
 

20.07.2022 Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП  

 

 

Обґрунтування Управління ліцензування до рішення 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, про прийняття постанови НКРЕКП «Про внесення 

змін до деяких постанов НКРЕКП» 

 

 

На засіданні НКРЕКП, яке відбулося 14 червня 2022 року, схвалено проєкт 

постанови НКРЕКП «Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП» (далі – Проєкт 

постанови). 

Проєктом постанови з метою удосконалення Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених 

постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва 

електричної енергії), та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 

27.12.2017 № 1469, пропонується, зокрема, встановити організаційну вимогу для 

ліцензіатів з виробництва електричної енергії та з постачання електричної енергії 

споживачу дотримуватися Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджених 

постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1468, у разі провадження ними  господарської 

діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності). 

Крім того, з метою більш ефективного моніторингу здійснення над ліцензіатом 

(здобувачем ліцензії) контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну 

агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про 

оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного 

конфлікту та застосування воєнної сили проти України пропонується уточнити форму 

додатка 3 до Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, зокрема щодо 

розкриття інформації щодо учасників та кінцевих бенефіціарів.    

Відповідно до положень статті 15 Закону України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та 

глави 3 Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень НКРЕКП, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 березня 2017 року № 866, Проєкт 

постанови з метою отримання зауважень та пропозицій 17 червня 2022 року було 

оприлюднено на вебсайті НКРЕКП за посиланням: 

https://www.nerc.gov.ua/news/oprilyudnyuyetsya-proyekt-postanovi-zmini-do-licenzijnih-

umov-z-virobnictva-elektroenergiyi-ta-z-postachannya-elektroenergiyi-spozhivachu  з 

метою отримання зауважень і пропозиції від фізичних, юридичних осіб, їх об’єднань 

та інших заінтересованих осіб, які приймалися до 30 червня 2022 року (включно). 

Враховуючи те, що у період з 17.06.2022 до 30.06.2022 (включно) зауважень та 

пропозицій від органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та 

інших заінтересованих осіб до Проєкту постанови не надходило, 12 липня  2022 року 

на офіційному вебсайті НКРЕКП за посиланням: https://www.nerc.gov.ua/news/nkrekp-

informuye-pro-vidsutnist-zauvazhen-do-proyektu-postanovi-zmini-do-licenzijnih-umov-

https://www.nerc.gov.ua/news/oprilyudnyuyetsya-proyekt-postanovi-zmini-do-licenzijnih-umov-z-virobnictva-elektroenergiyi-ta-z-postachannya-elektroenergiyi-spozhivachu
https://www.nerc.gov.ua/news/oprilyudnyuyetsya-proyekt-postanovi-zmini-do-licenzijnih-umov-z-virobnictva-elektroenergiyi-ta-z-postachannya-elektroenergiyi-spozhivachu
https://www.nerc.gov.ua/news/nkrekp-informuye-pro-vidsutnist-zauvazhen-do-proyektu-postanovi-zmini-do-licenzijnih-umov-provadzhennya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-virobnictva-elektroenergiyi-ta-z-postachannya
https://www.nerc.gov.ua/news/nkrekp-informuye-pro-vidsutnist-zauvazhen-do-proyektu-postanovi-zmini-do-licenzijnih-umov-provadzhennya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-virobnictva-elektroenergiyi-ta-z-postachannya


provadzhennya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-virobnictva-elektroenergiyi-ta-z-postachannya 

було розміщено повідомлення про те, що зауваження та пропозиції до Проєкту 

постанови  не надходили. 

Крім того, Антимонопольний комітет України листом від 13.07.2022                                   

№ 128-06/01-119-НПА також повідомив про відсутність до Проєкта постанови 

зауважень та пропозицій. 

 

З огляду на зазначене, Управління ліцензування пропонує: 

 

Прийняти  постанову НКРЕКП «Про внесення змін до деяких постанов 

НКРЕКП». 

 
 
 

https://www.nerc.gov.ua/news/nkrekp-informuye-pro-vidsutnist-zauvazhen-do-proyektu-postanovi-zmini-do-licenzijnih-umov-provadzhennya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-virobnictva-elektroenergiyi-ta-z-postachannya


 
 

     
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
 

_____________________                                                      № ________________ 
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 

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) пункт 2.2 глави 2 доповнити новим підпунктом такого змісту: 

«48) дотримуватися Ліцензійних умов  провадження господарської 

діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), 

затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468, у разі 

провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії 

(трейдерської діяльності).»; 

 

2) додаток 3 викласти в новій редакції, що додається. 

 

2. Пункт 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, 

доповнити новим підпунктом такого змісту: 

«52) дотримуватися Ліцензійних умов  провадження господарської 

діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), 

затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468, у разі 



2 
 

провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії 

(трейдерської діяльності).». 

3. Суб’єктам господарювання, що отримали ліцензії на право 

провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, 

надавати до НКРЕКП інформацію згідно з додатком 3 до Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії  у 

разі зміни переліку осіб (у тому числі фізичних), які прямо або опосередковано 

володіють часткою (паєм, акціями) у статутному (складеному, пайовому) 

капіталі цих суб’єктів господарювання, у розмірі більше ніж 5 відсотків, 

протягом місяця з дня настання такої зміни.   

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                 К. Ущаповський



 
 

Додаток 3 

до Ліцензійних умов 

провадження господарської 

діяльності з виробництва 

електричної енергії (пункт 1.6) 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю 

суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що 

здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 

1 Закону України «Про оборону України» 

 
N 

з/п 

Повне найменування 

юридичної особи / прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Країна реєстрації / 

громадянство 

Код за ЄДРПОУ / 

реєстраційний номер 

облікової картки платника 

податків (для юридичних осіб 

- нерезидентів вказати наявні 

реквізити реєстрації 

Розмір 

частки 

(пая, 

акцій), % 

1. Особи (у тому числі фізичні), які прямо або опосередковано володіють часткою (паєм, акціями) у 

статутному (складеному, пайовому) капіталі здобувача ліцензії (ліцензіата) в розмірі більше ніж 5 відсотків 

1.1     

1.2     

1.3     

2. Інформація про кінцевих бенефіціарів здобувача ліцензії (ліцензіата) 

2.1     

2.2     

2.3     

 

 
______________________________     __________________ 

 (підпис здобувача ліцензії/ліцензіата)       (прізвище) ініціали 

 

«___» ____________ 20__ р. 


