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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 22 лютого 2022 року № 330.43» 
 

Відповідно до частин першої та другої статті 19 Закону України «Про Національну 
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики  та комунальних послуг» 
(далі – Закон) 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 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. 

 

До НКРЕКП надійшла письмова заява ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ» (код ЄДРПОУ 42092130) (далі – ТОВ 
«ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ», Товариство) від 08.02.2022 № 907-2022-946 (вх. НКРЕКП від 
09.02.2022 № 2683/1-22) щодо здійснення з 18.04.2022 позапланового заходу державного 
контролю Товариства за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 відповідно до питань планової 
перевірки (додаток 8 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), 
проведення якої відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів 
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 
2022 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 17.11.2021 № 2222, заплановано з 
04.05.2022, з урахуванням якої НКРЕКП прийнято постанову від 22 лютого 2022 року  
№ 330.43 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ», 
на підставі якої мала бути проведена позапланова виїзна перевірка в частині питань, 
необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, а саме 
дотримання ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ» вимог нормативно-правових актів, що регулюють 
функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою 
НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469, відповідно до переліку питань, встановлених 
додатком 8 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  01.01.2021 по 31.12.2021. 

 

Водночас, у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, відповідно до Указу 
Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого Законом України «Про 
затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», 
відповідно до повноважень, наданих Законом України «Про Національну комісію, що 
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здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 01.03.2022 
на засіданні НКРЕКП, яке проводилося у формі відкритого слухання, прийнято постанову 
№ 335 «Про врегулювання деяких питань на строк запровадження (введення) воєнного 
стану в Україні» (далі – Постанова від 01.03.2022 № 335). 

Так, пунктом 1 Постанови від 01.03.2022 № 335 тимчасово, на період дії воєнного 
стану, зупинено проведення, зокрема позапланових виїзних перевірок. 

 

При цьому, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову  
від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і 
державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», положеннями якої встановлено 
припинення проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) 
і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента 
України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні». 

 

Враховуючи викладене вище, проведення позапланової виїзної перевірки 
Товариства з 18.04.2022, відповідно до постанови НКРЕКП від 22.02.2022 № 330.43 «Про 
проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ», було 
неможливим. 

 

Разом з тим, 06 грудня 2022 року Кабінетом Міністрів України було прийнято 
постанову № 1363 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  
від 13 березня 2022 р. № 303», яка дозволяє НКРЕКП здійснювати протягом періоду 
воєнного стану планові та позапланові заходи державного нагляду (контролю) за 
дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та 
комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, за наявності 
загрози, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я 
людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави. 

 

Водночас, ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ» звернулось до НКРЕКП листом  
від 08.02.2022 № 907-2022-946, в якому зазначило, що згідно постанови НКРЕКП  
від 23.11.2022 № 1550 «Про затвердження Плану здійснення заходів державного контролю 
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних 
послуг, на 2023 рік» визначено початок планової перевірки діяльності  
ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ», а саме 02.02.2023. 

Враховуючи наведене, ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ» просить лист від 08.02.2022  
№ 907-2022-946 не брати до уваги. 

 
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 22 лютого 2022 року № 330.43 «Про проведення позапланової 
виїзної перевірки ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ». 

 

 

 

Директор Департаменту  
ліцензійного контролю       

 
                      Я. Зеленюк 

https://ips.ligazakon.net/document/view/u064_22?ed=2022_02_24
https://ips.ligazakon.net/document/view/u064_22?ed=2022_02_24


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 22 лютого 2022 року № 330.43  

 
Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та  
з урахуванням Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів 
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних 
послуг, на 2023 рік, затвердженого постановою Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
від 23 листопада 2022 року № 1550, 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 22 лютого 2022 року № 330.43 «Про проведення позапланової 
виїзної перевірки ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ». 

 
 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 
 


