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ПОГОДЖЕНО: 
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Департамент  

ліцензійного контролю  

«21» червня 2022 р. 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП  

від 01 березня 2022 року № 335» 
 

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року 

відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022  

(зі змінами) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) було прийнято 

постанову від 01 березня 2022 року № 335 «Про врегулювання деяких питань на 

строк запровадження (введення) воєнного стану в Україні» (далі – Постанова), 

пунктом 3 якої було подовжено терміни подання звітності та інформації 

суб’єктами господарювання, які є ліцензіатами НКРЕКП. Згідно з вимогами 

Постанови вказана звітність та інформація за відповідні звітні періоди має бути 

подана до НКРЕКП протягом трьох місяців після припинення чи скасування 

воєнного стану або стану війни в Україні. 

В умовах ситуації, викликаної збройною агресією РФ проти України, а 

також у зв’язку з особливостями роботи ринків електричної енергії та 

природного газу, сфери комунальних послуг обумовленими воєнним станом, 

виникла необхідність отримання первинних даних від суб’єктів 

господарювання, що провадять діяльність на ринках електричної енергії, 

природного газу та у сфері комунальних послуг, зокрема щодо виконання ними 

функцій та обов’язків, передбачених законодавством, у тому числі якості 

надання послуг та обслуговування споживачів. Дані, що зазначаються у формах 

звітності є ключовим джерелом інформації для всебічного і комплексного 

аналізу та оцінки стану та тенденції функціонування ринків електричної енергії, 

природного газу та сфери комунальних послуг, результатів та ефективності 

діяльності ліцензіатів НКРЕКП, виявлення практик, що призводять до 

порушення вимог законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг, а 

також підґрунтям щодо необхідності внесення змін до законодавства України з 

метою його удосконалення та попередження негативних тенденцій 

функціонування ринків електричної енергії, природного газу та комунальних 

послуг. 

Отримання форм звітності та інформації від ліцензіатів НКРЕКП у сферах 

енергетики та комунальних послуг надасть можливість Регулятору приймати 

ефективні регуляторні рішення, які дозволять врегульовувати відносини на 

ринках електричної енергії, природного газу та комунальних послуг, направлені 

на забезпечення стабільної їх роботи та збереження балансу інтересів усіх його 

учасників. Слід зазначити, що більшість ліцензіатів в період дії воєнного стану 

продовжують подавати до НКРЕКП форми звітності та інформацію. 

Для забезпечення виконання завдань НКРЕКП передбачених статтею 3 

Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання 
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у сферах енергетики та комунальних послуг», Департаментом ліцензійного 

контролю підготовлено проєкт постанови «Про внесення зміни до постанови 

НКРЕКП від 01 березня 2022 року № 335» (далі – проєкт постанови) відповідно 

до якого суб'єкти господарювання, які є ліцензіатами НКРЕКП, мають подати 

звітність та інформацію, яка подається відповідно до постанов НКРЕКП: 

від 28 лютого 2019 року № 282 «Про затвердження форм звітності 

НКРЕКП для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх 

заповнення»; 

від 29 березня 2019 року № 450 «Про затвердження форм звітності з 

моніторингу для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх 

заповнення»; 

від 10 березня 2021 року № 390 «Про надання інформації щодо 

двосторонніх договорів, укладених між суб'єктами, що входять до складу 

одного вертикально інтегрованого суб'єкта або є афілійованими між собою»; 

від 12 червня 2018 року № 373 «Про затвердження Мінімальних вимог до 

якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами»; 

від 12 червня 2018 року № 374 «Про затвердження форм звітності щодо 

показників якості електропостачання та інструкцій щодо їх заповнення»; 

від 12 червня 2018 року № 375 «Про затвердження Порядку забезпечення 

стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх 

недотримання»; 

від 23 лютого 2017 року № 226 «Про затвердження форм звітності 

НКРЕКП № 13-НКРЕКП-водопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників 

надійності водопостачання та якості питної води» та № 14-НКРЕКП-

водопостачання/водовідведення (квартальна) «Звіт щодо показників 

комерційної якості надання послуг з централізованого водопостачання та (або) 

водовідведення» та інструкцій щодо їх заповнення»; 

від 15 лютого 2019 року № 209 «Про затвердження форм звітності 

НКРЕКП № 15-НКРЕКП-теплопостачання (річна) «Звіт щодо показників 

безперервності теплопостачання та якості теплової енергії» та № 16-НКРЕКП-

теплопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості 

надання послуг у сфері теплопостачання» та інструкцій щодо їх заповнення»; 

від 31 травня 2017 року № 717 «Про затвердження Правил організації 

звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, 

централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг»; 

від 04 жовтня 2012 року № 1258 «Про затвердження форм звітності НКРЕ 

у нафтогазовому комплексі та інструкцій щодо їх заповнення» 

від 07 липня 2016 року № 1234 «Про затвердження форм звітності 

НКРЕКП щодо здійснення моніторингу на ринку природного газу та інструкцій 

щодо їх заповнення»; 

від 21 вересня 2017 року № 1156 «Про затвердження Мінімальних 

стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання 

природного газу».  
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Звітність та інформація, зазначена у пункті 2 проєкту постанови, яка мала 

бути подана у період з 24 лютого 2022 року до моменту набрання чинності цією 

постановою подається протягом місяця з моменту оприлюднення цієї 

постанови. 

