
07.06.2022
                                                                                           Голові НКРЕКП

Членам НКРЕКП

Обґрунтування Управління ліцензування до рішення Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, про схвалення проєкту рішення, що має ознаки  регуляторного 
акта – постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до деяких постанов 

НКРЕКП».

15 лютого 2022 року Верховною Радою України прийнято  Закон України 
№ 2046-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку 
установок зберігання енергії», який набирає чинності 16 червня 2022 року, який 
врегульовує питання можливості використання системи накопичення енергії 
суб’єктами ринків електричної енергії та природного газу. 

У зв’язку з цим Управлінням ліцензування було  розроблено проєкт 
постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП», 
яким пропонується удосконалити ліцензійні умови на право провадження 
господарської діяльності на ринках електричної енергії та природного газу з 
урахуванням особливостей провадження відповідними ліцензіатами  діяльності 
зі зберігання енергії.

Оскільки проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності зі зберігання енергії» має ознаки 
регуляторного акта,  згідно зі статтею 15 Закону України «Про Національну 
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг» він має бути оприлюднений на офіційному вебсайті 
НКРЕКП з метою одержання зауважень і пропозицій.

   З огляду на зазначене, Управління ліцензування виходить на 
Комісію з пропозицією:

          1.  Схвалити  проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до 
деяких постанов НКРЕКП».

2.  Розмістити проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до 
деяких постанов НКРЕКП» на офіційному вебсайті НКРЕКП з метою 
отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань.

Начальник Управління ліцензування                                          Ю. Антонюк



ПРОЄКТ

    

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
_____________________                                                      № ________________

Київ

Про затвердження 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. Затвердити Зміни до деяких постанов Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що 
додаються.

2. 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              К. Ущаповський



                                            ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                           Постанова   Національної

                                                                    комісії, що здійснює державне
                                                      регулювання у сферах 

                                                                           енергетики та комунальних послуг
                                                         ______________№_____

Зміни
до деяких постанов Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

1. У постанові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 лютого 2017 року № 201:

 
1) пункт 2.5 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з транспортування природного газу, доповнити двома новими 
підпунктами такого змісту:

«4) не здійснювати діяльність із зберігання енергії;

5) не допускається, щоб одна й та сама особа (у тому числі державний 
орган) чи особи (у тому числі державні органи) здійснювали прямо або 
опосередковано одноосібний або спільний контроль чи право стосовно 
ліцензіата (здобувача ліцензії) з однієї сторони та контроль чи право над 
суб’єктом(-ами) господарювання, який(-і) провадить(-ять) діяльність із 
зберігання енергії, з іншої сторони.»;

2) пункт 2.7 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з розподілу природного газу, доповнити двома новими підпунктами 
такого змісту:

«3) не здійснювати діяльність із зберігання енергії;

4) не допускається, щоб одна й та сама особа (у тому числі державний 
орган) чи особи (у тому числі державні органи) здійснювали прямо або 
опосередковано одноосібний або спільний контроль чи право стосовно 
ліцензіата (здобувача ліцензії) з однієї сторони та контроль чи право над 
суб’єктом(-ами) господарювання, який(-і) провадить(-ять) діяльність з 
зберігання енергії, з іншої сторони.».

2. Унести до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 
передачі електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 09 листопада 2017 року № 1388, такі зміни:

1) абзац шостий пункту 1.4 глави 1 викласти в такій редакції:
«засіб провадження господарської діяльності – електроустановки, 

програмне та апаратно-технічне забезпечення, призначене для передачі 
електричної енергії, диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 



ОЕС України, функціонування балансуючого ринку, виконання функцій 
оператора системи передачі, адміністратора розрахунків і адміністратора 
комерційного обліку та здійснення інших функцій відповідно до закону, що 
перебуває у власності або господарському віданні здобувача ліцензії 
(ліцензіата) та зазначене в документах, що додаються до заяви про отримання 
ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом в 
установленому порядку). За умови використання ліцензіатом на об’єкті 
електроенергетики установки зберігання енергії у випадках, передбачених 
статтею 33 Закону України «Про ринок електричної енергії», така установка 
включається до засобів провадження господарської діяльності;

2) у главі 2:
пункт 2.3 після підпункту 36 доповнити вісьмома новими підпунктами 37 

– 44 такого змісту:
«37) мати у власності, володінні, користуванні або розробляти, управляти 

чи експлуатувати установки зберігання енергії, виключно у випадках, 
передбачених статтею 33 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

38) подавати запит про необхідність надання ліцензіату права мати у 
власності, володінні, користуванні або розробляти, управляти чи експлуатувати 
установки зберігання енергії у порядку, передбаченому кодексом системи 
передачі;

