
  УТОЧНЕНО 
 
 Голові НКРЕКП 
 Членам НКРЕКП  
 

 

Обґрунтування Управління ліцензування до рішення Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

щодо врегулювання невідкладних питань діяльності суб’єктів господарювання 
на ринках електричної енергії та природного газу в умовах воєнного стану 

 
1. Щодо видачі (інформація з обмеженим доступом) ліцензії на право 

провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії 
 
(інформація з обмеженим доступом) звернулося до НКРЕКП із заявою про 

отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва 
електричної енергії та переліком документів відповідно до вимог 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 № 548, та Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 
27 грудня 2017 року № 1467. 
 

Подані заява про отримання ліцензії та документи опрацьовані з відповідними 
структурними підрозділами НКРЕКП, зауваження відсутні. 

Також повідомляємо, що за результатом перевірки здобувача ліцензії за 
допомогою Youcontrol щодо наявності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта 
господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію 
проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону 
України», наявність контролю резидентами  держав, що здійснюють збройну агресію 
проти України, не виявлено. 

 
Пропозиції: Видати (інформація з обмеженим доступом) ліцензію на право 

провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії у межах 
місць провадження господарської діяльності, а саме: 
 

Назва об’єкта електроенергетики  
(у тому числі черги будівництва, 

пускового комплексу) 

Місцезнаходження об’єкта електроенергетики  
(у тому числі черги будівництва, пускового комплексу)  

Встановлена потужність 
електрогенеруючого 

обладнання, кВт 

1 2 3 

інформація з обмеженим доступом 

 
 
 

Начальник 
Управління ліцензування                                 Юрій АНТОНЮК 

 
 



2. Щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови 
НКРЕКП від 26 квітня 2022 року № 396» 

 
Надзвичайна ситуація в енергосистемі спричинена збройною агресією 

Російської Федерації, призвела до суттєвого обмеження в споживанні електричної 
енергії споживачами, крім цього об՚єктивно виникають ситуації, коли технічно 
неможливо передати покази лічильників. У зв’язку з цим, з метою унеможливлення 
проведення нарахувань за неспожиту побутовими споживачами електричну енергію, 
процедура заміщення даних комерційного обліку споживачів які не передали чи не 
змогли передати вчасно покази лічильників потребує уточнення. Департаментом 
роздрібного ринку електричної енергії розроблено проєкт постанови НКРЕКП Про 
внесення змін до постанови НКРЕКП від 20 квітня 2022 року № 393». 

Зважаючи на вищезазначене та актуальність зазначених питань, Департамент із 
регулювання відносин  та захисту прав споживачів на роздрібному ринку електричної 
енергії пропонує прийняти проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до 
постанови НКРЕКП від 20 квітня 2022 року № 393». 

 
 
 

Директор Департаменту із регулювання 
та захисту прав споживачів на 
роздрібному ринку електричної енергії                                             Ігор ГОРОДИСЬКИЙ  

 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 
Про видачу ліцензії з виробництва 
електричної енергії (інформація з 
обмеженим доступом) 

 

 
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,         
«Про ринок електричної енергії», 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, та постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 березня                             
2022 року № 350 «Про особливості ліцензування у сферах енергетики та 
комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану» Національна 
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг,  

 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Видати (інформація з обмеженим доступом) ліцензію на право 
провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії у 
межах місць провадження господарської діяльності з виробництва електричної 
енергії відповідно до додатка. 

 
За видачу ліцензії справляється плата в розмірі одного прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття цієї постанови, яку 
має бути внесено на рахунок Державної казначейської служби України за 
кодом класифікації доходів бюджету 22011500 «Плата за ліцензії, сертифікацію 
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оператора системи передачі електричної енергії, оператора газотранспортної 
системи, видані/здійснену Національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у строк не пізніше 
десяти робочих днів з дня оприлюднення цього рішення в установленому 
порядку. 
 
