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Обґрунтування 

щодо схвалення проєкту рішення, що має ознаки регуляторного акта, – 
постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Змін до 
Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність 
у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних 

сферах та ліцензійних умов» 
 

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про Національну 
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» (далі – Закон) Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), є 

постійно діючим центральним органом виконавчої влади зі спеціальним 
статусом, який утворюється Кабінетом Міністрів України. 

НКРЕКП здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за 
діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг. 
НКРЕКП здійснює державне регулювання шляхом, зокрема, державного 

контролю та застосування заходів впливу. 

Відповідно до частини першої статті 19 Закону НКРЕКП здійснює 
державний контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять 

діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у 
відповідних сферах та ліцензійних умов шляхом проведення планових та 

позапланових виїзних, а також невиїзних перевірок відповідно до затверджених 
нею порядків контролю. 

З огляду на вищенаведене, Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг постановою 

від 14 червня 2018 року № 428 затверджено Порядок контролю за дотриманням 
ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних 

послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов (далі – Порядок 
контролю). 

У зв’язку зі ситуацією в країні (активної фази війни з агресором, ведення 
бойових дій в окремих регіонах України, а також вимушеного переселення 
громадян із особливо небезпечних регіонів країни) спостерігається, у тому числі 

на територіях, які перебувають під контролем України, суттєве зниження 
розрахунків за електричну енергію, зокрема за послуги з розподілу електричної 

енергії, що ставить під загрозу належне функціонування операторів систем 
розподілу. 

Для винайдення шляхів врегулювання проблемних питань діяльності 
операторів систем розподілу в умовах воєнного часу НКРЕКП було проведено 
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відповідні наради із залученням заінтересованих представників, здійснено 
моніторинг та аналіз діяльності компаній, опрацьовано питання стосовно 

можливості виконання компаніями інвестиційних програм, дотримання 
показників якості та інших показників в цей складний час. 

Отже, з урахуванням вищезазначеного Департаментом із регулювання 

відносин у сфері енергетики здійснено удосконалення тарифоутворення для 
ОСР, яким встановлено тарифи із застосуванням стимулюючого регулювання, 

ОСР (за методологією «Витрати+»), шляхом актуалізації та розширення переліку 
окремих положень Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії, який затверджено постановою НКРЕКП від 
05.10.2018 № 1175 (далі – постанова № 1175), та параметрів регулювання, що 

мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання, які 
затверджено постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері енергетики від 23.07.2013 № 1009 (далі – постанова 
№ 1009). 

Зазначені зміни до постанови № 1175 та постанови № 1009 плануються 
схвалити на відкритому засіданні НКРЕКП 18.10.2022. 

Разом з цим, планується привести Порядок контролю у відповідність до 
розроблених змін до постанови № 1175 та постанови № 1009. 

З огляду на викладене, 

 
Департамент ліцензійного контролю пропонує: 

 
схвалити проєкт постанови HKPEKП «Про затвердження Змін до 

Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у 
сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах 

та ліцензійних умов» та розмістити його на офіційному вебсайті HKPEKП 
www.nerc.дov.ua з метою одержання зауважень i пропозицій від інших органів 

державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та інших 
заінтересованих осіб. 

 
 
 

 

 

Директор Департаменту 

ліцензійного контролю 
Я. Зеленюк 

http://www.nerc.дov.ua/


ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про затвердження Змін до 

Порядку контролю за 

дотриманням ліцензіатами, що 

провадять діяльність у сферах 

енергетики та комунальних 

послуг, законодавства у 

відповідних сферах та ліцензійних 

умов 

 

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. Затвердити Зміни до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, 

що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, 

законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 14 червня 2018 року № 428, 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 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять 

діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у 

відповідних сферах та ліцензійних умов 

 

1. У додатку 22: 

 

1) після підпункту 4 пункту 6 доповнити новим підпунктом 5 такого 

змісту: 

«5) вартість понаднормативних витрат електричної енергії за 2022 рік, у 

разі зміни структури споживання за 2022 рік, що призвела до збільшення 

економічного коефіцієнту прогнозованих технологічних витрат електричної 

енергії більше ніж на 10 %.». 

