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Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування до рішення
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, про прийняття рішення, що має ознаки
регуляторного акта – постанови НКРЕКП «Про внесення змін до деяких
постанов НКРЕКП»
З метою вдосконалення діючих нормативно-правових актів НКРЕКП, які
регулюють діяльність суб’єктів господарювання на ринку електричної енергії, у т.ч.
з урахуванням вимог положень Закону України «Про ринок електричної енергії»,
розроблено проект постанови НКРЕКП «Про внесення змін до деяких постанов
НКРЕКП» (далі – проєкт постанови), яким, зокрема, передбачається внести зміни
до:
1) Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу
електричної електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня
2017 року № 1470, зокрема в частині уточнення терміну «місце провадження
господарської діяльності», організаційних вимог провадження ліцензованої
діяльності з розподілу електричної енергії, встановлення форм заяв щодо зупинення
та відновлення провадження господарської діяльності з розподілу електричної
енергії;
2) Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою
НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, зокрема щодо уточнення умов укладення
договору про надання послуг з передачі електричної енергії, договору про надання
послуг з розподілу електричної енергії та договору про спільне використання
технологічних електричних мереж.
3) Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від
14 березня 2018 року № 310, щодо уточнення визначення сторін укладення договору
про надання послуг з розподілу електричної енергії та вартості послуг з розподілу.
Оскільки проєкт постанови НКРЕКП має ознаки регуляторного акта, згідно зі
статтею 15 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», зазначений проєкт має
бути оприлюднений на офіційному вебсайті НКРЕКП з метою отримання зауважень
та пропозицій.
З огляду на зазначене, Управління ліцензування виходить на Комісію з
пропозиціями:
1. Схвалити проєкт постанови НКРКП «Про внесення змін до деяких постанов
НКРЕКП».
2. Розмістити проєкт постанови НКРКП «Про внесення змін до деяких
постанов НКРЕКП» з метою отримання зауважень та пропозицій.

ПРОЄКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

П О СТ А Н ОВ А
№ ________________

_____________________
Київ

Про внесення змін до деяких
постанов НКРЕКП
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про
ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
розподілу електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 27 грудня 2017 року № 1470, такі зміни:
1) у главі 1:
абзац четвертий пункту 1.3 глави 1 викласти в такій редакції:
«місце провадження господарської діяльності – територія
в
адміністративно-територіальній одиниці, де розташована система розподілу
електричної енергії, що перебуває у власності, господарському віданні (щодо
державного або комунального майна) або в управлінні на підставі договору
управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та
інших злочинів, здобувача ліцензії (ліцензіата) та електричні мережі інших
власників, які не здійснюють розподіл електричної енергії відповідно до закону
та приєднані до системи розподілу електричної енергії здобувача ліцензії
(ліцензіата). Для ліцензіата (здобувача ліцензії), який є власником найбільшої (за
кількістю умовних одиниць енергетичного обладнання) системи розподілу
електричної енергії на території області (м. Києва), місцем провадження
господарської діяльності є також електричні мережі інших власників (у тому
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числі виробників електричної енергії), розташовані на території цієї
адміністративно-територіальної одиниці та приєднані до мереж оператора
системи передачі, які не здійснюють розподіл електричної енергії відповідно до
закону,»;
доповнити новими двома пунктами такого змісту:
«1.8. Ліцензіат має право звернутися до НКРЕКП із заявою про зупинення
дії ліцензії повністю або частково (додаток 5).
1.9. Для відновлення дії ліцензії, що була зупинена повністю або частково
на підставі заяви ліцензіата або на інших підставах, визначених законодавством,
ліцензіат подає до НКРЕКП заяву про відновлення дії ліцензії повністю або
частково згідно з додатком 6.
Якщо дія ліцензії зупинена повністю або частково не за заявою
ліцензіата, до заяви ліцензіат додає такі документи:
відомості разом із підтвердними документами про усунення підстав, що
стали причиною для зупинення дії ліцензії повністю або частково;
документ про сплату штрафу, передбаченого рішенням НКРЕКП, якщо дія
ліцензії зупинена повністю або частково на підставі відповідного рішення
НКРЕКП.»;
2) у пункті 2.2 глави 2:
підпункт 2 викласти в такій редакції:
«2) повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в заяві
про отримання ліцензії та документах, що додавалися до заяви, не пізніше
одного місяця з дня настання таких змін;»;
у підпункті 26 після слів «кодексу систем розподілу» доповнити словами
«та кодексу системи передачі»;
у підпункті 39 слово «затвердження» замінити словом «схвалення»;
підпункт 40 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 41 – 53 вважати відповідно підпунктами 40 – 52;
доповнити двома новими підпунктами такого змісту:
«53) інформувати НКРЕКП протягом трьох робочих днів після укладення
двостороннього договору про предмет договору, ціну електричної енергії та/або
порядок її розрахунку (формування), обсяг електричної енергії та графіки
погодинного обсягу купівлі-продажу електричної енергії, строки та порядок
постачання електричної енергії, якщо сторони договору входять до складу
одного вертикально інтегрованого суб'єкта або є афілійованими між собою;
54) у разі зупинення дії ліцензії повністю або частково протягом строку, на
який зупинено дію ліцензії, повністю припинити господарську діяльність з
розподілу електричної енергії в межах місць провадження господарської
діяльності, в яких зупинено дію ліцензії»;
3) доповнити новими додатками 5 та 6, що додаються.
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2. Унести до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 312, такі зміни:
1) у пункті 1.2.4 глави 1.2 розділу І:
абзац третій викласти в такій редакції:
«Оператор системи передачі укладає договір споживача про надання послуг
з передачі електричної енергії, зміст якого визначається оператором системи на
основі Типового договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі)
електричної енергії, який є додатком 3 до цих Правил, з усіма виробниками,
резервне живлення яких забезпечується від мереж оператора системи передачі та
споживачами (основними споживачами), електричні мережі яких приєднані до
мереж оператора системи передачі або до мереж виробника, резервне живлення
якого забезпечується від мереж оператора системи передачі.»;
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Оператор системи розподілу укладає договір споживача про надання
послуг з розподілу електричної енергії, зміст якого визначається оператором
системи на основі Типового договору споживача про надання послуг з розподілу
(передачі) електричної енергії, який є додатком 3 до цих Правил, з кожним
споживачем, електроустановки якого приєднані до мереж на території
ліцензованої діяльності цього оператора системи розподілу (у тому числі
споживачем (основним споживачем), електроустановки якого приєднані до
електричних мереж виробника, резервне живлення якого забезпечується від
мереж цього оператора системи розподілу та його субспоживачами), а також
субспоживачами основних споживачів, електричні мережі яких приєднані до
мереж оператора системи передачі або до мереж виробника, резервне живлення
якого забезпечується від мереж оператора системи передачі.»;
2) пункт 2.5.1 глави 2.5 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«2.5.1. Для забезпечення розподілу електричної енергії споживачам, а також
для транспортування електричної енергії в мережі оператора системи розподілу
електричними мережами, що не належать оператору системи розподілу, між
оператором системи розподілу та споживачем та/або власником цих мереж, який
не є оператором системи розподілу (у тому числі виробником, резервне
живлення якого забезпечується від електричних мереж цього оператора системи,
споживачем (основним споживачем), електроустановки якого приєднані до
електричних мереж оператора системи передачі або до мереж виробника,
резервне живлення якого забезпечується від електричних мереж оператора
системи передачі), укладається договір про спільне використання технологічних
електричних мереж, що укладається між ними на основі Типового договору про
спільне використання технологічних електричних мереж (додаток 1 до цих
Правил).».
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3. Унести до глави 11.2 розділу ХІ Кодексу систем розподілу, затвердженого
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 310, такі зміни:
1) пункт 11.2.1 викласти в такій редакції:
«11.2.1. Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії
укладається між:
1) ОСР та споживачем, електроустановки якого приєднані до мереж на
території діяльності цього оператора системи розподілу (у тому числі
споживачем (основним споживачем), електроустановки якого приєднані до
електричних мереж виробника, резервне живлення якого забезпечується від
мереж цього оператора системи розподілу та його субспоживачами), а також
субспоживачами основних споживачів, електричні мережі яких приєднані до
мереж оператора системи передачі або до мереж виробника, резервне живлення
якого забезпечується від мереж оператора системи передачі;
2) ОСР та електропостачальником;
3) ОСР та виробником, резервне живлення якого забезпечується від
електричних мереж оператора системи розподілу;
4) ОСР та суміжним ОСР.»;
2) пункт 11.2.2 доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
«Вартість послуг з розподілу електричної енергії визначається:
для споживачів електричної енергії, які купують електричну енергію в
електропостачальника за Правилами роздрібного ринку електричної енергії та
відповідно до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної
енергії самостійно (напряму) оплачують послуги з розподілу електричної енергії
ОСР, ‒ на підставі даних щодо обсягів споживання електричної енергії цими
споживачами (з урахуванням втрат електричної енергії в мережах споживача);
для електропостачальників – за обсягами споживання електричної енергії
сукупністю споживачів електропостачальника, електроустановки яких
приєднані до мереж на території ліцензованої діяльності цього оператора
системи розподілу, які згідно з умовами договорів про постачання електричної
енергії (комерційними пропозиціями електропостачальника) оплачують послуги
з розподілу електричної енергії через електропостачальника.».
4. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її
оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з розподілу
електричної енергії
(пункт 1.8)

