
 
 
24.05.2022                                                                               Голові НКРЕКП 
                    Членам НКРЕКП 
 
 

ОБҐРУНТУВАННЯ   
до прийняття постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,                                 
«Про внесення змін до Порядку формування та ведення реєстру  

малих систем розподілу» 
 

 

          Відповідно до статті 49 Закону України «Про ринок електричної енергії» 
НКРЕКП може класифікувати електричні мережі як малу систему розподілу. 
Класифікація та критерії визначення малих систем розподілу визначаються 
кодексом системи розподілу. 

 З метою забезпечення реєстрації та підтвердження статусу малої системи 
розподілу (далі - МСР),  постановою НКРЕКП від 28 грудня 2018 року № 2089 
затверджено Порядок формування та ведення реєстру малих систем розподілу   
(далі - Порядок формування та ведення реєстру МСР).                                   

17.05.2022 НКРЕКП прийнято постанову № 497 «Про затвердження Методики 
визначення максимальної (граничної) плати за послуги з розподілу малими 
системами розподілу та внесення Змін до деяких постанов НКРЕКП (щодо 
функціонування малих систем розподілу)», якою, зокрема, внесено зміни до 
Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 
2018 року № 309 (далі – Кодекс), зокрема, в частині: 

уточнення критеріїв класифікації мереж малих систем розподілу; 
повноважень НКРЕКП щодо контролю за діяльністю малих систем розподілу; 
уточнення порядку ведення реєстру малих систем розподілу, у тому числі 

процедури вилучення МСР з реєстру МСР та строку розгляду звернення власника 
електричної мережі, що підпадає під критерії визначення МСР, для реєстрації такої 
МСР. 

З метою приведення положень Порядку формування та ведення реєстру МСР 
до положень Кодексу Управлінням ліцензування розроблено проєкт постанови 
НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку формування та ведення реєстру малих 
систем розподілу». 

При цьому звертаємо увагу, що проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення 
змін до Порядку формування та ведення реєстру малих систем розподілу» не 
відноситься до рішень НКРЕКП, що мають ознаки регуляторних актів. 

 
Враховуючи вищевказане, Управління ліцензування пропонує прийняти 

постанову НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку формування та ведення 
реєстру малих систем розподілу». 
 
 
Начальник Управління ліцензування                                                    Ю. Антонюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 

 

 

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 
 

Про внесення змін до Порядку 
формування та ведення реєстру малих 
систем розподілу 
 
 

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 Порядку формування та ведення реєстру малих систем 

розподілу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
від 28 грудня 2018 року № 2089, такі зміни: 

 
1) в абзаці першому пункту 3 слова «трьох місяців з дати» замінити 

словами «тридцяти робочих днів з дня»; 
 
2) абзац третій пункту 5 викласти в такій редакції:  
«дата внесення/виключення інформації про МСР до/з Реєстру»; 
 
3) після пункту 5 доповнити трьома новими пунктами 6 – 8 такого 

змісту: 
«6. Управління ліцензування протягом п’яти робочих днів з дня 

отримання подання Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики 
або Департаменту роздрібного ринку електричної енергії виключає МСР із 
Реєстру. 
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7. Управління ліцензування протягом 3 робочих днів з дня виключення 

МСР із Реєстру повідомляє про це ОМСР та ОСР/ОСП, до електричних мереж 
якого приєднана МСР, шляхом направлення листа (у письмовій або 
електронній формі) за підписом члена НКРЕКП відповідно до розподілу 
функціональних обов’язків із зазначенням дати та підстав виключення МСР із 
Реєстру. 

 
8. МСР має право повторно подати до Регулятора  документи для набуття 

статусу МСР, передбачені Кодексом не раніше ніж через 12 місяців з дня 
виключення його з Реєстру.»; 

У зв’язку з цим пункти 6 – 8 вважати відповідно пунктами 9 – 11. 
 
4) у графі шостій додатку слово «оператора» виключити. 

 
2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття.  
 
 
 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 
 


