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Обґрунтування 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до Плану здійснення 

заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять 

діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік» 

 

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг», 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 планових та позапланових виїзних, а 

також невиїзних перевірок відповідно до затверджених нею порядків контролю. 

Планові перевірки суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у 

сферах енергетики та комунальних послуг, проводяться не частіше одного разу 

на рік відповідно до річних планів, які затверджуються НКРЕКП до 01 грудня 

року, що передує плановому. 

План здійснення заходів державного контролю суб’єктів 

господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних 

послуг, на 2023 рік затверджений постановою НКРЕКП від 23 листопада 

2022 року № 1550. 

Відповідно до пункту 3.1 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, внесення змін до річного 

плану здійснення заходів державного контролю допускається в частині 

виключення ліцензіата, зміни його найменування та/або місцезнаходження, дати 

та строку проведення перевірки та виправлення технічних помилок. 

Не допускається зміна дати проведення перевірки на більш ранній період 

ніж було визначено в річному плані здійснення заходів державного контролю, 

крім випадків зміни дати проведення перевірки на більш ранній період за заявою 

ліцензіата, господарська діяльність якого має перевірятися. 

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів 

господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних 

послуг, на 2023 рік 12 червня 2023 року визначено датою початку планової 

перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов у сфері 

енергетики ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» (далі – ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»). 

ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» листом від 24 січня 2023 року № 122-07-528 

звернулось до НКРЕКП з проханням розглянути можливість зміни дати початку 

проведення відповідної планової перевірки у 2023 році шляхом перенесення її на 

більш ранній період, а саме на квітень – травень 2023 року. 
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Враховуючи зазначене, обсяг заходів контролю, що здійснюються та 

мають бути здійснені Відділом НКРЕКП у Львівській області, з метою 

забезпечення проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства 

та ліцензійних умов у сфері енергетики ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» у 2023 році 

відповідно до вимог Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 

 

Департамент ліцензійного контролю пропонує: 

 

прийняти постанову НКРЕКП «Про внесення зміни до Плану здійснення 

заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять 

діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік», якою дату 

початку проведення відповідної перевірки змінити з 12 червня 2023 року на 

15 травня 2023 року. 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту 

ліцензійного контролю 
Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про внесення зміни до Плану 

здійснення заходів державного 

контролю суб’єктів 

господарювання, що провадять 

діяльність у сферах енергетики та 

комунальних послуг, на 2023 рік 

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку 

контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах 

енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та 

ліцензійних умов, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 червня 

2018 року № 428, ураховуючи заяву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» від 24 січня 2023 року № 122-07-528, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. У рядку 95 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, цифри та знаки «12.06.2023» замінити цифрами 

та знаками «15.05.2023». 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 