У зв’язку з цим підпункт 5 вважати підпунктом 6; 

 

2) після пункту 9 доповнити новим пунктом 10 такого змісту: 

«10. При здійсненні заходів контролю за результатами діяльності з 

розподілу електричної енергії у 2022 році підсумкова сума надлишково 

отриманого або недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності у 

звітному році, визначена згідно з пунктом 7 цього додатка, не коригується на 

індекс споживчих цін на товари та послуги.». 

У зв’язку з цим пункти 10 – 12 вважати відповідно пунктами 11 – 13. 

 

2. Додаток 23 доповнити новим пунктом такого змісту: 

«10. При здійсненні заходів контролю за результатами діяльності з 

постачання електричної енергії у 2022 році підсумкова сума надлишково 

отриманого або недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності у 

звітному році, визначена згідно з пунктом 7 цього додатка, не коригується на 

індекс споживчих цін на товари та послуги.». 

 

3. Додаток 25 після пункту 9 доповнити новим пунктом 10 такого змісту: 

«10. При здійсненні заходів контролю за результатами діяльності з 

передачі електричної енергії у 2022 році підсумкова сума надлишково 

отриманого або недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності у 

звітному році, визначена згідно з пунктом 7 цього додатка, не коригується на 

індекс споживчих цін на товари та послуги.». 

У зв’язку з цим пункти 10 – 13 вважати відповідно пунктами 11 – 14. 
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4. Додаток 26 після пункту 9 доповнити новим пунктом 10 такого змісту: 

«10. При здійсненні заходів контролю за результатами діяльності з 

диспетчерського (оперативно-технологічного) управління у 2022 році 

підсумкова сума надлишково отриманого або недоотриманого доходу від 

здійснення ліцензованої діяльності у звітному році, визначена згідно з пунктом 

7 цього додатка, не коригується на індекс споживчих цін на товари та послуги.». 

У зв’язку з цим пункти 10 – 13 вважати відповідно пунктами 11 – 14. 

 

5. У додатку 27: 

 

1) у пункті 5: 

у підпункті 1 після речення першого доповнити новим реченням другим 

такого змісту: «Сума невиконання інвестиційної програми на звітний рік (за 

результатами діяльності 2022 року).», а цифри «2022» замінити цифрами «2023»; 

підпункт 6 після цифр «1175» доповнити знаками, словами та цифрами 

«за результатами діяльності за рік починаючи з другого та наступних 

регуляторних періодів (а для першого періоду регулювання при визначенні ОКВу 

показник ІЦВ𝑡−1
ф

 приймається на рівні прогнозованого індексу цін виробників 

промислової продукції для року t-1 (ІЦВ𝑡−1
п ))»; 

 

2) пункт 6 доповнити новим підпунктом такого змісту: 

«3) вартість понаднормативних витрат електричної енергії за 2022 рік, у 

разі зміні структури споживання за 2022 рік, що призвела до збільшення 

економічного коефіцієнту прогнозованих технологічних витрат електричної 

енергії більше ніж на 10 %.»; 

 

3) після пункту 9 доповнити новим пунктом 10 такого змісту: 

«10. При здійсненні заходів контролю за результатами діяльності з 

розподілу електричної енергії у 2022 році підсумкова сума надлишково 

отриманого або недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності у 

звітному році, визначена згідно з пунктом 7 цього додатка, не коригується на 

індекс споживчих цін на товари та послуги.». 

У зв’язку з цим пункти 10 – 12 вважати відповідно пунктами 11 – 13; 

 

4) абзац другий пункту 11 викласти в такій редакції: 

«Визначена сума необ’єктивного перевищення вартості заходів 

інвестиційної програми підлягає вилученню зі структури тарифів ліцензіата 

починаючи з 2023 року у п’ятикратному розмірі (за результатами діяльності 2021 

року та 2022 року – у двократному розмірі).». 

 

Директор Департаменту 

ліцензійного контролю 

 
Я. Зеленюк 

 