39) здійснювати закупівлю установок зберігання енергії відповідно до 
керівних принципів, затверджених (погоджених) НКРЕКП;

40) не використовувати установки зберігання енергії, які є у власності, 
володінні, користуванні, управлінні (крім здійснення диспетчерського 
(оперативно-технологічного) управління) ліцензіата або розробляються та/або 
експлуатуються ним, для купівлі та/або продажу електричної енергії на ринку 
електричної енергії, або для надання послуг з балансування та/або допоміжних 
послуг;

41) використовувати власні установки зберігання енергії виключно, якщо 
система передачі знаходиться в передаварійному режимі, аварійному режимі, 
режимі системної аварії або режимі відновлення, визначених кодексом системи 
передачі;

42) здійснювати диспетчерське управління установками зберігання 
енергії у порядку, передбаченому кодексом системи передачі;

43) у разі підтвердження НКРЕКП спроможності інших сторін мати у 
власності, володінні, користуванні, розробляти, експлуатувати або управляти 
установками зберігання енергії, припинити діяльність, зазначену у частинах 
одинадцятій та тринадцятій статті 33 Закону України «Про ринок електричної 
енергії», у порядку та у строки, визначені НКРЕКП, крім випадків, коли 
установки зберігання енергії є повністю інтегрованими елементами мережі 



ліцензіата та не використовуються для балансування або управління 
перевантаженнями; 

44) вести та розміщувати на власному офіційному вебсайті реєстр 
приєднаних до мереж оператора системи передачі  та операторів системи 
розподілу установок зберігання енергії (далі – Реєстр) відповідно до кодексу 
системи передачі, який щоквартально надавати  до НКРЕКП. Зобов’язання 
щодо розміщення Реєстру на офіційному вебсайті ліцензіата не діє в період дії в 
Україні воєнного стану.».

У зв’язку з цим підпункти 37 – 70 вважати відповідно підпунктами 45 – 
78;

у пункті 2.4:
після підпункту 1 доповнити новим підпунктом 2 такого змісту:
«2) не допускається мати у власності, володінні, користуванні, 

розробляти, управляти (крім здійснення диспетчерського (оперативно-
технологічного) управління), експлуатувати установки зберігання енергії, крім 
випадків надання такого права Регулятором відповідно до Закону України «Про 
ринок електричної енергії».

У зв’язку з цим підпункти 2 – 4 вважати відповідно підпунктами 3 – 5;
після підпункту 4 доповнити новим підпунктом 5 такого змісту: 
«5) вести окремий облік витрат з використання та/або експлуатації 

установок зберігання енергії;».
У зв’язку з цим підпункт 5 вважати підпунктом 6;
доповнити двома новими підпунктами такого змісту:
«7) не має права провадити господарську діяльність з виробництва, 

розподілу, постачання електричної енергії споживачу, із зберігання енергії 
(крім випадків, передбачених статтею  33 Закону України «Про ринок 
електричної енергії»), та трейдерську діяльність, у тому числі при виконанні 
функцій адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку;

8) не допускається, щоб одна й та сама особа (у тому числі державний 
орган) чи особи (у тому числі державні органи) здійснювали прямо або 
опосередковано одноосібний або спільний контроль чи право стосовно 
ліцензіата (здобувача ліцензії) з однієї сторони та контроль чи право над 
суб’єктом(-ами) господарювання, який(-і) провадить(-ять) діяльність із 
зберігання енергії, з іншої сторони.»;

3) додаток 2 доповнити новим пунктом такого змісту:
«3. Інформація щодо установок зберігання енергії, що використовуються 

в процесі господарської діяльності з передачі електричної енергії.



Обладнання установки зберігання енергії
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3. Підпункт 2 пункту 2.4 глави 2 Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку, затверджених 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1466, після слів 
«трейдерську діяльність» доповнити знаком та словами «, діяльність із 
зберігання енергії».

