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                                                                                                 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 внесення змін до Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з виробництва електричної енергії» 

 

Відповідно до першої другої статті 8 Закону України «Про ринок електричної 

енергії»  господарська діяльність з виробництва, передачі, розподілу електричної 

енергії, постачання електричної енергії споживачу, трейдерська діяльність, 

здійснення функцій оператора ринку та гарантованого покупця провадиться на 

ринку електричної енергії за умови отримання відповідної ліцензії. 

Згідно з підпунктом 1 пункту 2.5 глави 2 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 березня 2020 року, до заяви про 

отримання ліцензії додаються документи, перелік яких визначений відповідними 

ліцензійними умовами. 

Перелік документів, який здобувач ліцензії додає до заяви про отримання 

ліцензії з виробництва електричної енергії визначений пунктом 1.6 глави 1 

Ліцензійних умов з провадження господарської діяльності з виробництва 

електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 

1467 (далі – Ліцензійні умови). 

З метою скорочення часу на підготовку документів, які додаються здобувачами 

ліцензії до заяви про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії, 

Управлінням ліцензування розроблено проект постанови НКРЕКП  «Про внесення 

змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва 

електричної енергії», яким передбачається, що здобувач ліцензії може не надавати 

документи, зазначені у пункті 1.6 глави 1 Ліцензійних умов, а саме: 

засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії 

документів, що підтверджують наявність у здобувача ліцензії на праві власності, 

господарського відання, користування, лізингу, на підставі договору концесії або в 

управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним 

агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та інших злочинів, заявлених засобів провадження 

господарської діяльності; 

засвідчену керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копію 

документа, що засвідчує готовність заявленого об’єкта електроенергетики 

(новозбудованого) до експлуатації, виданого відповідно до законодавства у сфері 

регулювання містобудівної діяльності, або копію документа, що підтверджує право 

власності на заявлений об’єкт електроенергетики, 

у разі надання засвідченої керівником або уповноваженою особою здобувача 

ліцензії копії документа, що підтверджує право власності на заявлений об’єкт 

електроенергетики, у якому зазначена інформація про кількість та тип заявлених 

засобі провадження. 



Крім того, пропонується уточнити пункт 1.6  глави 1 Ліцензійних умов щодо 

надання засвідченої керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії 

копії документа, що засвідчує готовність заявленого об’єкта електроенергетики 

(новозбудованого) до експлуатації, виданого відповідно до законодавства у сфері 

регулювання містобудівної діяльності, його техніко-економічних показників, що є 

невід ємною частиною документа, що засвідчує готовність заявленого об’єкта 

електроенергетики до експлуатації. 

Також, з урахуванням рішення Окружного адміністративного суду міста Києва 

від 30 червня 2021року у справі № 640/7864/21, залишеного без змін згідно з 

постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 06 грудня 2021 року   

пропонується виключити  з переліку документів, які додаються  до заяви про 

отримання ліцензії з виробництва електричної енергії, копії документів, що 

підтверджують правонаступництво, суб'єкта господарювання (у разі надання йому 

у власність, користування (оренду, концесію тощо) цілісного майнового комплексу 

з виробництва електричної та теплової енергії) за борговими зобов’язаннями з 

оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування і постачання, що 

виникли у суб’єкта господарювання, який раніше використовував зазначене майно 

(володів або користувався ним). 

        Оскільки проєкт постанови «Про внесення змін до Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії» 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 внесення змін до 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва 

електричної енергії». 

2.  Розмістити проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва 

електричної енергії» 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 КОМІС ІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
 

_____________________                                                      № ________________ 
Київ 

 

Про внесення змін до Ліцензійних 

умов провадження господарської 

діяльності з виробництва електричної 

енергії 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

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

ринок електричної енергії» та 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,  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

1. Унести до пункту 1.6 глави 1 Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1467, такі зміни: 

 

1) підпункт 3 виключити. 

У зв’язку з цим підпункти 4 – 8 вважати відповідно підпунктами 3 – 7; 

 

2) підпункт 6 викласти в такій редакції: 

 «6) засвідчену керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії 

копію документа, що засвідчує готовність заявленого об’єкта електроенергетики 

(новозбудованого) до експлуатації (у тому числі його техніко-економічні 

показники), виданого відповідно до законодавства у сфері регулювання 

містобудівної діяльності; 
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3) доповнити новим абзацом такого змісту: 

 «Документи, зазначені у підпунктах 2 та 6 цього пункту, не надаються у 

разі надання засвідченої керівником або уповноваженою особою здобувача 

ліцензії копії документа, що підтверджує право власності на заявлений об’єкт 

електроенергетики, у якому зазначена інформація про кількість та тип заявлених 

засобі провадження.».   

 

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

  

 
 


