
 14.06.2022 

                                                                                           Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування Управління ліцензування до рішення Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, про схвалення проєкту рішення, що має ознаки  регуляторного 

акта – постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до деяких постанов 

НКРЕКП». 

 

15 лютого 2022 року Верховною Радою України прийнято  Закон України 

№ 2046-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку 

установок зберігання енергії» (далі – Закон), який набирає чинності 16 червня 

2022 року, який врегульовує питання можливості використання системи 

накопичення енергії суб’єктами ринків електричної енергії та природного газу.  

У зв’язку з цим Управлінням ліцензування було  розроблено проєкт 

постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП», 

яким пропонується удосконалити Порядок  здійснення процедури сертифікації 

оператора газотранспортної системи, затверджений постановою НКРЕКП від 

14.04.2016 №631, та Порядок здійснення сертифікації оператора системи 

передачі електричної енергії, затверджений постановою НКРЕКП від 10.08.2017 

№1016, встановивши вимоги до операторів системи передачі та оператора 

газотранспортної системи, передбачені Законом. 

Оскільки проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до деяких 

постанов НКРЕКП» має ознаки регуляторного акта,  згідно зі статтею 15 Закону 

України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг» він має бути оприлюднений на 

офіційному вебсайті НКРЕКП з метою одержання зауважень і пропозицій. 

 

   З огляду на зазначене, Управління ліцензування виходить на Комісію 

з пропозицією: 

 

          1.  Схвалити  проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до 

деяких постанов НКРЕКП». 

 

2.  Розмістити проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до 

деяких постанов НКРЕКП» на офіційному вебсайті НКРЕКП з метою 

отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 

об’єднань. 

 

 

Начальник Управління ліцензування                                          Ю. Антонюк 
 

 



 
 

ПРОЄКТ 

     
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
 

_____________________                                                      № ________________ 
Київ 

 

Про затвердження Змін до деяких 

постанов НКРЕКП 

 

 

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. Затвердити Зміни до деяких постанов Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що 

додаються. 

 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                           Постанова   Національної 

                                                                    комісії, що здійснює державне 

                                                      регулювання у сферах  

                                                                           енергетики та комунальних послуг 

                                                         ______________№_____ 

 

Зміни 

до деяких постанов Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

 

1. Унести до Порядку здійснення процедури сертифікації оператора 

газотранспортної системи, затвердженого постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 

14 квітня 2016 року № 631, такі зміни: 

 

1) у пункті 2 розділу ІІ: 

підпункт 4 після слів та знаку «природного газу)» доповнити знаками та 

словами «, та/або зберігання енергії»; 

у підпунктах 5 та 6 слова «на ринку природного газу» замінити словами 

«на ринках природного газу та електричної енергії»; 

у підпункті 7 слова «на ринку природного газу та/або інших країн» 

замінити словами  «ринках природного газу та електричної енергії, у тому числі 

інших країн»; 

доповнити новим підпунктом такого змісту: 

«8) документи, що підтверджують відсутність у Подавача запиту у 

власності, володінні, користуванні, розробленні, управлінні, експлуатації 

установки зберігання енергії.  

У разі наявності у власності, володінні, користуванні, розробленні, 

управлінні, експлуатації установки зберігання енергії Подавач запиту має 

передати/відчужити, припинити розроблення, управління або експлуатацію 

таких установок зберігання енергії у строк, визначений в остаточному рішенні 

про сертифікацію. 

Фізичній та/або юридичній особі, у тому числі якщо така особа є 

державним органом, яка прямо чи опосередковано здійснює одноосібний або 

спільний контроль над Подавачем запиту, прямо чи опосередковано одноосібно 

або спільно контролюється Подавачем запиту, або разом із Подавачем запиту 

прямо чи опосередковано одноосібно або спільно контролюється однією й тією 

самою фізичною та/або юридичною особою (особами), забороняється мати у 

власності, володінні, користуванні, розробляти, управляти або експлуатувати 

установки зберігання енергії та/або здійснювати координацію та контроль за 

діяльністю операторів установок зберігання енергії.»; 

 

2) у додатку 2:  

главу 2 викласти в такій редакції: 
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«2. Виконання вимог до оператора газотранспортної системи відповідно до 

частини першої статті 23 Закону та частини другої статті 301 Закону України 

«Про ринок електричної енергії» щодо незалежності від діяльності з видобутку, 

розподілу, постачання природного газу, зберігання енергії, діяльності оптових 

продавців. 

