, 
адресу електронної пошти для прийому 
повідомлень) та іншу інформацію, що підлягає 
оприлюдненню відповідно до вимог чинного 
законодавства України; 
 
щодо обов’язку ліцензіата забезпечити 
функціонування веб-сайту в мережі Інтернет, у 
якому, зокрема, вказати засоби комунікації 
(поштову адресу, номер телефону для звернення, 
адресу електронної пошти для прийому 
повідомлень) та іншу інформацію, що підлягає 
оприлюдненню відповідно до вимог чинного 
законодавства України; 
 
щодо обов’язку ліцензіата у визначеному 
НКРЕКП порядку публікувати на веб-сайті 
ліцензіата інформацію про частку кожного 
джерела енергії, використаного для виробництва 
електричної енергії, та про вплив на навколишнє 
природне середовище, спричинений 
виробництвом електричної енергії, за попередній 
рік; 
 
щодо обов’язку ліцензіата у визначеному 
НКРЕКП порядку публікувати на веб-сайті 
ліцензіата інформацію про частку кожного 

mailto:finstatement@nerc.gov.ua
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діяла з 20 жовтня 2020 року) 
 
 
 
 
 

підпункту 43 пункту 2.2 глави 2 
Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії (у редакції, що 
діяла до 20 жовтня 2020 року) 

 
 

підпункту 42 пункту 2.2 глави 2 
Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії (у редакції, що 
діяла з 20 жовтня 2020 року) 

 

джерела енергії, використаного для виробництва 
електричної енергії, та про вплив на навколишнє 
природне середовище, спричинений 
виробництвом електричної енергії, за попередній 
рік; 
 
щодо обов’язку ліцензіата розміщувати фінансову 
звітність на веб-сайті ліцензіата у порядку, 
встановленому Законом України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні»; 
 
щодо обов’язку ліцензіата розміщувати фінансову 
звітність на веб-сайті ліцензіата у порядку, 
встановленому Законом України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні». 
 

 
Згідно з вимогами підпунктами 7, 38, 43 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 1467 при 

провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних 
вимог, зокрема: 

- забезпечити функціонування веб-сайту ліцензіата в мережі Інтернет, у якому, зокрема, 
вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, адресу електронної 
пошти для прийому повідомлень) та іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до 
вимог чинного законодавства України; 

- у визначеному НКРЕКП порядку публікувати на веб-сайті ліцензіата інформацію про 
частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та про вплив 
на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, за 
попередній рік; 

- річна фінансова звітність ліцензіата підлягає обов’язковій перевірці незалежним 
аудитором та має бути розміщена на веб-сайті ліцензіата у встановленому законом порядку.  

 

Комісією з проведення перевірки встановлено, що у періоді з 15 липня 2019 року по 
09 лютого 2022 року та на момент проведення перевірки ТОВ «ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ» не має 
власного вебсайту. 
 
3 підпункту 35 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов з виробництва 
електричної енергії (у редакції, що 

діяла до 20 жовтня 2020 року) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

підпункту 34 пункту 2.2 глави 2 
Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії (у редакції, що 
діяла з 20 жовтня 2020 року) 

в частині обов’язку ліцензіата надавати 
учасникам ринку дані та інформацію, необхідні 
для виконання ними їхніх функцій на ринку 
електричної енергії, в обсягах та порядку, 
визначених правилами ринку, кодексом системи 
передачі, кодексом систем розподілу, кодексом 
комерційного обліку та іншими нормативно-
правовими актами, що регулюють 
функціонування ринку електричної енергії, у 
тому числі дані та інформацію оператору 
системи передачі для підготовки звіту з оцінки 
відповідності (достатності) генеруючих 
потужностей; 
 
в частині обов’язку ліцензіата надавати 
учасникам ринку дані та інформацію, необхідні 
для виконання ними їхніх функцій на ринку 
електричної енергії, в обсягах та порядку, 
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підпункту 36 пункту 2.2 глави 2 
Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії (у редакції, що 
діяла до 20 жовтня 2020 року) 

 
 
 
 
 

підпункту 35 пункту 2.2 глави 2 
Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії (у редакції, що 
діяла з 20 жовтня 2020 року) 

визначених правилами ринку, кодексом системи 
передачі, кодексом систем розподілу, кодексом 
комерційного обліку та іншими нормативно-
правовими актами, що регулюють 
функціонування ринку електричної енергії, у 
тому числі дані та інформацію оператору 
системи передачі для підготовки звіту з оцінки 
відповідності (достатності) генеруючих 
потужностей; 
 
