
03.03.2022  

Голові НКРЕКП  

Членам НКРЕКП  

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до рішення НКРЕКП «Про врегулювання питання надання повідомлень 

НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та 

відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, на строк 

запровадження (введення) воєнного стану в Україні»  

 

 

Згідно з пунктом 5.1 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, 

державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 03.03.2020  № 548, а також вимог 

відповідних ліцензійних умов, ліцензіат зобов'язаний повідомляти НКРЕКП про 

всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до 

заяви про отримання ліцензії, протягом строку, встановленого ліцензійними 

умовами, але не більше одного місяця з дня, наступного за днем їх настання 

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 подання ліцензіатами НКРЕКП повідомлень 

НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що 

додавалися до заяви про отримання ліцензії на період воєнного стану 

Управлінням  ліцензування підготовлено проєкт постанови НКРЕКП «Про 

врегулювання питання надання повідомлень НКРЕКП про всі зміни даних, 

зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про 

отримання ліцензії», відповідно до якого повідомлення НКРЕКП про всі зміни 

даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про 

отримання ліцензії, мають бути подані протягом 30 робочих днів після закінчення 

воєнного стану.  

З огляду на зазначене, Управління ліцензування виходить на Комісію з 

пропозицією:  

Прийняти постанову НКРЕКП «Про врегулювання питання надання 

повідомлень НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах 

та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, на строк 

запровадження (введення) воєнного стану в Україні». 
 

 

Начальник Управління ліцензування                                           Ю. Антонюк  

 

 

 

 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
 

_____________________                                                      № ________________ 
Київ 

 

ПОСТАНОВА  
 

Про врегулювання питання надання 

повідомлень НКРЕКП про всі зміни 

даних, зазначених у заяві, документах 

та відомостях, що додавалися до 

заяви про отримання ліцензії 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:  

 

Подовжити терміни подання повідомлень про всі зміни даних, зазначених у заяві, 

документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, 

суб’єктами господарювання, які є ліцензіатами Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, які 

подаються відповідно до постанов НКРЕКП: 

1) від 16.02.2017 № 201 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності на ринку природного газу»; 

2) від 16.02.2017 № 202 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів 

магістральним трубопроводом»; 

3) від 22.03.2017 № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності у сфері теплопостачання»; 
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4) від 22.03.2017 № 307 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення»; 

5) від 09.11.2017 № 1388 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з передачі електричної енергії»; 

6) від 27.12.2017 № 1466 «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку»; 

7) від 27.12.2017 № 1467 «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії»; 

8) від 27.12.2017 № 1468 «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії 

(трейдерської діяльності)»; 

) від 27.12.2017 № 1469 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу»; 

) від 27.12.2017 № 1470 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу електричної енергії»; 

) від 27.12.2017 № 1471 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця»; 

) від 03.03.2020 № 548 «Про затвердження Порядку ліцензування видів 

господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг». 

Вказані повідомлення мають бути подані протягом 30 робочих днів після 

закінчення воєнного стану в Україні. 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 
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