
 

19.07.2022 Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП  

 

 

Обґрунтування Управління ліцензування до рішення Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

про прийняття постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії» 

 

 

На засіданні НКРЕКП, яке відбулося 21 червня 2022 року, схвалено проєкт 

постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з виробництва електричної енергії» (далі – Проєкт 

постанови). 

Проєктом постанови передбачається, що з метою скорочення часу на підготовку 

документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії з виробництва електричної 

енергії, здобувач ліцензії може не надавати деякі документи, зазначені у пункті                   

1.6 глави 1 Ліцензійних умов, у разі надання копії документа, що підтверджує право 

власності на заявлений об’єкт електроенергетики, у якому зазначена інформація про 

кількість та тип заявлених засобів 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, а також 

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) відповідно до 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. 

Відповідно до положень статті 15 Закону України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та 

глави 3 Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень НКРЕКП, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 березня 2017 року № 866, Проєкт 

постанови з метою отримання зауважень та пропозицій 23 червня 2022 року було 

оприлюднено на вебсайті НКРЕКП за посиланням: 

https://www.nerc.gov.ua/news/oprilyudnyuyetsya-proyekt-postanovi-zmini-do-licenzijnih-

umov-provadzhennya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-virobnictva-elektrichnoyi-energiyi з 

метою отримання зауважень і пропозиції від фізичних, юридичних осіб, їх об’єднань 

та інших заінтересованих осіб, які приймалися до 08 липня 2022 року (включно). 

https://www.nerc.gov.ua/news/oprilyudnyuyetsya-proyekt-postanovi-zmini-do-licenzijnih-umov-provadzhennya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-virobnictva-elektrichnoyi-energiyi
https://www.nerc.gov.ua/news/oprilyudnyuyetsya-proyekt-postanovi-zmini-do-licenzijnih-umov-provadzhennya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-virobnictva-elektrichnoyi-energiyi


Враховуючи те, що у період з 23.06.2022 до 08.07.2022 (включно) зауважень та 

пропозицій від органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та 

інших заінтересованих осіб до Проєкту постанови не надходило, 12 липня  2022 року 

на офіційному вебсайті НКРЕКП за посиланням: 

hhttps://www.nerc.gov.ua/news/nkrekp-informuye-pro-vidsutnist-zauvazhen-do-proyektu-

postanovi-zmini-do-licenzijnih-umov-provadzhennya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-

virobnictva-elektrichnoyi-energiyi було розміщено повідомлення про те, що зауваження 

та пропозиції до Проєкту постанови  не надходили. 

Крім того, Антимонопольний комітет України листом від 07 червня 2022 року                                  

№ 128-06/01-114-НПА також повідомив про відсутність до Проєкта постанови 

зауважень та пропозицій. 

 

З огляду на зазначене, Управління ліцензування пропонує: 

 

Прийняти  постанову НКРЕКП «Про внесення змін до Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії». 

 

 

 

Начальник Управління ліцензування                                                       Ю. Антонюк 
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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; 

 



2 
 

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

  

 
 


