
                                                                                                 Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

 

Обґрунтування Управління ліцензування до рішення Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, про схвалення проєкту рішення, що має ознаки  регуляторного акта – 

постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії» 

 

Відповідно до положень статей 8 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» (далі – Закон) господарська діяльність з виробництва, передачі, розподілу 

електричної енергії, постачання електричної енергії споживачу, трейдерська 

діяльність, здійснення функцій оператора ринку та гарантованого покупця 

провадиться на ринку електричної енергії за умови отримання відповідної ліцензії, 

якщо інше не передбачено цим Законом. 

Відповідно до положень статті 17 Закону України «Про Національну комісію, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 

для ефективного виконання завдань державного регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг НКРЕКП, зокрема, здійснює визначення умов, за яких 

суб’єкти природних монополій і суміжних ринків у сферах енергетики та 

комунальних послуг можуть провадити діяльність без ліцензії. 

Ураховуючи зазначене, з метою удосконалення ліцензійних умов під час дії 

воєнного стану та створення передумов для забезпечення виробництва електричної 

енергії в необхідних обсягах, розроблено проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення 

змін до Про внесення змін до Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії», 

яким пропонується передбачити, що діяльність з резервного (аварійного) 

виробництва електричної енергії мобільною (автономною) електростанцією 

провадиться без отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності 

з виробництва електричної енергії. 

Оскільки проєкт постанови «Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП» 

має ознаки регуляторного акта,  згідно зі статтею 15 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» він має бути оприлюднений на офіційному вебсайті НКРЕКП 

з метою одержання зауважень і пропозицій. 

 

   З огляду на зазначене, Управління ліцензування виходить на Комісію з 

пропозицією: 

1. Схвалити  проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до 

Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії». 

2. Розмістити проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до 

Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії» на офіційному вебсайті 

НКРЕКП для отримання зауважень і пропозицій. 

 

 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про внесення змін до Ліцензійних 

умов 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»,  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 у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні   

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 та від 17 травня 2022 року № 

341/2022,  від 12 серпня 2022 року № 573, від 07 листопада 2022 року № 757 

та від 06 лютого 2023 року № 59/2023, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 1. Унести до 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: 

 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1540-19
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https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2019-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2019-19
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https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0548874-20#n10
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0548874-20#n10
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1) в абзаці першому пункту 1.3 слова та знаки «крім випадків, якщо 

електрична енергія виробляється без мети її продажу на підставі договору та 

споживається для власних потреб, підлягає ліцензуванню, якщо величина 

встановленої потужності» замінити знаками та словами  «(крім випадків, якщо 

електрична енергія виробляється без мети її продажу на підставі договору та 

споживається для власних потреб, або виробляється мобільною (автономною) 

електростанцією) підлягає ліцензуванню, якщо сумарна встановлена 

потужність»;  

 2) пункт 1.4 після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим 

такого змісту: 

 «мобільна (автономна) електростанція – самохідна  або несамохідна 

електроустановка або група електроустановок, призначена для резервного 

(аварійного) виробництва електричної енергії, що переміщається або може 

бути переміщена за допомогою автомобільного, залізничного, морського або 

внутрішнього водного транспорту без її знецінення та зміни її призначення;». 

 У зв’язку з цим абзаци сьомий – десятий вважати відповідно абзацами 

восьмим – одинадцятим.    
 

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного 

оприлюднення та діє у період дії в Україні воєнного стану та протягом шести 

місяців після його закінчення або скасування. 

 

 

Голова  НКРЕКП                                                                       К. Ущаповський 
 


