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Членам НКРЕКП 

 

 

Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про анулювання ліцензії з постачання природного газу, виданої 

ТЗОВ НВП «ЕНЕРГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК», та внесення змін до постанови НКРЕКП  

від 18 вересня 2018 року № 1006» 
 

 

Відділом НКРЕКП у Львівській області 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 листопада 2021 року № 2222 (зі 

змінами внесеними постановою НКРЕКП від 09.09.2022 № 1116) та посвідчення на проведення 

планової перевірки від 06 грудня 2022 року № 425 мала здійснити у строк з 20 грудня 2022 року по         

26 грудня 2022 року (включно) планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК» 

(далі – ТЗОВ НВП «ЕНЕРГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК», Ліцензіат, Товариство) Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою 

НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), за результатами якої було складено 

Акт про відмову ліцензіата у проведенні планової перевірки від 20.12.2022 № 364 (далі – Акт 

перевірки), надісланий ТЗОВ НВП «ЕНЕРГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК» 21.12.2022 рекомендованим 

листом 7905400818620 з повідомленням про вручення поштового відправлення. Станом на 04.01.2023, 

згідно з трекінгом Укрпошти, відправлення знаходиться у точці видачі/доставки. 

При цьому, зазначеним Актом перевірки зафіксовано, що ТЗОВ НВП «ЕНЕРГІЯ-

НОВОЯВОРІВСЬК» не дотримано вимог Ліцензійних умов, а саме: 

№ 

з/п 
Не дотримано Суть порушення  

1 підпункту 10 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов  

 

у частині забезпечення (за відсутності 

передбачених законодавством підстав для відмови 

у проведенні перевірки) допуску членів комісії з 

перевірки до її здійснення та присутності 

керівника ліцензіата, його заступника або іншої 

уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП 

перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих 

Ліцензійних умов та нормативно-правових актів, 

що регулюють функціонування ринку природного 

газу 

(стор. 4 Акта перевірки)   

Комісія з проведення перевірки в перший день перевірки 20 грудня 2022 року о 10:00 годині 

прибула за місцезнаходженням Ліцензіата, зазначеним у заяві про отримання ліцензії з постачання 

природного газу, у Ліцензійному реєстрі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 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 проведення перевірки неодноразово телефонувала за номером телефону 

(03256) 42 9 67 та  (03256) 42 9 65 зазначеному у Заяві на видачу ліцензії з постачання природного газу 

енергії. Оператор повідомив, що ці номери не є дійсні. 

Також, комісія з проведення перевірки здійснила спробу зв’язатися з Ліцензіатом через 

офіційний сайт ТЗОВ НВП «ЕНЕРГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК», зазначений у Ліцензійному реєстрі 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 



послуг, https://www.energy-nv.com.ua, однак такий сайт в мережі Інтернет станом на момент перевірки 

відсутній. 

З електронної адреси Відділу НКРЕКП у Львівській області lviv.@nerc.gov.ua на електронну 

адресу Ліцензіата energynov@ukr.net, зазначену у Ліцензійному реєстрі Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 06.12.2022 було 

відправлено електронне повідомлення з повідомленням про проведення планової перевірки та запитом 

з переліком інформації та документів, які необхідно надати для перевірки дотримання Ліцензіатом 

вимог законодавства та Ліцензійних умов, згідно з питаннями, визначеними у додатку 16 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 червня 2018 року № 428 (зі змінами) (далі – Порядок контролю). 

Крім того, з електронної адреси Відділу НКРЕКП у Львівській області lviv.@nerc.gov.ua на 

електронну адресу Ліцензіата energynov@ukr.net 20.12.2022 відправлено електронне повідомлення про 

проведення планової перевірки та про необхідність забезпечення присутності на робочому місці під 

час проведення перевірки уповноваженої особи ТЗОВ НВП «ЕНЕРГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК». 

Зворотної відповіді Ліцензіата на зазначене повідомлення не надходило. 

Отже, комісією з проведення перевірки встановлено, що ТЗОВ НВП «ЕНЕРГІЯ-

НОВОЯВОРІВСЬК» відсутнє за адресою, зазначеною у Заяві на видачу ліцензії - Львівська область, 

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

Згідно із положеннями пункту 7.5 глави 7 Порядку контролю, комісією з проведення перевірки в 

приміщенні Відділу НКРЕКП у Львівській області за адресою: 79071, м. Львів, вул. 1-й Скнилівський 

провулок, буд. 10 А складено Акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки за формою, 

наведеною в додатку 21 до цього Порядку контролю. 

