
Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до питання про прийняття постанови НКРЕКП 

«Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 30 березня 2017 року № 464» 

 

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 на території України 

введено воєнний стан, який продовжений Указом Президента України від 14 березня 2022 

року № 133/2022. 

Ліцензіати НКРЕКП у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до 

постанови НКРЕКП від 30 березня 2017 року № 464 «Про щорічне забезпечення споживачів 

ключовою інформацією про послуги у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – 

постанова № 464), зобов’язані забезпечувати щорічно до 01 травня доведення до відома 

споживачів ключової інформації про споживання ними енергоресурсів та надані комунальні 

послуги згідно з переліком, визначеним постановою № 464. 

Доведення до споживачів інформації має забезпечуватись шляхом її відправлення 

засобами поштового зв'язку (рознесення її співробітниками компанії) та розміщення її в 

особистому кабінеті споживача (у разі його наявності), або, за згодою споживача, виключно 

шляхом розміщення інформації в його особистому кабінеті, про що ліцензіати зобов’язані 

звітувати щорічно до 01 червня. 

Крім того, на сайті НКРЕКП до 15 квітня має бути розміщено загальноукраїнську 

інформацію та статистичну інформацію європейських інституцій, яка використовується 

ліцензіатами для заповнення форм, що є додатками до постанови № 464. 

Враховуючи, що не всі ліцензіати НКРЕКП у сферах енергетики та комунальних послуг 

в умовах воєнного стану мають можливість забезпечити споживачів вказаною ключовою 

інформацією, Юридичним департаментом підготовлено проект постанови НКРЕКП «Про 

внесення зміни до постанови НКРЕКП від 30 березня 2017 року № 464», відповідно до якого 

пропонується не застосовувати норми постанови № 464 на період дії воєнного стану в Україні 

та зобов’язати суб'єктів господарювання забезпечити доведення до відома споживачів 

ключової інформації протягом трьох місяців після припинення або скасування дії воєнного 

стану. 

З огляду на зазначене, Юридичний департамент пропонує прийняти постанову 

НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 30 березня 2017 року № 464». 

 

 

Директор Юридичного департаменту       С. Терещенко 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

 

ПОСТАНОВА  
 

 

___________________                                                       № _______________ 
Київ 

 

 

Про внесення зміни  

до постанови НКРЕКП  

від 30 березня 2017 року № 464 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

правовий режим воєнного стану», у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні 

з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року згідно з Указом Президента України 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указом Президента України 

від 14 березня 2022 року № 133/2022, Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

1. Доповнити постанову Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 березня 2017 

року № 464 «Про щорічне забезпечення споживачів ключовою інформацією про 

послуги у сферах енергетики та комунальних послуг» новим пунктом 5 такого 

змісту: 

«5. На період дії воєнного стану в Україні норми цієї постанови не 

застосовуються. Суб'єктам господарювання забезпечити доведення до відома 

споживачів ключової інформації протягом трьох місяців після припинення або 

скасування дії воєнного стану.». 

У зв’язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6. 
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2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

 

Голова НКРЕКП                                  К. Ущаповський 

 

 

 

 