в частині обов’язку ліцензіата дотримуватися 
вимог щодо надання, захисту, розкриття та 
оприлюднення інформації на ринку електричної 
енергії, визначених Законом України «Про 
ринок електричної енергії» та іншими 
нормативно-правовими актами, нормативними 
документами, що регулюють функціонування 
ринку електричної енергії; 
 
в частині обов’язку ліцензіата дотримуватися 
вимог щодо надання, захисту, розкриття та 
оприлюднення інформації на ринку електричної 
енергії, визначених Законом України «Про 
ринок електричної енергії» та іншими 
нормативно-правовими актами, нормативними 
документами, що регулюють функціонування 
ринку електричної енергії. 

 
Постановою НКРЕКП від 19.06.2018 № 459 (чинна з 10.10.2018) затверджено Порядок 

збору та передачі даних щодо функціонування ринку електричної енергії для оприлюднення на 
платформі прозорості ENTSO-E (далі – Порядок). 

 Порядок поширюється на оператора системи передачі електричної енергії (далі – ОСП), 
операторів систем розподілу електричної енергії, суб'єктів господарювання, що провадять 
діяльність з виробництва електричної енергії, зі встановленою потужністю одиниці генерації  
1 МВт та більше, на споживачів з встановленою потужністю одиниць споживання 100 МВт і 
більше та на оператора ринку.  

Відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 19.06.2018 № 459 (далі – Постанова № 459) 
суб’єкт господарювання, що здійснює господарську діяльність з передачі електричної енергії, 
розробив, затвердив та розмістив на своєму офіційному веб-сайті Інструкцію щодо подання та 
публікації даних на ринку електричної енергії (далі – Інструкція). 

Інструкція була погоджена постановою НКРЕКП від 15.07.2020 № 1388 та оприлюднена на 
вебсайті ПРАТ «НЕК Укренерго» 17.07.2020. 

Відповідно до пункту 3 Постанови № 459 власники первинних даних, визначені 
Порядком, не пізніше двох місяців з дня оприлюднення Інструкції на веб-сайті суб’єкта 
господарювання, що здійснює господарську діяльність з передачі електричної енергії, повинні 
забезпечити на постійній основі подання та оновлення даних суб’єкту господарювання, що 
здійснює господарську діяльність з передачі електричної енергії, згідно з Інструкцією. 

Відповідно до пункту 2.2. Порядку власники первинних даних зобов'язані надавати 
ОСП (або надавачу даних) дані/інформацію згідно з додатком до цього Порядку, у формі та у 
порядку,  визначених Інструкцією. Дані/інформація, що надаються власниками первинних 
даних, мають бути повними та достовірними. 

Відповідно до пункту 2.3 Порядку, у разі ненадання (повністю або частково), несвоєчасного 
надання або у разі виявлення ОСП/надавачем даних надання власниками первинних даних 
недостовірних даних/інформації, необхідних  для  передачі  на  платформу  прозорості  ENTSO-E, 
ОСП/надавач даних повинні звернутися до власника первинних даних щодо 
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уточнення/виправлення/доповнення відповідних даних/інформації. У разі відмови власника 
первинних даних в уточненні/виправленні/доповненні даних/інформації ОСП/надавач даних 
звертаються до Регулятора для прийняття відповідних рішень у межах повноважень. 

Відповідно до підпунктів 34 та 35 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1467 (у редакції, що діяла 
з 20 жовтня 2020 року), при провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен: 

надавати учасникам ринку дані та інформацію, необхідні для виконання ними їхніх функцій 
на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом 
системи передачі, кодексом систем розподілу, кодексом комерційного обліку та іншими 
нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, у тому 
числі дані та інформацію оператору системи передачі для підготовки звіту з оцінки відповідності 
(достатності) генеруючих потужностей; 

дотримуватися вимог щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення інформації на 
ринку електричної енергії, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії» та 
іншими нормативно-правовими актами, нормативними документами, що регулюють 
функціонування ринку електричної енергії. 

Згідно з договором від 17.06.2020 № 036 з ПрАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» про надання послуг 
з розподілу електричної енергії між Оператором системи розподілу та Виробником електричної 
енергії договірна потужність дахової СЕС ТОВ «ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ» становить 1,2 МВт. 