4. Унести до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 
виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1467, такі зміни:

1) у главі 1:
пункт 1.3 доповнити новими абзацами такого змісту:
«Ліцензіат має право використовувати установку зберігання енергії у 

місці провадження ліцензованої діяльності з виробництва без отримання 
ліцензії на провадження господарської діяльності зі зберігання енергії, за умови 
відбору електричної енергії установкою зберігання виключно від генеруючих 
установок виробника, якщо в будь-який момент у часі сумарна потужність, з 
якою здійснюється відпуск електричної енергії з мереж виробника в ОЕС 
України, не перевищує встановлену потужність електроустановок такого 
виробника в місці провадження ліцензованої діяльності відповідно до ліцензії 
на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

Виробникам електричної енергії, яким встановлено «зелений» тариф або 
які за результатами аукціону набули право на підтримку, дозволяється 
зберігати енергію, вироблену на власних електроустановках, що 
використовують альтернативні джерела енергії, без отримання ліцензії на 
провадження господарської діяльності із зберігання енергії, за умови відбору 
електричної енергії установкою зберігання енергії виключно від власних 
генеруючих установок, якщо в будь-який момент у часі потужність, з якою 
здійснюється відпуск електричної енергії, не перевищує встановлену 
потужність електрогенеруючого обладнання ліцензіата в місці провадження 
ліцензованої діяльності та за наявності окремого комерційного обліку 
електричної енергії, перетікання якої здійснено як до, так і з установки 
зберігання енергії відповідно до вимог кодексу комерційного обліку.»;



абзац п’ятий пункту 1.4 викласти в такій редакції:
«засоби провадження господарської діяльності – електрогенеруюче  

обладнання, розташоване на об’єкті електроенергетики, та інше функціонально 
взаємопов’язане з ним устаткування і споруди, що призначаються для 
виробництва електричної енергії. За умови дотримання умов законодавства 
щодо права використання ліцензіатом на об’єкті електроенергетики  установки 
зберігання енергії без отримання ліцензії на провадження господарської 
діяльності із зберігання енергії установка зберігання енергії включається до 
засобів провадження господарської діяльності;»;

у пункті 1.6:
підпункт 4 після слів «заявленого електрогенеруючого обладнання» 

доповнити знаками та словами: «, та/або номінальну встановлену потужність 
(ємність) установок зберігання»;

підпункт 6 доповнити знаками та словами «(у разі використання на 
об’єкті електроенергетики установки зберігання енергії – відповідну схему 
підключення/приєднання цієї установки до об'єктів електроенергетики 
здобувача ліцензії та до електричної мережі із позначенням приладів обліку 
електричної енергії»;

доповнити новим підпунктом такого змісту: 
«9) інформацію про підтвердження в установленому порядку оператором 

системи передачі та/або оператором системи розподілу, до мереж яких 
приєднані  об’єкти електроенергетики здобувача ліцензії, щодо дотримання 
вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» для використання 
установки зберігання енергії без отримання ліцензії на провадження 
господарської діяльності зі зберігання енергії (у разі наміру використання 
установки зберігання енергії).»;

2) у главі 2:
у пункті 2.2:
підпункт 11 після слів «генеруючих потужностей» доповнити словами «та 

установок зберігання енергії»;
доповнити новим підпунктом такого змісту:
«47) звернутися до НКРЕКП із письмовою заявою щодо проведення 

перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов та законодавства у сфері 
енергетики не пізніше ніж за два місяці до:

передачі цілісного майнового комплексу іншому суб’єкту 
господарювання (якщо статутними документами не передбачено, що до 
суб’єкта господарювання, якому передається цілісний майновий комплекс, 
переходять усі права і обов’язки попереднього ліцензіата);

наміру звернутися до НКРЕКП із заявою про анулювання ліцензії з 
виробництва електричної енергії на цілісному майновому комплексі.»;

підпункт 2 пункту 2.3 доповнити словами «та установки зберігання 
енергії»;

пункт 2.4 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«7) у разі недотримання умов, визначених пунктом 1.3 глави 1 цих 

Ліцензійних умов, використання установки зберігання енергії у місці 
провадження ліцензованої діяльності з виробництва без отримання ліцензії на 
провадження господарської діяльності із зберігання енергії невідкладно 



звернутися до НКРЕКП із заявою про отримання ліцензії на провадження 
господарської діяльності із зберігання енергії.».

5. 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 третій пункту 1.3 викласти в такій редакції:
«засоби провадження господарської діяльності – 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), будівлі (приміщення) для 
організації прийому і обслуговування споживачів (абонентів), засоби 
комунікації зі споживачами (кол-центр, вебсайт у мережі Інтернет, E-mail), 
зазначені в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з 
урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом в установленому цими 
Ліцензійними умовами порядку). За умови використання ліцензіатом на об’єкті 
електроенергетики установки зберігання енергії у випадках, передбачених 
статтею 46 Закону України «Про ринок електричної енергії», така установка 
включається до засобів провадження господарської діяльності;»;

пункт 1.5 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«7) схеми приєднання установок зберігання енергії до об'єктів 

електроенергетики здобувача ліцензії із позначенням приладів обліку 
електричної енергії.»;

2) у главі 2:
пункт 2.2 після підпункту 33 доповнити сьома новими підпунктами 34 – 

