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Звітний період:

24  - проведених засідань

241 - виданих ліцензій

12 млрд.грн - затверджених інвестпрограм

188 - розглянутих актів перевірок

1,67 млрд. грн - прийнято рішення на 
коригування тарифу

90% норм.-правових актів ринку 
електричної енергії

1
Поновлено процес видачі 
ліцензій

2
3

Розблоковано алгоритми 
перерахування коштів

Cтворено умови для своєчасної 
підготовки до опалювального сезону

Ключові показники:

4
5

Вдосконалено контроль за 
дотриманням ліцензійних умов

Синхронізовано вторинне 
законодавство

Головні результати:



Природний газ, 

нафта та аміак

1
Активізовано процес 
впровадження 
добового балансування

2
3

Здійснено перехід на нові 
тарифи зберігання газу

4
5

Схвалено зміни до порядку 
формування тарифів на 
транспортування нафти

Схвалено тариф на додатковий 
маршрут транспортування аміаку

Затверджено план розвитку 
ГТС та ПСГ на 10 років

6

Врегульовано питання дистанційного 
обліку природного газу

Результати:

Пріоритети:

Розвиток ринку природного газу

Конкурентоздатність

Безпека постачань

100% облік природного газу

Створення газового хабу

Забезпечення фінансування галузі

Забезпечення гідних умов праці



Електроенергія

Пріоритети:

Розвиток ринку електричної енергії

Впорядкування питань приєднання

Безпека постачань

Синхронізація ОЕС з мережею ЄС

Довгострокове планування

Забезпечення гідних умов праці

1

Недосконала методика 
визначення прогнозованої ОРЦ 
електричної енергії

2
3

Ліквідація перехресного 
субсидіювання

4
5

Плата за приєднання до 
електромереж

Непрозоре стимулювання 
розвитку відновлювальної 
енергетики

Запровадження стимулюючого 
регулювання

Проблематика:



Вода

1
Зношеність мереж та 
обладнання

2
3

Неефективні виробничі 
процеси

4

Витратний метод формування 
тарифів не забезпечує інвестиційної 
привабливості

Проблематика:

Пріоритети:

Скорочення неефективних витрат

Підвищення якості послуг

Збільшення інвестицій

Розрахунки між суб’єктами регулювання

Платіжна дисципліна

Забезпечення гідних умов праці

Вдосконалення нормативно-
правової бази

Доцільність впровадження 
безхлорної технології очищення 

5



1
Зношеність мереж та 
обладнання

2
3 Висока енергоємність 

4

Витратний метод формування 
тарифів не забезпечує 
інвестиційної привабливості

Відсутність довгострокового 
планування

Проблематика:

Пріоритети:

Тепло

Скорочення неефективних витрат

Підвищення якості послуг

Збільшення інвестицій

Розрахунки між суб’єктами регулювання

Платіжна дисципліна

Забезпечення гідних умов праці



Пріоритети:

Проблематика:

1
2
3 Недосконала нормативно-

правова база

4

Діючі тарифи є економічно 
необґрунтованими 

Недотримання європейських 
стандартів

Побутові 

відходи

Недостатня інвестиційна 
привабливість галузі

Скорочення неефективних витрат

Підвищення якості послуг

Збільшення інвестицій

Розрахунки між суб’єктами регулювання

Платіжна дисципліна

Забезпечення гідних умов праці



Заплановані заходи:

1
Ліцензувати розподільчі компанії в 
сфері електроенергетики

2

3
Ліцензувати діяльність оператора 
ринку електричної енергії та 
гарантований покупець

4

Сертифікація та ліцензування 
діяльності оператора передачі 
електричної енергії

Сертифікаціяоператора 
газотранспортної системи

Пріоритети:

Корпоратизація та анбандлінг –
головна передумова проведення 
ліцензування та сертифікації 
операторів систем

Ліцензування

та сертифікація



Заплановані заходи:

1

Створити умови для здорожчення 
наслідків порушень ліцензіатів

2

3

Уніфікувати методологію 
контролю за різними сферами

Підвищити оперативність реагування 
на порушення ліцензійних умовПріоритети:

Зміна філософії – перейти від 
перевірок до оперативного контролю 
суб`єктів  та моніторингу ринків

Перейти від практики покарань по
факту до запобігання порушення

Ліцензійний

контроль



Заплановані заходи:

1
Створити інформаційну систему 
«Електронний паспорт ліцензіата»2
Сертифікація та відповідність 
стандартам електронного 
урядування