 
ТОВ «ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ» не надало комісії з перевірки інформацію про звернення 

до Оператора системи передачі для здійснення інформаційного обміну відповідно до Інструкції 
та копії таких звернень із копіями підтверджуючих документів на виконання вимог постанови 
НКРЕКП від 19.06.2018 № 459 та Порядку збору та передачі даних щодо функціонування ринку 
електричної енергії для оприлюднення на платформі прозорості ENTSO-E, що може свідчити про 
відсутність таких звернень. 

 
Листом від 21.02.2022 № 21/02 ТОВ «ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ» надало пояснення, що 

станом на 17.02.2022 третя черга СЕС не введена в експлуатацію. Листом  
ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» від 17.04.2019 № 150-932/2 в технічні умови на приєднання вносились 
зміни, а саме було здійснено почергове введення потужностей в експлуатацію.  

На підтвердження вказаної інформації ТОВ «ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ» надано до НКРЕКП 
однолінійну схему електропостачання, в якій зазначено, що в товариства встановлені 
трансформатори струму 50/5 по стороні 10 кВ, що відповідає введенню 1, 2 черг будівництва 
СЕС, відповідно комерційний облік 3 черги не організований. Також, по стороні 0,4 кВ 
встанвлений регульований автоматичний вимикач на 2000 А з уставкою 0,6. Таким чином, СЕС 
має обмеження генерації в 1200 А, та не дозволяє генерувати більше ніж потужності 1, 2 черг. 

 
Департамент ліцензійного контролю зазначає, що ТОВ «ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ» надано 

інормацію, згідно якої введено в експлуатацію 1 та 2 черги сонячної електрогенеруючої станції 
суманою потужністю 732,025 кВт, а 3 черга потужністю 467,975 кВт не введена в експлуатацію. 

Звертаємо увагу, що Порядок збору та передачі даних щодо функціонування ринку 
електричної енергії для оприлюднення на платформі прозорості ENTSO-E, затверджений 
постановою НКРЕКП від 19.06.2018 № 459, поширюється на оператора системи передачі 
електричної енергії (далі – ОСП), операторів систем розподілу електричної енергії, суб'єктів 
господарювання, що провадять діяльність з виробництва електричної енергії, зі 
встановленою потужністю одиниці генерації 1 МВт та більше, на споживачів з встановленою 
потужністю одиниць споживання 100 МВт і більше та на оператора ринку. 

На момент проведення перевірки ТОВ «ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ» мало ліцензію на 
провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії з заявленою 
встановленою потужністю електрогенеруючого обладнання 1199,815 кВт. 

 
 

 
Довідково: 
ТОВ «ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ» здійснює діяльність з виробництва електричної енергії із 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19
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використанням альтернативних джерел, а саме генерація електричної енергії на даховій СЕС. 
Загальна встановлена потужність електрогенеруючого обладнання 1199,815 кВт. 
 
Письмовою заявою від 19.11.2021 № 1911/45-002М (вх. НКРЕКП від 07.12.2021  

№ 26268/1-21) ТОВ «ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ» звернулось до НКРЕКП щодо здійснення 
позапланового виїзного заходу державного контролю Товариства у зв’язку з необхідністю 
припинення господарської діяльності з виробництва електричної енергії на 3-й черзі дахової СЕС 
з встановленою потужністю 467,72 кВт.  

Перевірка була проведена з дотримання вимог нормативно-правових актів, що регулює 
функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постаново НКРЕКП від 27.12.2017 
№ 1467 (далі – Ліцензійні умови № 1467), відповідно до переліку питань, встановлених  
додатком 7 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у 
сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних 
умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 428 за період діяльності 
Товариства з 15.07.2019. 

Перевіркою не зафіксовано порушень та невідповідностей в засобах провадження 
господарської діяльності з виробництва електричнї енергії ТОВ «ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ». 

 
  

 
Департамент ліцензійного контролю зазначає, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ» порушило вимоги підпункту першого 
частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії», яким 
встановлено, що виробники електричної енергії зобов’язані дотримуватися ліцензійних 
умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, інших 
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. 
 

З огляду на зазначене пропонується прийняти: 
1)  постанову, якою: 
 

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 42337028) щодо недопущення надалі порушення 
Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії. 