____________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу
електричної енергії
Ліцензіат____________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, серія,
номер паспорта, ким і коли виданий)

Ідентифікаційний код: _______________________________
(для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною
особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це
відповідний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, і має
відмітку
в
паспорті.
У
такому
випадку
подається
копія
цієї
відмітки)_____________________________________________________________
(для фізичної особи-підприємця)

просить зупинити дію* □ повністю / □ частково
ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної
енергії, отриманої згідно з рішенням _____________________________________________________________________
(дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії)

Якщо дія ліцензії зупиняється частково, вказати місця провадження діяльності, в яких
пропонується зупинити дію ліцензії:___________________________________________
у зв’язку з__________________________________________________________________________________________________________
(зазначити причину зупинення дії ліцензії)

Надана в заяві та доданих до неї документах інформація – достовірна.
До заяви додаються такі документи:
1)
2)

__________________
(підпис заявника)

«___» _______________ 20__ р.
* У відповідному квадраті поставити позначку «V»

________________________
(прізвище, і ніціали)

Додаток 6
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з розподілу
електричної енергії
(пункт 1.9)

___________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про відновлення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з
розподілу електричної енергії
Ліцензіат____________________________________________________________
(найменування, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи-підприємця, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

Ідентифікаційний код: ____________________________
(для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною
особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це
відповідний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, і має
відмітку в паспорті. У такому випадку подається копія цієї відмітки) ______________
(для фізичної особи-підприємця)

просить відновити дію* □ повністю / □ частково
ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної
енергії, зупинену згідно з рішенням ________________________________________
(вказати дату прийняття та номер рішення про зупинення дії ліцензії)

Якщо дія ліцензії відновлюється частково, вказати місця провадження діяльності, в
яких пропонується відновити дію ліцензії:______________________________________
у зв’язку з__________________________________________________________________________________________________________
(зазначити причину відновлення дії ліцензії)

До заяви додаються такі документи:
1)
2)

Надана в заяві та доданих до неї документах інформація – достовірна.

_________________________
(підпис заявника )

«___» _______________ 20__ р
* У відповідному квадраті поставити позначку «V»

_______________________
(прізвище, ініціали)