Пріоритети:

Консолідація даних по ліцензіату
в одній інформаційній системі

Зменшення можливих корупційних
ризиків шляхом автоматизації
процесів контролю

Результати:

1
Подача документів на отримання 
ліцензій через центр 
адміністративних послуг

2 Автоматизація процесу звітування

Ефективність 

та прозорість 

контролю

3

Створити мобільний додаток 
«Українська енергетика»



Реформи та 

євроінтеграція

Пріоритети:

Результати:

1
Активізували роботу з прийняття 
вторинного законодавства 
необхідного для впровадження 
ринку електричної енергії

2
Продовжили системне 
вдосконалення нормативно-
правових актів ринків

3 Розширили масштаб контролю за 
якістю електропостачання

Перезавантажили міжнародну 
діяльність: визначили пріоритети та 
працюємо над активізацію4

Системний підхід до реалізації реформ

Створення прозорих правил для 
розвитку ефективних енергетичних 
ринків

Повноцінна імплементація 
європейського законодавства

Активний діалог з міжнародними 
партнерами

Вдосконалення знань, навичок та 
вмінь персоналу Регулятора 



Необхідні

законодавчі

ініціативи

Мета:

Основні проблеми:

1

2

3

4

Активність депутатського корпусу –
фундамент та головна передумова 
незалежної діяльності НКРЕКП

Функціональна залежність від КМУ в 
частині публікації рішень Регулятора

Відсутність прогресу в питаннях 
створення умов для сертифікації 
незалежних системних операторів 
ринку електроенергії та газу

Невизначеність в питаннях 
публічних закупівель енергоресурсів  
бюджетними організаціями та 
операторами систем

Демотивуючі норми закону про ЖКП 
в частині встановленої дозволеної 
договірної пені для побутових 
споживачів

5

Відсутність обов'язкових типових 
договорів для суб'єктів ринків в 
умовах забезпечення 
енергоресурсами споживачів ПСО 

Внесення змін до ЗУ «Про НКРЕКП», 
ЗУ «Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності », ЗУ «Про 
публічні закупівлі», ЗУ «ЖКП» 

Розробка проектів Законів націлених 
на вирішення проблем ефективної 
діяльності НКРЕКП, ринків енергетики  
та комунальних послуг



Необхідні

законодавчі

ініціативи

Мета:

Діяльність НКРЕКП:

1

2
3
4

Удосконалення норм Закону «Про 
НКРЕКП» та усунення протиріч та 
неузгодженостей з іншими 
законодавчими актами

Уточнення видів санкцій що 
застосовуються в процесі 
регулювання та контролю

Вилучити норми щодо 
обов`язковості публікації рішень 
Регулятора в газеті «Урядовий 
кур’єр»

Уточнити питання  фінансування 
Регулятора

Встановити мінімальні стандарти 
та вимоги до якості обслуговування 
споживачів

5

Унормувати положення ЗУ «Про 
НКРЕКП» та ЗУ «Про контроль»

6
Зміна строків підготовки та подання 
звіту про діяльність Регулятора, 
річного плану державного контролю
та проекту кошторису



Необхідні

законодавчі

ініціативи

Мета:

Ринок природного газу:

1

2

3

4

Повна імплементація європейського 
законодавства - усунення протиріч та 
неузгодженостей з іншими 
законодавчими актами

Зміни до ЗУ «Про публічні закупівлі» 
для забезпечення добового 
балансування в оптимальному 
режимі

Обслуговування внутрішньо-
будинкових мереж. Наявність 
колізійних норм в ЗУ «Про ЖКП»

Функціонування спеціальних 
рахунків на ринку природного газу

Розмір штрафних санкцій та інші 
види санкцій на ринку природного 
газу



Необхідні

законодавчі

ініціативи

Мета:

Ринок електричної енергії:

1

2

3

4

Врегулювати питання конкурсних 
процедур по будівництву генеруючої 
потужності

Внести уточнення в термінологію, 
зокрема – «малий непобутовий 
споживач»

Врегулювати питання договірних 
відносин між оператором системи 
розподілу та споживачем

Врегулювати питання щодо 
передачі персональних даних під 
конкурсних процедур та зміни 
постачальника

Повна імплементація європейського 
законодавства - усунення протиріч та 
неузгодженостей з іншими 
законодавчими актами

Законодавче врегулювання питань, 
які стосуються початку роботи як 
оптової так і роздрібної частини ринку
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