40 такого змісту:
«34) мати у власності, володінні, користуванні або розробляти, управляти 

чи експлуатувати установки зберігання енергії у випадках, передбачених 
статтею 46 Закону України «Про ринок електричної енергії»; 

35) подавати запит про необхідність надання ліцензіату права мати у 
власності, володінні, користуванні або розробляти, управляти чи експлуатувати 
установки зберігання енергії у порядку, передбаченому кодексом системи 
розподілу;

36) здійснювати закупівлю установок зберігання енергії відповідно до 
керівних принципів, затверджених (погоджених) НКРЕКП;

37) не використовувати установки зберігання енергії, які є у власності, 
управлінні, володінні, користуванні ліцензіата або розробляються та/або 
експлуатуються ним для купівлі та/або продажу електричної енергії на ринку 



електричної енергії та/або для надання послуг з балансування та/або 
допоміжних послуг; 

38) використовувати власні установки зберігання енергії виключно для 
виконання зобов’язань щодо забезпечення ефективної, надійної та безпечної 
роботи системи розподілу у випадках, передбачених кодексом системи 
розподілу;

39) у разі підтвердження НКРЕКП спроможності інших сторін мати у 
власності, володінні, користуванні, розробляти, експлуатувати або управляти 
установками зберігання енергії, припинити діяльність, зазначену у частинах 
одинадцятій та тринадцятій статті 46 Закону України «Про ринок електричної 
енергії», у порядку та у строки, визначені НКРЕКП, крім випадків, коли 
установки зберігання енергії є повністю інтегрованими елементами мережі 
ліцензіата та не використовуються для балансування або управління 
перевантаженнями;  

40) вести та розміщувати на власному офіційному вебсайті реєстр 
приєднаних до мереж оператора системи розподілу установок зберігання 
енергії відповідно до кодексу  системи розподілу, який щоквартально надавати  
до НКРЕКП. Зобов’язання щодо розміщення Реєстру на офіційному вебсайті 
ліцензіата не діє в період воєнного стану;».

У зв’язку з цим підпункти 34 – 55 вважати відповідно підпунктами 41 – 
62;

пункт 2.3 після підпункту 1 доповнити новим підпунктом 2 такого змісту:
«2) не допускається мати у власності, володінні, користуванні, 

розробляти, управляти, експлуатувати установки зберігання енергії, крім 
випадків надання такого права Регулятором відповідно до Закону України «Про 
ринок електричної енергії;».

У зв’язку з цим підпункти 2 та 4 вважати відповідно підпунктами 3 та 5;
у пункті 2.4:
підпункт 1 після слів «постачання електричної енергії» доповнити 

словами та знаками «та/або зберігання енергії (крім випадків, передбачених 
статтею 46 Закону)»;  

після підпункту 3 доповнити новим підпунктом 4 такого змісту: 
«4) вести окремий облік витрат з використання та/або експлуатації 

установок зберігання енергії.»;
У зв’язку з цим підпункти 4 та 5 вважати відповідно підпунктами 5 та 6;
доповнити двома новими підпунктами такого змісту:
«7) не допускається здійснювати господарську діяльність з виробництва, 

передачі, постачання електричної енергії споживачу, із зберігання енергії (крім 
випадків, передбачених статтею  46 Закону України «Про ринок електричної 
енергії»), та трейдерську діяльність;

8) не допускається, щоб одна й та сама особа (у тому числі державний 
орган) чи особи (у тому числі державні органи) здійснювали прямо або 
опосередковано одноосібний або спільний контроль чи право стосовно 



ліцензіата (здобувача ліцензії) з однієї сторони та контроль чи право над 
суб’єктом(-ами) господарювання, який(-і) провадить(-ять) діяльність із 
зберігання енергії, з іншої сторони.»;

3) додаток 2 після пункту 1 доповнити новим пунктом 2 такого змісту:
«2. Інформація про установки зберігання енергії, що використовуються у 

господарській діяльності з розподілу електричної енергії.

Обладнання установки зберігання енергії
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У зв’язку з цим пункти 2 – 5 вважати відповідно пунктами 3 – 6.

6. Підпункт 4 пункту 2.4 глави 2 Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця, 
затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня                      
2017 року № 1471, після слів та знаку «постачання електричної енергії 
споживачу,» доповнити словами та знаком «діяльність зі зберігання енергії,».

8. Підпункт 1 пункту 1.2 глави 1 Порядку ліцензування видів 
господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548, доповнити новим 
абзацом такого змісту:

«зберігання енергії.».

Начальник управління ліцензування                                                 Ю. Антонюк


