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Членам НКРЕКП 
 

 

Обґрунтування Управління ліцензування щодо прийняття постанови 

НКРЕКП «Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП» 
  

Відповідно до статті 8 Закону України «Про ринок електричної енергії» (з 

урахуванням змін, Законом України № 2046-IX «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо розвитку установок зберігання енергії», який набрав чинності 16 червня 

2022 року) господарська діяльність зі зберігання енергії провадить на ринку електричної 

енергії за умови отримання відповідної ліцензії, якщо інше не передбачено цим Законом. 

Згідно з положеннями статті 2 Закону України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Регулятор 

здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів 

господарювання у сфері енергетик зокрема, діяльності з виробництва, передачі, 

розподілу, постачання електричної енергії, зберігання енергії. 

При цьому інформація щодо суб’єктів господарювання, які провадять ліцензовану 

діяльність провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність 

яких регулює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, відображається у Реєстрі суб’єктів господарювання, 

які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких 

регулюється НКРЕКП та Ліцензійному реєстрі Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ведення яких 

визначено Порядком формування та оприлюднення реєстру суб’єктів господарювання, які 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких 

регулює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, затвердженим постановою НКРЕКП від 01 грудня 2016 року № 2124 

(далі – Порядок формування реєстру суб’єктів господарювання) та Порядком 

формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

затвердженим постановою НКРЕКП від 21 серпня 2018 року № 886 (далі – Порядок 

формування ліцензійного реєстру). 

З метою включення суб’єктів господарювання, які провадять ліцензовану діяльність 

із зберігання енергії до зазначених вище реєстрів Управлінням ліцензування розроблено 

проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП», яким 

пропонується внести зміни до Порядку формування реєстру суб’єктів господарювання та 

Порядку формування ліцензійного реєстру в частині доповнення зазначених реєстрів 

таким видом діяльності, як «зберігання енергії». 

Зазначений проєкт постанови не є регуляторним актом. 

 

У зв’язку із зазначеним Управління ліцензування виходить на Комісію з 

пропозицією прийняти постанову НКРЕКП «Про внесення змін до деяких 

постанов НКРЕКП». 
 

 

 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
 

_____________________                                                      № ________________ 

Київ 
 

Про внесення змін до деяких постанов 

НКРЕКП  

 

 

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. Абзац другий підпункту 1 пункту 1 Порядку формування та оприлюднення 

реєстру суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та 

комунальних послуг, діяльність яких регулює Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 01 грудня 2016 року № 2124, викласти в такій 

редакції: 

 «з виробництва, передачі, розподілу електричної енергії, постачання 

електричної енергії споживачу, зберігання енергії, трейдерської діяльності, 

здійснення функцій оператора ринку та гарантованого покупця». 
  

2. Пункт 2 Порядку формування, ведення і користування відомостями 

ліцензійного реєстру Національної комісії, 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 21 серпня 2018 року № 886, після підпункту 12 доповнити 

новим підпунктом 13 такого змісту: 

 «13) зберігання енергії;». 

 У зв’язку з цим підпункти 13 – 16 вважати відповідно підпунктами 14 – 17. 
 

 

Голова НКРЕКП                   К. Ущаповський 


