
 

Департамент ліцензійного 

контролю  

«_ _»___________2023 року 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 
 

 

Обґрунтування  

до проєкту постанови НКРЕКП «Про анулювання ліцензії  на право провадження 

 господарської діяльності з виробництва теплової енергії, виданої ТЗОВ НВП 

«ЕНЕРГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК» 

 

Відділом НКРЕКП у Львівській області було здійснено вихід на планову перевірку 

дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК» (далі – 

ТЗОВ НВП «ЕНЕРГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК», Товариство, Ліцензіат) (код ЄДРПОУ 

32789941) вимог законодавства у сфері теплопостачання та Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою 

НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні умови з виробництва) за 

результатами якої складено Акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки від  

20 грудня 2022 року № 365. 
Перевіркою встановлено: 

№ 

з/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1 

пункту 9.2 глави 9 

Порядку контролю 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт 4 пункту 3.2 

глави 3 Ліцензійних умов 

з виробництва теплової 

енергії 

 

 

недотримано вимоги законодавства у частині 

обов’язку уповноваженої особи ліцензіата, зокрема: 

бути присутньою на робочому місці під час 

проведення перевірки; 

допускати членів комісії з перевірки до здійснення 

перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку 

та забезпечувати умови для проведення перевірки; 

 

 

порушення щодо забезпечення присутності 

керівника ліцензіата, його заступника або іншої 

уповноваженої особи під час проведення органом 

ліцензування в установленому законом порядку 

перевірки додержання ліцензіатом вимог цих 

Ліцензійних умов 

Комісія з проведення перевірки в перший день перевірки 20.12.2022 о 10:00 год. 

прибула за місцезнаходженням Ліцензіата, зазначеним у заяві про отримання ліцензії на 

провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, та у Реєстрі суб’єктів 

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

діяльність яких регулюється НКРЕКП, а саме за адресою: Львівська область, Яворівський 

район, м. Новояворівськ, вул. Богдана Пасічника, буд. 1. 

За даною адресою знаходиться двоповерхова офісна будівля. На будівлі наявна 

вивіска Міського комунального підприємства «НОВОЯВОРІВСЬКВОДОКАНАЛ», згадане 

підприємство розташоване на другому поверсі офісної будівлі за даною адресою.  

Вивіска, яка свідчить про місцезнаходження ТОВ НВП «ЕНЕРГІЯ-

НОВОЯВОРІВСЬК» за даною адресою, відсутня. 

Комісія з перевірки здійснила спробу зв’язатися з Ліцензіатом через офіційний сайт, 

однак такий сайт в мережі Інтернет станом на момент перевірки відсутній та через 

телефонний зв'язок, але оператор повідомив, що ці номери не є дійсні. 

 



2 

Згідно з пунктом 8 пункту 7.1 глави 7 Порядку ліцензування видів господарської 

діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 03.03.2020 № 548 (далі – Порядок № 548) підставою для 

прийняття рішення про анулювання ліцензії є акт про відмову ліцензіата у проведенні 

перевірки НКРЕКП. 

Відповідно до положень пункту 7.5 глави 7 Порядку контролю за дотримання 

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

законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428 (далі – Порядок контролю) у разі встановлення у 

перший день перевірки факту відсутності ліцензіата за його місцезнаходженням згідно з 

даними, що містяться у ліцензійній справі, та/або відсутності уповноваженої особи 

ліцензіата за місцезнаходженням ліцензіата у цей день складається акт про відмову 

ліцензіата у проведенні перевірки за формою, наведеною в додатку 21 до цього Порядку. 

При цьому один примірник акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки 

надсилається ліцензіату за місцезнаходженням ліцензіата згідно з відомостями, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, рекомендованим листом протягом п’яти робочих днів з дня 

підписання акта членами комісії з перевірки. Другий примірник акта про відмову ліцензіата 

у проведенні перевірки долучається до ліцензійної справи та зберігається в НКРЕКП. 

Перевірка при цьому вважається завершеною та акт перевірки за формою, наведеною 

в додатку 19 до цього Порядку, не складається. 

Датою отримання такого акта буде вважатися дата його особистого вручення, що 

підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або 

третій календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв’язку, в якому 

обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом). 
Слід зазначити, що копію Акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки від  

20 грудня 2022 року № 365 було надіслано на адресу ліцензіата рекомендованим листом  

21 грудня 2022 року (фіскальний чек № 7905400818639) із повідомленням про вручення 

поштового відправлення. 

Станом на 23 грудня 2022 року, згідно із трекінг номером  Укрпошти, відправлення 

знаходиться у точці видачі/доставки Укрпошти міста Новояворівськ.  Отже з 26 грудня 

2022 року акт вважається отриманим. 

 

Враховуючи зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує 

прийняти постанову, якою: 

1. Відповідно до статей 17, та 22 Закону України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», підпункту 8 

пункту 7.1 глави 7 Порядку № 548 анулювати ТОВ НВП «ЕНЕРГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК» 

(код ЄДРПОУ 32789941) безстрокову ліцензію на право провадження господарської 

діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з 

використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, видану відповідно до 

постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 14 вересня 2015 року № 2301. 

 
 

 

 

Директор Департаменту  Я. Зеленюк 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0428874-18#n578
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0428874-18#n350


ПРОЄКТ 

  

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
 

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про анулювання ліцензії з 

виробництва теплової енергії, 

виданої ТЗОВ НВП «ЕНЕРГІЯ-

НОВОЯВОРІВСЬК» 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ січня 2023 року на 

засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта про відмову 

ліцензіата у проведенні планової перевірки від 20 грудня 2022 року № 365, що 

мала бути проведена на підставі 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 листопада 2021 року № 2222, посвідчення на проведення 

планової перевірки від 07 грудня 2022 року № 426, установлено, що 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК» (код ЄДРПОУ 

32789941) порушено законодавство та Ліцензійні умови провадження 

господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджені 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 308 (далі – 

Ліцензійні умови), а саме: 

пункт 9.2 глави 9 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 червня 2018 року № 428, у частині обов’язку 

уповноваженої особи ліцензіата: 

бути присутньою на робочому місці під час проведення перевірки, 
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допуску членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови 

дотримання вимог цього Порядку та забезпечення умови для проведення 

перевірки; 

підпункт 4 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов щодо забезпечення 

присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої 

особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом 

порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов. 

 

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

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг» та підпункту 8 пункту 7.1 глави 7 Порядку ліцензування видів 

господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від  

03 березня 2020 року № 548, Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

1. Анулювати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК» 

(код ЄДРПОУ 32789941) безстрокову ліцензію на право провадження 

господарської діяльності з виробництва теплової енергії на 

теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або 

поновлюваних джерел енергії, видану відповідно до постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 14 вересня 2015 року № 2301. 

 

 

 

Голова НКРЕКП К. Ущаповський 
 

 МП 

 

 

 

 

Копію постанови надіслано (отримав) 

____________________________________________________________________ 

(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови) 

 

«___» _____________ 2023 року                                                                ________________ 
(підпис) 