 

2) розпорядження про усунення порушень відповідно до якого: 
 

Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 42337028) усунути порушення Ліцензійних умов з 
розподілу електричної енергії, для чого:  

1) протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану в Україні 
надати до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Львівській області: 
            в електронному вигляді: 
            форму звітності № 1-НКРЕ (місячна) за період липень-грудень 2019 року; 
            форму звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) за ІІІ-IV квартали  
2019 року; 
            форму звітності № 4-НКРЕКП (квартальна) за 9 місяців 2019 року, за 2019 рік; 
            Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП (квартальна) за ІІІ-IV квартали 2019 року, за IV 
квартал 2021 року; 
            в паперовому вигляді: 
            форму звітності № 4-НКРЕКП (квартальна) за 9 місяців 2019 року, за 2019 рік; 
            Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП (квартальна) за ІІІ-IV квартали 2019 року, за І, ІІ 
квартали 2020 року; 
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            № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) за грудень  
2019 року, листопад 2020 року; 
           форму звітності № 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) за 2019 рік; 
           форму звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) за IV квартал 2019 
року, за І - IV квартал 2020 року; 
           форму звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) за IV квартал 2019 
року, за І - IV квартал 2020 року; 
           форму звітності № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) за липень-

грудень 2019 року, за січень-грудень 2020 року. 
 

2) протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану в Україні 
забезпечити функціонування веб-сайту в мережі Інтернет, у якому, зокрема, вказати засоби 
комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, адресу електронної пошти для 
прийому повідомлень) та іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог 
чинного законодавства України, про що протягом 10 робочих днів після виконання цього 
зобов’язання повідомити НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Львівській області. 
 
Директор 
Департаменту ліцензійного контролю                     Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

  

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про застереження ТОВ 
«ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ» щодо 
недопущення надалі порушення 
Ліцензійних умов з виробництва 
електричної енергії 

 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 21 червня  
2022 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта 
позапланової виїзної перевірки від 16 лютого 2022 року № 117, проведеної 
відповідно до постанов НКРЕКП від 17 грудня 2021 року № 2716 «Про 
проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ» та від 
11 лютого 2022 року № 248 «Про збільшення строку проведення позапланової 
виїзної перевірки ТОВ «ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ», на підставі посвідчення на 
проведення позапланової виїзної перевірки від 02 лютого 2022 року № 110, 
установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 42337028) порушено Ліцензійні умови 
провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, 
затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – 
Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), а саме: 

підпункт 7 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та 
підпункт 6 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) щодо обов’язку 
ліцензіата забезпечити функціонування вебсайту в мережі Інтернет,  
у якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону 
для звернення, адресу електронної пошти для прийому повідомлень) та іншу 
інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного 
законодавства України; 

підпункт 9 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та 
підпункт 8 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) щодо обов’язку 
ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, 
відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та 
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функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання 
копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП; 

підпункт 35 пункту 2.2  (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та 
підпункт 34 пункту 2.2  (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) у частині 
обов’язку ліцензіата надавати учасникам ринку дані та інформацію, необхідні для 
виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, 
визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом систем 
розподілу, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими 
актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, у тому числі 
дані та інформацію оператору системи передачі для підготовки звіту з оцінки 
відповідності (достатності) генеруючих потужностей; 

підпункт 36 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня  
2020 року) та підпункт 35 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня  
2020 року) у частині обов’язку ліцензіата дотримуватися вимог щодо надання, 
захисту, розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії, 
визначених Законом України «Про ринок електричної енергії» та іншими 
нормативно-правовими актами, нормативними документами, що регулюють 
функціонування ринку електричної енергії; 

підпункт 38 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та 
підпункт 37 пункту 2.2  (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) щодо обов’язку 
ліцензіата у визначеному НКРЕКП порядку публікувати на вебсайті ліцензіата 
інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва 
електричної енергії, та про вплив на навколишнє природне середовище, 
спричинений виробництвом електричної енергії, за попередній рік; 

підпункт 43 пункту 2.2  (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та 
підпункт 42 пункту 2.2  (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) щодо обов’язку 
ліцензіата розміщувати річну фінансову звітність на вебсайті ліцензіата у порядку, 
встановленому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні». 

  
Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг» та у зв’язку з воєнним станом в Україні  
з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, введеним відповідно до Указу 
Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим 
Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022,  
від 18 квітня 2022 року № 259/2022 та від 17 травня 2022 року № 341/2022, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
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Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 42337028) щодо недопущення надалі 
порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії. 
 

