
               
       Голові НКРЕКП 

                 Членам НКРЕКП                                                

 

ОБҐРУНТУВАННЯ   

до рішення щодо прийняття постанови НКРЕКП  

«Про врегулювання деяких питань на строк запровадження (введення) 

воєнного стану в Україні» 
 

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 в 

Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року введено воєнний стан. 

З метою налагодження процесу проведення позапланових і планових перевірок 

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та 

комунальних послуг (далі – ліцензіати НКРЕКП), та подання звітності ліцензіатами 

НКРЕКП на період воєнного стану Департаментом ліцензійного контролю 

підготовлено проєкт постанови НКРЕКП «Про врегулювання деяких питань на строк 

запровадження (введення) воєнного стану в Україні» (далі – проєкт Постанови). 
 Відповідно до зазначеного проєкту Постанови: 

 зупиняється проведення позапланових перевірок та планових перевірок 

ліцензіатів НКРЕКП у період воєнного стану; 

 перевірки, які станом на 24 лютого 2022 року були розпочаті, але не завершені, 

вважаються такими, що не відбулись; 

 подовжуються терміни подання звітності та інформації ліцензіатами НКРЕКП, 

крім оператора системи передачі та оператора ринку. Звітність за відповідні звітні 

періоди має бути подана протягом 30 робочих днів після закінчення воєнного стану. 
 

   З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти 

постанову НКРЕКП «Про врегулювання деяких питань на строк запровадження 

(введення) воєнного стану в Україні». 

 

 

 

Директор департаменту ліцензійного 

контролю                                                                                                                   Я. Зеленюк 
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
   

_________________                                                                         № _________ 
Київ 

 

Про врегулювання деяких питань на строк 

запровадження (введення) воєнного стану в 

Україні 

 

 

У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин  

24 лютого 2022 року, введеним відповідно до Указу Президента України  

від 24 лютого 2022 року № 64/2022, 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: 

1. Зупинити проведення позапланових перевірок та планових перевірок суб’єктів 

господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних 

послуг, проведення яких передбачено Планом здійснення заходів державного 

контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та 

комунальних послуг, на 2022 рік, затвердженим постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 17 

листопада 2022 року № 2222. 

Рішення про відновлення проведення таких перевірок буде прийнято НКРЕКП 

протягом 30 робочих днів після закінчення воєнного стану в Україні. 

2. Перевірки, які станом на 24 лютого 2022 року були розпочаті, але не 

завершені, вважати такими, що не відбулись. 
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3. Подовжити терміни подання звітності та інформації суб’єктами 

господарювання, які є ліцензіатами Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, крім оператора системи 

передачі та оператора ринку, яка подається відповідно до постанов НКРЕКП: 

1) від 28 лютого 2019 року № 282 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП 

для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення»; 

2)  від 29 березня 2019 року № 450 «Про затвердження форм звітності з 

моніторингу для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх 

заповнення»; 

3) від 17 лютого 2021 року № 254 «Про подання фінансової звітності суб’єктами 

господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг до Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»; 

4) від 10 березня 2021 року № 390 «Про надання інформації щодо двосторонніх 

договорів, укладених між суб’єктами, що входять до складу одного вертикально 

інтегрованого суб’єкта або є афілійованими між собою»;  

5) від 04 жовтня 2012 року № 1258 «Про затвердження форм звітності НКРЕ у 

нафтогазовому комплексі та інструкцій щодо їх заповнення»; 

6) від 07 липня 2016 року № 1234 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП 

щодо здійснення моніторингу на ринку природного газу та інструкцій щодо їх 

заповнення»; 

7) від 31 травня 2017 року № 717 «Про затвердження Правил організації 

звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, 

централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»; 

8) від 23 лютого 2017 року № 226 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП 

№ 13-НКРЕКП-водопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників надійності 

водопостачання та якості питної води» та № 14-НКРЕКП-

водопостачання/водовідведення (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної 

якості надання послуг з централізованого водопостачання та (або) водовідведення» 

та інструкцій щодо їх заповнення»;  

9) від 15 лютого 2019 року № 209 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП 

№ 15-НКРЕКП-теплопостачання (річна) «Звіт щодо показників безперервності 

теплопостачання та якості теплової енергії» та № 16-НКРЕКП-теплопостачання 



(квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг у сфері 

теплопостачання» та інструкцій щодо їх заповнення»; 

10) від  12 червня 2018 року № 373 «Про затвердження Мінімальних вимог до 

якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами» ; 

11) від 12 червня 2018 року № 374 «Про затвердження форм звітності щодо 

показників якості електропостачання та інструкцій щодо їх заповнення»;  

12) від 12 червня 2018 року № 375 «Про затвердження Порядку забезпечення 

стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх 

недотримання»; 

13) від 21 вересня 2017 року № 1156 «Про затвердження Мінімальних стандартів 

та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу» ; 

14) від 06 квітня 2017 року № 491 «Про затвердження Порядку розрахунку та 

встановлення ставки внесків на регулювання». 

Вказана звітність за відповідні звітні періоди має бути подана протягом 30 

робочих днів після закінчення воєнного стану в Україні. 

 

3. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

 

Голова НКРЕКП                        К. Ущаповський 

 

 