Чи є Подавач запиту юридичною особою, яка не є складовою вертикально 

інтегрованої організації і здійснює свою господарську діяльність незалежно від 

діяльності з видобутку, розподілу, постачання природного газу, зберігання 

енергії, діяльності оптових продавців (так/ні)? 

Якщо «ні», вказати види діяльності (із вищезазначених), які провадить 

Подавач запиту. 

Чи має Подавач запиту у власності, володінні, користуванні, розробленні, 

управлінні чи експлуатації установки зберігання енергії? 

Якщо «так», надати перелік таких установок зберігання енергії (із 

зазначенням мети та підстав їх використання).»; 

у главі 4: 

назву після цифр та слова «23 Закону» доповнити словами, цифрами та 

знаками «та частини другої статті 301 Закону України «Про ринок електричної 

енергії»; 

абзаци перший та третій після слів «електричної енергії» доповнити 

словами та знаком «та/або зберігання енергії»; 

абзаци п’ятий та дев’ятий після слів «постачання природного газу» 

доповнити словами та знаком «та/або зберігання енергії»; 

абзаци сьомий та восьмий після слів «постачання природного газу» 

доповнити знаком та словами «, а також зазначте оператора установки зберігання 

енергії»; 

 

3) у додатку 3: 

главу 2 викласти в такій редакції: 

«2. Виконання вимог до оператора газотранспортної системи відповідно 

до частини першої статті 23 Закону та частини другої статті 301Закону України 

«Про ринок електричної енергії» щодо незалежності від діяльності з видобутку, 

розподілу, постачання природного газу, зберігання енергії, діяльності оптових 

продавців 

Чи є Подавач запиту юридичною особою, яка є складовою вертикально 

інтегрованої організації та/або здійснює свою господарську діяльність залежно 

від діяльності з видобутку, розподілу або постачання природного газу, чи 

зберігання енергії (так/ні)? 

Якщо «так», вказати види діяльності (із вищезазначених), які провадить 

Подавач запиту. 

Чи має Подавач запиту у власності, володінні, користуванні, розробленні, 

управлінні чи експлуатації установки зберігання енергії? 

Якщо «так», надати перелік таких установок зберігання енергії (із 

зазначенням мети та підстави їх використання).»; 

у главі 4: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19#n446
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назву після слова «Закону» доповнити словами, знаками та цифрами «та 

частини другої статті 301 Закону України «Про ринок електричної енергії»; 

абзаци перший та третій після слів «електричної енергії» доповнити 

словами та знаком «та/або зберігання енергії»; 

абзаци п’ятий та дев’ятий після слів «постачання природного газу» 

доповнити словами та знаком «та/або зберігання енергії»; 

абзаци сьомий та восьмий після слів «постачання природного газу» 

доповнити знаком та словами «, а також зазначте оператора установки зберігання 

енергії»; 

главу 7 викласти в такій редакції: 

«7. Виконання вимог до оператора газотранспортної системи відповідно 

до статті 29 Закону щодо незалежності власника газотранспортної системи та 

частини другої статті 301 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

Чи є власник газотранспортної системи складовою вертикально інтегрованої 

організації та юридично і організаційно незалежним від інших видів діяльності 

вертикально інтегрованої організації, не пов'язаної з транспортуванням, 

розподілом та зберіганням природного газу (так/ні)? 

Чи здійснює власник газотранспортної системи управління (включаючи 

управління корпоративними правами), безпосередній або опосередкований 

спільний або одноосібний контроль за діяльністю операторів установки 

зберігання енергії. (так чи ні?) 

Якщо «так», надайте перелік суб'єктів господарювання, над якими власник 

газотранспортної системи здійснює управління (включаючи управління 

корпоративними правами), опосередкований або безпосередній одноосібний чи 

спільний контроль, із зазначенням їх повних найменувань, кодів ЄДРПОУ та 

видів їх господарської діяльності (у разі провадження ними господарської 

діяльності у сфері енергетики). 

Чи провадить власник газотранспортної системи  діяльність з виробництва 

(видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу) та/або 

трейдерську діяльність та/або зі зберігання енергії (так/ні)? 

Якщо «так», надайте документи, що підтверджують заходи, вжиті власником 

газотранспортної системи щодо припинення провадження таких видів 

діяльності. 

Посадові особи власника газотранспортної системи беруть участь у 

діяльності органів (у тому числі здійснюють повноваження одноосібного органу) 

суб'єкта господарювання, що є складовою вертикально інтегрованої організації, 

які безпосередньо чи опосередковано відповідальні за поточну діяльність з 

видобутку та/або постачання природного газу та/або оператора зберігання 

енергії (так/ні). 