 
Голова НКРЕКП                                                                           К. Ущаповський 

      



Додаток 
до постанови Національної 
комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах 
енергетики та комунальних 
послуг 
_______________ № ________ 

 

Місця провадження господарської діяльності  
з виробництва електричної енергії  

(інформація з обмеженим доступом) 
 

№ 
з/п 

Назва об’єкта 
електроенергетики  
(у тому числі черги 

будівництва, 
пускового комплексу) 

Місцезнаходження об’єкта 
електроенергетики (у тому 
числі черги будівництва, 

пускового комплексу)  

Встановлена 
потужність 

електрогенеруючого 
обладнання, кВт 

1 2 3 4 

1 

Інформація з обмеженим доступом 

2 

 
 



ПРОЄКТ 

 
 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 
 

ПОСТАНОВА 
 
 
 
 

___________        № _______ 
 
 
 
 

Київ 
 
 
 
 

Про внесення змін до постанови 
НКРЕКП від 20 квітня 2022 року 
№ 393 
 
 
 
 
 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», та у 
зв’язку з  воєнним станом, введеним в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 
2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року 
№ 64/2022 та продовженого Указами Президента України від 14 березня 2022 
року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, від 17 травня 2022 року 
№ 341/2022, від 12 серпня 2022 року № 573/2022 та від 07 листопада 2022 року 
№ 757/2022, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Доповнити постанову Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 20 квітня 2022 
року № 393 «Про врегулювання деяких питань на роздрібному ринку 
електричної енергії у період дії в Україні воєнного стану» після пункту 1двома  
новими пунктами 2 та 3 такого змісту: 

«2. У разі виникнення надзвичайної ситуації в ОЕС України у 
розрахунковому періоді (календарному місяці) оператори систем розподілу 
визначають обсяги споживання електричної енергії індивідуальними 
побутовими споживачами відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку 



2 
 

електричної енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
від 14 березня 2018 року № 311. 

У разі відсутності фактичних показів лічильника, обсяг електричної 
енергії визначається  за середньодобовим обсягом споживання електричної 
енергії індивідуальним побутовим споживачем із застосуванням коефіцієнта 
зниження (зміни) споживання електричної енергії, який розраховується у 
відносних одиницях з точністю до чотирьох цифр після коми, як 
співвідношення величин обсягу відпуску електричної енергії індивідуальним 
побутовим споживачам (у розрахунку на одного споживача) у розрахунковому 
місяці за наявними у оператора системи фактичними (отриманими з 
лічильників) показами на перше число календарного місяця, наступного за 
розрахунковим, до величини обсягу відпуску електричної енергії 
індивідуальним побутовим споживачам (у розрахунку на одного споживача) в 
аналогічному розрахунковому місяці попереднього року у відповідному 
вузлі/районі/області електричних мереж оператора системи розподілу. 

 
3. Операторам систем розподілу до 25 календарного дня місяця, що 

настає за розрахунковим місяцем, повідомляти НКРЕКП про обсяги 
надходження в електричні мережі на території його ліцензованої діяльності 
протягом розрахункового періоду, обсяги розподіленої електричної енергії 
споживачам протягом розрахункового періоду (в розрізі – індивідуальних 
побутових споживачів, колективних побутових споживачів, малих 
непобутових споживачів та інших непобутових споживачів) та величини 
застосованого коефіцієнта зміни споживання електричної енергії у 
розрахунковому періоді у кожному районі/області електричних мереж 
оператора системи розподілу.». 

У зв'язку з цим пункти 2 – 7 вважати відповідно пунктами 4 – 9. 
 
2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 
 
 
 

 
Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 
 



                                               Голові НКРЕКП 

                                                                                                Членам НКРЕКП 

 

 

Обґрунтування Управління ліцензування до рішення 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, щодо врегулювання невідкладних 

питань діяльності суб’єктів господарювання на ринках електричної енергії 

та природного газу в умовах воєнного стану 

 

 

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року                        

№ 64/2022 в Україні з 24 лютого 2022 року введено воєнний стан, який 

продовжено Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, 

від 18 квітня 2022 року № 259/2022, від 17 травня 2022 року № 341/2022,                    

від 12 серпня 2022 року № 573/2022 та від 07 листопада 2022 року № 757/2022. 

У зв’язку з введенням воєнного стану існує необхідність прийняття 

оперативного рішення НКРЕКП за результатами моніторингу роботи ринків 

електричної енергії та природного газу або з інших причин, що можуть 

потребувати прийняття НКРЕКП відповідних рішень  в період воєнного часу. 

Враховуючи зазначене, уточнене обґрунтування та проєкт рішення щодо 

врегулювання невідкладних питань діяльності суб’єктів господарювання на 

ринках електричної енергії та природного газу в умовах воєнного стану буде 

оприлюднено пізніше. 

 

 

 