З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує 

прийняти постанову HKPEKП «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП  

від 01 березня 2022 року № 335». 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю                Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
 

 

___________________                                                       № _______________ 

Київ 

 

Про внесення зміни до постанови 

НКРЕКП від 01 березня 2022 року 

№ 335 

 

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:  

 

1. Пункт 3 постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

від 01 березня 2022 року № 335 «Про врегулювання деяких питань на строк 

запровадження (введення) воєнного стану в Україні» викласти в такій редакції: 

«3. Подовжити терміни подання звітності та інформації суб'єктами 

господарювання, які є ліцензіатами Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яка подається 

відповідно до постанови НКРЕКП від 17 лютого 2021 року № 254 «Про подання 

фінансової звітності суб'єктами господарювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг до Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг». 

Вказана звітність за відповідні звітні періоди має бути подана протягом 

трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни в 

Україні.». 

 

2. Суб’єкти господарювання, які є ліцензіатами Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
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мають подати звітність та інформацію, яка подається відповідно до постанов 

НКРЕКП: 

 

1) від 28 лютого 2019 року № 282 «Про затвердження форм звітності 

НКРЕКП для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх 

заповнення»; 

 

2) від 29 березня 2019 року № 450 «Про затвердження форм звітності з 

моніторингу для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх 

заповнення»; 

 

3) від 10 березня 2021 року № 390 «Про надання інформації щодо 

двосторонніх договорів, укладених між суб'єктами, що входять до складу одного 

вертикально інтегрованого суб'єкта або є афілійованими між собою»; 

 

4) від 12 червня 2018 року № 373 «Про затвердження Мінімальних вимог 

до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами»; 

 

5) від 12 червня 2018 року № 374 «Про затвердження форм звітності щодо 

показників якості електропостачання та інструкцій щодо їх заповнення»; 

 

6) від 12 червня 2018 року № 375 «Про затвердження Порядку 

забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій 

споживачам за їх недотримання»; 

 

7) від 23 лютого 2017 року № 226 «Про затвердження форм звітності 

НКРЕКП № 13-НКРЕКП-водопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників 

надійності водопостачання та якості питної води» та № 14-НКРЕКП-

водопостачання/водовідведення (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної 

якості надання послуг з централізованого водопостачання та (або) 

водовідведення» та інструкцій щодо їх заповнення»; 

 

8) від 15 лютого 2019 року № 209 «Про затвердження форм звітності 

НКРЕКП № 15-НКРЕКП-теплопостачання (річна) «Звіт щодо показників 

безперервності теплопостачання та якості теплової енергії» та № 16-НКРЕКП-

теплопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання 

послуг у сфері теплопостачання» та інструкцій щодо їх заповнення»; 

 

9) від 31 травня 2017 року № 717 «Про затвердження Правил організації 

звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, 

централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»; 
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10) від 04 жовтня 2012 року № 1258 «Про затвердження форм звітності 

НКРЕ у нафтогазовому комплексі та інструкцій щодо їх заповнення»; 

 

11) від 07 липня 2016 року № 1234 «Про затвердження форм звітності 

НКРЕКП щодо здійснення моніторингу на ринку природного газу та інструкцій 

щодо їх заповнення»; 

 

12) від 21 вересня 2017 року № 1156 «Про затвердження Мінімальних 

стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання 

природного газу». 

 

3. Звітність та інформація, зазначена у пункті 2 цієї постанови, яка мала 

бути подана у період з 24 лютого 2022 року до моменту набрання чинності цією 

постановою, подається протягом місяця з моменту оприлюднення цієї 

постанови. 

 

4. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

Голова НКРЕКП                     К. Ущаповський 



 

ПОГОДЖЕНО: 

Член НКРЕКП ________________   

 

Департамент  

ліцензійного контролю  

«21» червня 2022 р. 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП  

від 01 березня 2022 року № 335» 
 

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року 

відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022  

(зі змінами) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) було прийнято 

постанову від 01 березня 2022 року № 335 «Про врегулювання деяких питань на 

строк запровадження (введення) воєнного стану в Україні» (далі – Постанова), 

пунктом 3 якої було подовжено терміни подання звітності та інформації 

суб’єктами господарювання, які є ліцензіатами НКРЕКП, яка подається, зокрема 

відповідно до постанов НКРЕКП: 

від 28 лютого 2019 року № 282 «Про затвердження форм звітності 

НКРЕКП для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх 

заповнення»; 

від 29 березня 2019 року № 450 «Про затвердження форм звітності з 

моніторингу для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх 

заповнення»; 