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 59 Закону України «Про ринок природного 

газу», правопорушенням на ринку природного газу є, зокрема, невиконання законних постанов, 

розпоряджень, наказів, рішень та приписів суб’єктів владних повноважень на ринку природного газу, 

а також створення перешкод для виконання службових обов’язків посадовими особами таких 

суб’єктів. 

Положеннями пункту 1.4 розділу 1 Порядку контролю визначено, що відмова ліцензіата у 

проведенні перевірки - недопуск членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за відсутності 

передбачених для цього законом підстав (зокрема ненадання документів, інформації щодо предмета 

перевірки на вимогу членів комісії з перевірки, відмова в доступі до місць провадження діяльності, 

об’єктів, що використовуються ліцензіатом при провадженні діяльності, що підлягає ліцензуванню, 

відсутність ліцензіата за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у справі ліцензіата, 

відсутність уповноваженої особи ліцензіата за місцезнаходженням ліцензіата протягом першого та 

останнього дня перевірки). 

Враховуючи вищевикладене, відсутність ТЗОВ НВП «ЕНЕРГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК» та 

уповноваженої особи Ліцензіата протягом першого дня перевірки за адресою місцезнаходження 

юридичної особи, яка зазначена у Заяві на видачу ліцензії свідчить про відмову Ліцензіата у 

проведенні перевірки. 

 

 

Враховуючи вищезазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти 

постанову, якою відповідно до статей 17 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 59 Закону 

України «Про ринок природного газу» 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: 
 

 

1. Анулювати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК» (код ЄДРПОУ 32789941) ліцензію з 

постачання природного газу, видану відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 вересня 2018 року № 1006. 
 

2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 18 вересня 2018 року № 1006 «Про видачу ліцензій з 

https://www.energy-nv.com.ua/
mailto:energynov@ukr.net


постачання природного газу ТЗОВ НВП «ЕНЕРГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК», ТОВ «КОЛІРЕКС» та                                                   

ТЗОВ «ТРАНСГАЗІНДАСТРІ АГ» такі зміни:  

1) у назві абревіатуру, слова та знаки «ТЗОВ НВП «ЕНЕРГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК»,» 

виключити;  
 

2) абзац другий постановляючої частини виключити.  

У зв’язку з цим абзаци третій – п’ятий  вважати відповідно абзацами другим – четвертим. 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю          Я. Зеленюк 



 

ПРОЄКТ 

                                
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

 

 

___________________                                    Київ                                        № _______________ 

 

Про анулювання ліцензії з постачання 

природного газу, виданої  

ТЗОВ НВП «ЕНЕРГІЯ-

НОВОЯВОРІВСЬК», та внесення змін до 

постанови НКРЕКП від 18 вересня 

2018 року № 1006  

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 10 січня 2023 року на 

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

ліцензіата у проведенні перевірки, складеного за результатами проведення 

планової перевірки щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог 

законодавства та ліцензійних умов з постачання природного газу від 20 грудня 

2022 року № 364, що мала бути проведена 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 листопада 2021 року № 2222 (у 

редакції постанови НКРЕКП від 09 вересня 2022 року № 1116), та посвідчення 

на проведення планової перевірки від 06 грудня 2022 року № 425, установлено, 

що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК» (код 

ЄДРПОУ 32789941) не дотримано вимоги підпункту 10 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання 

природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року 

№ 201 (далі – Ліцензійні умови), у частині забезпечення (за відсутності 

передбачених законодавством підстав для відмови у проведенні перевірки) 



2 

 

допуску членів комісії з перевірки до її здійснення та присутності керівника 

ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення 

НКРЕКП перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов та 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного 

газу. 
 

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

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг», статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» 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) ліцензію з постачання природного газу, видану 

відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 вересня 2018 року 

№ 1006. 

2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 вересня 2018 року 

№ 1006 «Про видачу ліцензій з постачання природного газу ТЗОВ НВП 

«ЕНЕРГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК», ТОВ «КОЛІРЕКС» та                                                   

ТЗОВ «ТРАНСГАЗІНДАСТРІ АГ» такі зміни:  

1) у назві абревіатуру, слова та знаки «ТЗОВ НВП «ЕНЕРГІЯ-

НОВОЯВОРІВСЬК»,» виключити;  

2) абзац другий постановляючої частини виключити.  

У зв’язку з цим абзаци третій – п’ятий  вважати відповідно абзацами     

другим – четвертим. 
 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 

МП 
 

Копію постанови про анулювання ліцензії надіслано (отримав) 

___________________________________________________________________________________ 

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

«____»______________ 2023 року                                                                ____________ 

                                                                                                                               (підпис) 