 
Голова НКРЕКП                                           К. Ущаповський 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 
 

Про  усунення порушень  
ТОВ «ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ» 
 

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п’ятої  
статті 14, пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг», у зв’язку з воєнним станом в Україні  
з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, введеним відповідно до Указу 
Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим 
Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від  
18 квітня 2022 року № 259/2022 та від 17 травня 2022 року № 341/2022 згідно 
з Актом позапланової виїзної перевірки від 16 лютого 2022 року № 117, 
проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 17 грудня 2021 року № 2716 
«Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ 
«ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ», постанови НКРЕКП від 11 лютого 2022 року № 248 
«Про збільшення строку проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ 
«ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ», Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

ВИРІШИЛА: 
 
Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛЕОПОЛІСЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 42337028) усунути порушення 
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), 
а саме: 
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підпункту 7 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та 
підпункту 6 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) щодо 
обов’язку ліцензіата забезпечити функціонування вебсайту в мережі Інтернет, 
у якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер 
телефону для звернення, адресу електронної пошти для прийому повідомлень) 
та іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного 
законодавства України; 

підпункту 9 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня  
2020 року) та підпункту 8 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) 
щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), 
інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП 
своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих 
днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП; 

підпункту 35 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня  
2020 року) та підпункту 34 пункту 2.2 (у редакції, що діє  
з 20 жовтня 2020 року) у частині обов’язку ліцензіата надавати учасникам 
ринку дані та інформацію, необхідні для виконання ними їхніх функцій на 
ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, 
кодексом системи передачі, кодексом систем розподілу, кодексом 
комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють 
функціонування ринку електричної енергії, у тому числі дані та інформацію 
оператору системи передачі для підготовки звіту з оцінки відповідності 
(достатності) генеруючих потужностей; 

підпункту 36 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня  
2020 року) та підпункту 35 пункту 2.2 (у редакції, що діє  
з 20 жовтня 2020 року) у частині обов’язку ліцензіата дотримуватися вимог 
щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення інформації на ринку 
електричної енергії, визначених Законом України «Про ринок електричної 
енергії» та іншими нормативно-правовими актами, нормативними 
документами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії; 

підпункту 38 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня  
2020 року) та підпункту 37 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 
року) щодо обов’язку ліцензіата у визначеному НКРЕКП порядку публікувати 
на вебсайті ліцензіата інформацію про частку кожного джерела енергії, 
використаного для виробництва електричної енергії, та про вплив на 
навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної 
енергії, за попередній рік; 

підпункту 43 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня  
2020 року) та підпункту 42 пункту 2.2 (у редакції, що діє  
з 20 жовтня 2020 року) щодо обов’язку ліцензіата розміщувати фінансову 
звітність на веб-сайті ліцензіата у порядку, встановленому Законом України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», для чого: 

протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану 
в Україні надати до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Львівській області: 
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в електронному вигляді: 
форму звітності № 1-НКРЕ (місячна) за період липень – грудень  

2019 року, 
форму звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) за  

ІІІ – IV квартали 2019 року, 
форму звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової 

енергії (квартальна) за ІІІ – IV квартали 2019 року, 
додаток 3 до форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та 

теплової енергії (квартальна) за ІІІ – IV квартали 2019 року, за IV квартал  
2021 року, 

у паперовому вигляді: 
форму звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової 

енергії (квартальна) за ІІІ – IV квартали 2019 року, 
додаток 3 до форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та 

теплової енергії (квартальна) за ІІІ – IV квартали 2019 року, за І, ІІ квартали 2020 
року, 

форму звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової 
енергії (місячна) за грудень 2019 року, листопад 2020 року, 

форму звітності № 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) за 
2019 рік, 

форму звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) за IV 
квартал 2019 року, за І – IV квартали 2020 року, 

форму звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) за IV 
квартал 2019 року, за І – IV квартали 2020 року, 

форму звітності № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) 
за липень – грудень 2019 року, за січень – грудень 2020 року; 

протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану 
в Україні забезпечити функціонування вебсайту в мережі Інтернет,  
у якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер 
телефону для звернення, адресу електронної пошти для прийому повідомлень) 
та іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного 
законодавства України, про що протягом 10 робочих днів після виконання 
цього зобов’язання повідомити НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Львівській 
області. 
 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