Чи розроблено і запроваджено власником газотранспортної системи 

програму відповідності, яка визначає заходи для уникнення дискримінаційних 

дій та впливу на діяльність оператора газотранспортної системи та моніторингу 

виконання таких заходів, та функціональні обов'язки його працівників для 

досягнення цих цілей (так/ні)? 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19#n519
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Річний та квартальний звіти із зазначенням вжитих заходів мають бути 

представлені Регулятору особою або органом власника газотранспортної 

системи, відповідальним за моніторинг програми відповідності.». 

 

2. У Порядку здійснення процедури сертифікації оператора системи 

передачі електричної енергії, затвердженого постановою Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

від 10 серпня 2017 року № 1016: 

 

1) у главі 2: 

абзаци перший та третій підпункту 5, підпункти 9, 12 – 14, та 17 пункту 2.1   

після слів та знаку «природного газу)» доповнити словами та знаком «та/або 

зберігання енергії»; 

пункт 2.4 після слів та знаку «природного газу)» доповнити словами та 

знаками «та/або зберігання енергії»; 

 

2) у пункті 3.1 глави 3: 

підпункти 2, 3, 5, 11 та 14 після слів та знаку «природного газу)» доповнити 

словами та знаком «та/або зберігання енергії»; 

доповнити новим підпунктом такого змісту: 

«18) Подавач запиту надав документи, що підтверджують відсутність у нього 

у власності, володінні, користуванні, розробленні, управлінні (крім здійснення 

диспетчерського (оперативно-технологічного) управління), експлуатації 

установки зберігання енергії, крім випадків, передбачених статтею 33 Закону.  

У випадку наявності у власності, володінні, користуванні, розробленні, 

управлінні (крім здійснення диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління), експлуатації установки зберігання енергії Подавач запиту у 

випадках, передбачених статтею 33 Закону: 

надав документи (інформацію), що підтверджують надання Регулятором 

згоди відповідно до статті 33 Закону, або 

подав Регулятору запит про надання згоди набути у власність, володіння, 

користування або розробляти, управляти чи експлуатувати установки зберігання 

енергії. 

Якщо Подавач запиту не подав Регулятору запит про надання згоди набути у 

власність, володіння, користування або розробляти, управляти чи експлуатувати 

установки зберігання енергії до прийняття НКРЕКП остаточного рішення про 

сертифікацію ОСП, у рішенні про сертифікацію має передбачатися строк, 

протягом якого Подавач запиту має подати до Регулятора такий запит. 

Фізичній та/або юридичній особі, у тому числі якщо така особа є 

державним органом, яка прямо чи опосередковано здійснює одноосібний або 

спільний контроль над Подавачем запиту, прямо чи опосередковано одноосібно 

або спільно контролюється Подавачем запиту, або разом із Подавачем запиту 

прямо чи опосередковано одноосібно або спільно контролюється однією й тією 

самою фізичною та/або юридичною особою (особами), забороняється мати у 

власності, володінні, користуванні, розробляти, управляти або експлуатувати 
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установки зберігання енергії та/або здійснювати координацію та контроль за 

діяльністю операторів установок зберігання енергії.»; 
  

3) у пункті 5.3 глави 5: 

абзаці перший після слів «трейдерську діяльність» доповнити словами та 

знаком «та/або зберігання енергії»; 

підпункт 1 після слів та знаку «природного газу)» доповнити словами та 

знаком «та/або зберігання»; 

  

4) у главі 2 додатку 2: 

назву після слів «електричної енергії» доповнити знаком та словами 

«, зберігання енергії»; 

у пункті 2.1: 

у підпункті 3 після слів «електричної енергії» доповнити знаком та словами 

«, зберігання енергії»; 

доповнити новим підпунктом такого змісту: 

«4) перелік установок зберігання енергії, які є у власності, володінні, 

користуванні, розробленні, управлінні чи експлуатації Подавача запиту (із 

зазначенням підстави їх використання) та відповідного рішення Регулятора про 

надання згоди набути у власність, володіння, користування або розробляти, 

управляти чи експлуатувати установки зберігання енергії та/або інформацію 

щодо поданого до Регулятора запиту про надання такої згоди. 

