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 Обґрунтування 
до проєкту рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови 

 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг від 15.02.2023 № 297»  

(«Про застереження ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» щодо недопущення надалі 
недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 
електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії») 

 
Відповідно до постанови НКРЕКП від 27 грудня 2022 року № 1918 «Про проведення 

позапланової виїзної перевірки ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО», на підставі посвідчення на 
проведення позапланової виїзної перевірки від 27 грудня 2022 року № 461, НКРЕКП 
здійснено позапланову виїзну перевірку дотримання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131587) (далі – ПРАТ 
«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО») вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 
ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 
розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від  
27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), за 
період діяльності з 26 листопада 2022 року по 02 січня 2022 року, за результатами якої 
складено Акт позапланової виїзної перевірки від 16 січня 2023 року № 31, та прийнято 
постанову НКРЕКП від 15 лютого 2023 року № 297 «Про застереження  
ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-
правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення 
Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії» (далі – Постанова № 297). 

 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що в преамбулі Постанови № 297 
допущено технічну помилку, а саме у словах та цифрах «від 09 січня 2023 року № 17», «від  
20 грудня 2022 року № 1761», «від 21 грудня 2022 року № 448» зазначені помилково. Тому, 
виникла необхідність внести зміни до Постанови № 297 відповідно до даних, що містять 
оригінали відповідних документів, а саме Акт позапланової виїзної перевірки від 16 січня 
2023 року № 31, постанова НКРЕКП від 27 грудня 2022 року № 1918 «Про проведення 
позапланової виїзної перевірки ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО», посвідчення на проведення 
позапланової виїзної перевірки від 27 грудня 2022 року № 461. 

 

Враховуючи вище зазначене Департамент ліцензійного контролю пропонує: 
 

Унести до постанови НКРЕКП від 15 лютого 2023 року № 297 «Про застереження 
ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-
правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення 
Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії» наступні зміни: 

у преамбулі постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг від 15.02.2023 № 297 «Про застереження  
ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-
правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення 
Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії»  



 
 

слова, цифри та знак «від 09 січня 2023 року № 17» замінити словами, цифрами та знаком 
«від 16 січня 2023 року № 31»; 

слова, цифри та знак «від 20 грудня 2022 року № 1761» замінити словами, цифрами та 
знаком «від 27 грудня 2022 року № 1918»; 

слова, цифри та знак «від 21 грудня 2022 року № 448» замінити словами, цифрами та 
знаком «від 27 грудня 2022 року № 461». 

 
 

Директор Департаменту  
ліцензійного контролю  Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 
Про внесення змін до постанови 
Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг 
від 15 лютого 2023 року № 297  

 
Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна 
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 
В абзаці першому преамбули постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 15 
лютого 2023 року № 297 «Про застереження ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» щодо 
недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що 
регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення 
Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії»: 

слова, цифри та знак «від 09 січня 2023 року № 17» замінити словами, 
цифрами та знаком «від 16 січня 2023 року № 31»; 

слова, цифри та знак «від 20 грудня 2022 року № 1761» замінити словами, 
цифрами та знаком «від 27 грудня 2022 року № 1918»; 

слова, цифри та знак «від 21 грудня 2022 року № 448» замінити словами, 
цифрами та знаком «від 27 грудня 2022 року № 461». 

 
 

Голова НКРЕКП                     К. Ущаповський 