від 10 березня 2021 року № 390 «Про надання інформації щодо 

двосторонніх договорів, укладених між суб'єктами, що входять до складу 

одного вертикально інтегрованого суб'єкта або є афілійованими між собою»; 

від 23 лютого 2017 року № 226 «Про затвердження форм звітності 

НКРЕКП № 13-НКРЕКП-водопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників 

надійності водопостачання та якості питної води» та № 14-НКРЕКП-

водопостачання/водовідведення (квартальна) «Звіт щодо показників 

комерційної якості надання послуг з централізованого водопостачання та (або) 

водовідведення» та інструкцій щодо їх заповнення»; 

від 15 лютого 2019 року № 209 «Про затвердження форм звітності 

НКРЕКП № 15-НКРЕКП-теплопостачання (річна) «Звіт щодо показників 

безперервності теплопостачання та якості теплової енергії» та № 16-НКРЕКП-

теплопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості 

надання послуг у сфері теплопостачання» та інструкцій щодо їх заповнення»; 

від 12 червня 2018 року № 373 «Про затвердження Мінімальних вимог до 

якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами»; 

від 12 червня 2018 року № 374 «Про затвердження форм звітності щодо 

показників якості електропостачання та інструкцій щодо їх заповнення»; 

від 12 червня 2018 року № 375 «Про затвердження Порядку забезпечення 

стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх 

недотримання»; 
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від 04 жовтня 2012 року № 1258 «Про затвердження форм звітності НКРЕ 

у нафтогазовому комплексі та інструкцій щодо їх заповнення»; 

від 07 липня 2016 року № 1234 «Про затвердження форм звітності 

НКРЕКП щодо здійснення моніторингу на ринку природного газу та інструкцій 

щодо їх заповнення»; 

від 21 вересня 2017 року № 1156 «Про затвердження Мінімальних 

стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання 

природного газу»; 

від 31 травня 2017 року № 717 «Про затвердження Правил організації 

звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, 

централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг». 

Згідно з вимогами Постанови вказана звітність та інформація за відповідні 

звітні періоди має бути подана до НКРЕКП протягом трьох місяців після 

припинення чи скасування воєнного стану або стану війни в Україні. 

В умовах ситуації, викликаної збройною агресією РФ проти України, а 

також у зв’язку з особливостями роботи ринків електричної енергії та 

природного газу, сфери комунальних послуг обумовленими воєнним станом, 

виникла необхідність отримання первинних даних від суб’єктів 

господарювання, що провадять діяльність на ринках електричної енергії, 

природного газу та у сфері комунальних послуг, зокрема щодо виконання ними 

функцій та обов’язків, передбачених законодавством, у тому числі якості 

надання послуг та обслуговування споживачів. Дані, що зазначаються у формах 

звітності є ключовим джерелом інформації для всебічного і комплексного 

аналізу та оцінки стану та тенденції функціонування ринків електричної енергії, 

природного газу та сфери комунальних послуг, результатів та ефективності 

діяльності ліцензіатів НКРЕКП, виявлення практик, що призводять до 

порушення вимог законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг, а 

також підґрунтям щодо необхідності внесення змін до законодавства України з 

метою його удосконалення та попередження негативних тенденцій 

функціонування ринків електричної енергії, природного газу та комунальних 

послуг. 

Отримання форм звітності та інформації від ліцензіатів НКРЕКП у сферах 

енергетики та комунальних послуг надасть можливість Регулятору приймати 

ефективні регуляторні рішення, які дозволять врегульовувати відносини на 

ринках електричної енергії, природного газу та комунальних послуг, направлені 

на забезпечення стабільної їх роботи та збереження балансу інтересів усіх його 

учасників. Слід зазначити, що більшість ліцензіатів в період дії воєнного стану 

продовжують подавати до НКРЕКП форми звітності та інформацію. 

Для забезпечення виконання завдань НКРЕКП передбачених статтею 3 

Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг», Департаментом ліцензійного 

контролю підготовлено проєкт постанови «Про внесення зміни до постанови 

НКРЕКП від 01 березня 2022 року № 335». 
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З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує 

прийняти постанову HKPEKП «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП  

від 01 березня 2022 року № 335». 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю                Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
 

 

___________________                                                       № _______________ 

Київ 

 

Про внесення зміни до постанови 

НКРЕКП від 01 березня 2022 року 

№ 335 

 

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:  

 

1. Пункт 3 постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

від 01 березня 2022 року № 335 «Про врегулювання деяких питань на строк 

запровадження (введення) воєнного стану в Україні» викласти в такій редакції: 

«3. Подовжити терміни подання звітності та інформації суб'єктами 

господарювання, які є ліцензіатами Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яка подається 

відповідно до постанови НКРЕКП від 17 лютого 2021 року № 254 «Про подання 

фінансової звітності суб'єктами господарювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг до Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг». 

Вказана звітність за відповідні звітні періоди має бути подана протягом 

трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни в 

Україні.». 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

Голова НКРЕКП                     К. Ущаповський 