Надати запит Регулятору про надання згоди набути у власність, володіння, 

користування або розробляти, управляти чи експлуатувати установки зберігання 

енергії разом необхідними  документами та інформацією (якщо такий запит не 

було подано раніше).»; 

у пункті 2.2: 

абзац перший після слів «електричної енергії» доповнити знаком та словами 

«, зберігання енергії»; 

підпункти 1 та 4 після слів та знаку «природного газу)» доповнити словами 

та знаком «та/або зберігання енергії»; 

підпункт 2 доповнити знаком та словами «, зберігання енергії»; 

 

5) у додатку 3: 

главу 3 викласти в такій редакції: 

«3. Виконання вимог до оператора системи передачі відповідно до частини 

другої статті 32 Закону щодо незалежності від діяльності з виробництва, 

розподілу, постачання електричної енергії, зберігання енергії та трейдерської 

діяльності. 

Чи є Подавач запиту юридичною особою, яка є складовою вертикально 

інтегрованої організації та/або здійснює свою господарську діяльність залежно 

від діяльності з виробництва, розподілу, постачання електричної енергії, 

зберігання енергії та трейдерської діяльності (так/ні)? 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#n675
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#n675
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Якщо так, вказати види діяльності (із вищезазначених), які провадить 

Подавач запиту, та вертикально інтегровану організацію, до складу якої входить 

Подавач запиту. 

Чи є у Подавача запиту у власності, володінні, користуванні, розробленні, 

управлінні чи експлуатації установки зберігання енергії?  

Якщо так, надати перелік установок зберігання енергії, які є у власності, 

володінні, користуванні, розробленні, управлінні чи експлуатації Подавача 

запиту із зазначенням відповідного рішення Регулятора про надання згоди 

набути у власність, володіння, користування або розробляти, управляти чи 

експлуатувати установки зберігання енергії та/або інформацію щодо поданого до 

Регулятора запиту про надання такої згоди. 

Надати запит Регулятору про надання згоди набути у власність, володіння, 

користування або розробляти, управляти чи експлуатувати установки зберігання 

енергії разом необхідними  документами та інформацією (якщо такий запит не 

було подано раніше).»; 

у главі 5: 

абзаци другий, четвертий, восьмий, дев’ятий та одинадцятий після слова та 

знаку «природного газу)» доповнити словами та знаком «та/або зберігання 

енергії»; 

абзац шостий після слів та знаку «електричної енергії» доповнити словами та 

знаком «та/або зберігання енергії»; 

абзац десятий слів «електричної енергії» доповнити словами та знаком 

«та/або зберігання енергії»; 

главу 9 викласти в такій редакції: 

«9. Виконання вимог щодо незалежності власника системи передачі. 

Чи провадить власник системи передачі електроенергії діяльність з 

виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного 

газу) та/або трейдерську діяльність та/або зі зберігання енергії (так/ні)? 

Якщо «так», надайте документи, що підтверджують заходи, вжиті власником 

системи передачі електроенергії щодо припинення провадження таких видів 

діяльності. 

Чи здійснює власник системи передачі управління (включаючи управління 

корпоративними правами), опосередкований або безпосередній одноосібний чи 

спільний контроль за суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з 

виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного 

газу) та/або трейдерську діяльність та/або зі зберігання енергії (так/ні)? 

Якщо «так», надати перелік суб'єктів господарювання, над якими власник 

системи передачі здійснює управління (включаючи управління корпоративними 

правами), опосередкований або безпосередній одноосібний чи спільний 

контроль, із зазначенням їх повних найменувань, кодів ЄДРПОУ та видів їх 

господарської діяльності (у разі провадження ними господарської діяльності у 

сфері енергетики). 

Чи беруть участь керівник та заступники керівника власника системи 

передачі, особи, що здійснюють функції управління від імені власника системи 

передачі, у діяльності органів (у тому числі здійснюють повноваження 
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одноосібного органу) суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з 

виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного 

газу) та/або зберігання енергії та належить до сфери управління власника 

системи передачі або в якому йому належать корпоративні права (так/ні)? 

Якщо ні, надати інформацію про керівника, заступників керівника власника 

системи передачі та осіб, що здійснюють функції управління від імені власника 

системи передачі (із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові та займаних 

посад), та документи, які підтверджують, що ці особи не беруть участі в 

діяльності органів (у тому числі не здійснюють повноваження одноосібного 

органу) та/або цим особам не належать корпоративні права суб'єкта 

господарювання, який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або 

постачання електричної енергії (природного газу) та/або зберігання енергії. 

Чи розроблено і запроваджено власником системи передачі програму 

відповідності відповідно до вимог статті 363 Закону (так/ні)? 

Якщо так, надати затверджену програму відповідності та копію рішення 

власника системи передачі щодо її затвердження.». 

 

 

Начальник Управління ліцензування                                Ю. Антонюк 


