
Департамент ліцензійного      Голові НКРЕКП 

контролю         Членам НКРЕКП 

 

17  березня 2022 року 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови 

НКРЕКП від 01 березня 2022 року № 335 «Про врегулювання деяких 

питань на строк запровадження (введення) воєнного стану в Україні» 

 

 

Відповідно до положень пункту 1 частини першої статті 17 Закону 

України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон про НКРЕКП) для 

ефективного виконання завдань державного регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг Регулятор приймає обов’язкові до 

виконання рішення з питань, що належать до його компетенції. 

У зв’язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента 

України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 затвердженого Законом України  

від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, на виконання пункту 1 частини першої  

статті 17 Закону про НКРЕКП прийнято постанову від 01 березня 2022 року  

№ 335 «Про врегулювання деяких питань на строк запровадження (введення) 

воєнного стану в Україні» (далі – Постанова від 01 березня 2022 року № 335). 

У зв’язку з прийняттям Закону України від 03 березня 2022 року  

№ 2115-IX «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших 

документів у період дії воєнного стану або стану війни», з метою 

налагодження процесу подання звітності ліцензіатами НКРЕКП на період 

воєнного стану, Департамент ліцензійного контролю пропонує внести до 

Постанови від 01 березня 2022 року № 335 такі зміни: 

в абзаці першому пункту 1 слово «Зупинити» замінити словами 

«Тимчасово, на період дії воєнного стану, зупинити»; 

абзац шістнадцятий пункту 3 викласти в такій редакції:  

«Вказана звітність за відповідні звітні періоди має бути подана 

протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або 

стану війни в Україні.». 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю       Я. Зеленюк 

 

 

  



ПРОЄКТ 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

 

ПОСТАНОВА  
 

 

___________________                                                       № _______________ 
Київ 

 

 

Про внесення змін  

до постанови НКРЕКП  

від 01 березня 2022 року  

№ 335  

 

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 

24 лютого 2022 року, введеним відповідно до Указу Президента України від 

24 лютого 2022 року № 64/2022, відповідно до Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» та з урахуванням Закону України «Про 

захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії 

воєнного стану або стану війни», Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 01 березня 

2022 року № 335 «Про врегулювання деяких питань на строк запровадження 

(введення) воєнного стану в Україні» такі зміни: 

 

1) в абзаці першому пункту 1 слово «Зупинити» замінити словами 

«Тимчасово, на період дії воєнного стану, зупинити»; 

 

2) абзац шістнадцятий пункту 3 викласти в такій редакції:  

https://ips.ligazakon.net/document/view/u064_22?ed=2022_02_24
https://ips.ligazakon.net/document/view/u064_22?ed=2022_02_24
https://ips.ligazakon.net/document/view/t161540?ed=2021_10_21
https://ips.ligazakon.net/document/view/t161540?ed=2021_10_21
https://ips.ligazakon.net/document/view/t161540?ed=2021_10_21


«Вказана звітність за відповідні звітні періоди має бути подана 

протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або 

стану війни в Україні.». 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

 

Голова НКРЕКП                          К. Ущаповський 
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