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ОБҐРУНТУВАННЯ 
щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку 

ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких 
здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг» 
 

Відповідно до положень статті 17 Закону України «Про Національну комісію, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 
(далі – Закон про НКРЕКП) для ефективного виконання завдань державного 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг НКРЕКП розробляє та 
затверджує нормативно-правові акти, зокрема, порядок ліцензування видів 
господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Регулятором. 

Постановою від 03.03.2020 № 548 НКРЕКП затвердила Порядок ліцензування 
видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (далі – Порядок ліцензування). 

З метою удосконалення положень Порядку ліцензування НКРЕКП розроблено 
та 17.12.2021 схвалено проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку 
ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких 
здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг» (далі – Проєкт постанови), яким    зокрема 
передбачається: 

заборона вимагати від здобувача ліцензії документи та інформацію, які органи 
влади не можуть вимагати відповідно до частини сьомої статті 9 Закону України 
«Про адміністративні послуги»; 

уточнення випадків, при яких рішення про зупинення дії ліцензії не 
обмежується шестимісячним строком; 

зменшення регуляторного навантаження на ліцензіата в частині скасування 
необхідності повідомлення НКРЕКП про зміну: 

керівника ліцензіата – юридичної особи та/або назви його посади; 
банківських рахунків; 
площі приміщень, які зазначалися у відомостях про засоби провадження  

господарської діяльності та/або додаткові номери телефонів, факсів, e-mail 
ліцензіата; 

Проєкт постанови має ознаки регуляторного акта, який розміщено на 
офіційному вебсайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua в мережі Інтернет для отримання до 
17.01.2022 зауважень та пропозицій від фізичних, юридичних осіб, їх об’єднань, 
органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих осіб у письмовому 
та/або електронному вигляді. 

У період з 21.12.2021 по 17.01.2022 до НКРЕКП надійшли зауваження та 
пропозиції до Проєкту постанови від заінтересованих осіб.  



На виконання положень Порядку проведення відкритого обговорення проектів 
рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 
30.06.2017 № 866, Регулятором проведено 15.02.2022 відкрите обговорення Проєкту 
постанови. Протокол відкритого обговорення 18.02.2022 оприлюднено на 
офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет. 

Крім цього, Антимонопольний комітет України листом від 14.04.2022                     
№ 128-06/01-36-НПА (вх. НКРЕКП від 14.04.2022 №5158/1-22) повідомив про 
погодження  Проєкту постанови. 
  

З огляду на зазначене, Управління ліцензування пропонує: 
прийняти постанову НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку 

ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких 
здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг». 

 
 
 
Начальник Управління ліцензування                                          Ю. Антонюк 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 
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Про внесення змін до Порядку 
ліцензування видів господарської 
діяльності, державне регулювання 
яких здійснюється Національною 
комісією, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та 
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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: 
 
 Унести до 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, такі зміни: 
 

1) підпункт 3 пункту 2.6 глави 2 викласти в такій редакції: 
            «3) документи та інформацію, які органи державної влади не можуть 
вимагати відповідно до частини сьомої статті 9 Закону України «Про 
адміністративні послуги»;»; 

2) пункт 5.1 глави 5 викласти в такій редакції:   



2 
 
           «5.1. 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, крім: 

інформації про зміну керівника ліцензіата – юридичної особи та/або назви 
його посади; 

інформації про зміну банківських рахунків; 
інформації про збільшення площі приміщень, які зазначалися у 

відомостях про засоби провадження  господарської діяльності, та/або про 
додаткові номери телефонів, факсів, e-mail ліцензіата.»; 

 
          3) підпункт 6 пункту 6.6 глави 6  доповнити знаками, цифрами та словами 
«(крім випадків, визначених  підпунктами  3 – 5 пункту 6.4 цієї глави)».  

 
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 

                                           
 
 
 


