
__.03.2022  

Голові НКРЕКП  

Членам НКРЕКП  

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про особливості ліцензування у 

сферах енергетики та комунальних послуг у період дії в Україні          

воєнного стану» 

 

 

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 

в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року введено воєнний стан.  

Враховуючи зазначене, Управлінням ліцензування розроблено проєкт 

постанови НКРЕКП «Про особливості ліцензування у сферах енергетики та 

комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану», якою передбачається, 

що у період дії в Україні воєнного стану, та протягом 30 робочих днів після його 

закінчення, ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг 

здійснюється відповідно до 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 2022 року № 548 (далі – 

Порядок ліцензування), з урахуванням таких особливостей: 

1) розгляд заяв про отримання ліцензії або повідомлень про зміну місць 

провадження господарської діяльності здійснюється від суб’єктів 

господарювання, місцезнаходженням яких (або засоби провадження 

господарської діяльності яких) перебувають на території (області, району, 

об'єднаної територіальної громади), на яких не ведуться (велися) бойові дії або 

тимчасово окупованих територіях України; 

2) розгляд заяв про зупинення або поновлення дії ліцензії здійснюється 

незалежно від місцезнаходження ліцензіата; 

3) подані заяви про анулювання ліцензій не розглядаються та повертаються 

ліцензіату без розгляду; 

4) розгляд заяв про отримання, переоформлення, зупинення, поновлення дії 

ліцензій, повідомлень про зміни у документах, що подавалися до заяви про 

отримання ліцензії здійснюється працівниками відповідальних структурних 

підрозділів НКРЕКП з урахуванням наявних організаційних та технічних умов, 

необхідних для їх розгляду. 

За результатами розгляду повідомлень про зміни у документах, що 

подавалися до заяви про отримання ліцензії, аналізу підтвердних документів та 

одержаної інформації з державних паперових та електронних інформаційних 

ресурсів НКРЕКП приймає рішення про внесення змін до відповідного рішення 

про видачу ліцензії ліцензіату (зокрема, в частині зміни найменування ліцензіата, 

місць та/або засобів (об’єктів); 

5) на засідання НКРЕКП виносяться проекти рішень виключно щодо заяв 

про отримання ліцензії, під час розгляду яких було встановлено відсутність 
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підстав для відмови у видачі ліцензії. У разі встановлення підстав для відмови у 

видачі ліцензії, здобувачу ліцензії надсилається лист в електронній формі про 

повернення поданих заяви та документів на доопрацювання із зазначенням 

підстави для повернення на доопрацювання, підписаний членом НКРЕКП 

відповідно до розподілу функціональних обов'язків;  

6) доступ до інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена 

до інформації з обмеженим доступом, зокрема щодо місцезнаходження об’єктів 

електроенергетики, обмежується; 

7) заяви про отримання ліцензії та повідомлення про зміни у документах, 

що подавалися до заяви про отримання ліцензії подаються до НКРЕКП разом із 

підтвердними документами виключно в електронній формі в порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України; 

8) розгляд заяв про отримання, зупинення та анулювання ліцензії на право 

провадження господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних 

послуг, а також повідомлень про зміни у документах, що подавалися до заяви 

про отримання ліцензії, які надійшли до НКРЕКП до введення в України 

воєнного стану, здійснюється з урахуванням зазначених вище особливостей; 

9) дія абзаців другого – четвертого підпункту 1 пункту 6.4 Порядку 

ліцензування (які передбачають підстави для відмови у зупиненні дії ліцензії у 

разі подання ліцензіатом заяви під час перевірки та усунення порушень 

ліцензійних умов та видання НКРЕКП розпорядчого документа про проведення 

перевірки додержання цим ліцензіатом ліцензійних умов) зупиняється. 

 

З огляду на зазначене, Управління ліцензування виходить на Комісію з 

пропозицією:  

Прийняти постанову НКРЕКП «Про особливості ліцензування у сферах 

енергетики та комунальних послуг у період дії в Україні  воєнного стану». 

 
 

 

Начальник Управління ліцензування                                           Ю. Антонюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
 

_____________________                                                      № ________________ 
Київ 

 

Про особливості ліцензування у 

сферах енергетики та комунальних 

послуг у період дії в Україні воєнного 

стану  

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у зв'язку з 

введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, 

відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

1. У період дії в Україні воєнного стану та протягом 30 робочих днів після 

його закінчення ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг 

здійснюється відповідно до 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 2022 року № 548 (далі – 

Порядок ліцензування), з урахуванням таких особливостей: 

 

1) розгляд заяв про отримання ліцензії або повідомлень про зміну місць 

провадження господарської діяльності здійснюється від суб’єктів 

господарювання, місцезнаходженням яких (або засоби провадження 

господарської діяльності яких) перебувають на території (області, району, 

об'єднаної територіальної громади), на яких не ведуться (велися) бойові дії або 

тимчасово окупованих територіях України; 
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2) розгляд заяв про зупинення або поновлення дії ліцензії здійснюється 

незалежно від місцезнаходження ліцензіата; 

 

3) подані заяви про анулювання ліцензій не розглядаються та повертаються 

ліцензіату без розгляду; 

 

4) розгляд заяв про отримання, переоформлення, зупинення, поновлення дії 

ліцензій, повідомлень про зміни у документах, що подавалися до заяви про 

отримання ліцензії здійснюється працівниками відповідальних структурних 

підрозділів НКРЕКП з урахуванням наявних організаційних та технічних умов, 

необхідних для їх розгляду. 

За результатами розгляду повідомлень про зміни у документах, що 

подавалися до заяви про отримання ліцензії, аналізу підтвердних документів та 

одержаної інформації з державних паперових та електронних інформаційних 

ресурсів НКРЕКП приймає рішення про внесення змін до відповідного рішення 

про видачу ліцензії ліцензіату (зокрема, в частині зміни найменування ліцензіата, 

місць та/або засобів (об’єктів); 

 

5) на засідання НКРЕКП виносяться проекти рішень виключно щодо заяв 

про отримання ліцензії, під час розгляду яких було встановлено відсутність 

підстав для відмови у видачі ліцензії. У разі встановлення підстав для відмови у 

видачі ліцензії, здобувачу ліцензії надсилається лист в електронній формі про 

повернення поданих заяви та документів на доопрацювання із зазначенням 

підстави для повернення на доопрацювання, підписаний членом НКРЕКП 

відповідно до розподілу функціональних обов'язків;  

 

6) доступ до інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до 

інформації з обмеженим доступом, зокрема щодо місцезнаходження об’єктів 

електроенергетики, обмежується; 

 

7) заяви про отримання ліцензії та повідомлення про зміни у документах, 

що подавалися до заяви про отримання ліцензії подаються до НКРЕКП разом із 

підтвердними документами виключно в електронній формі в порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України; 

 

8) розгляд заяв на отримання, зупинення та анулювання ліцензії на право 

провадження господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних 

послуг, а також повідомлень про зміни у документах, що подавалися до заяви 

про отримання ліцензії, які надійшли до НКРЕКП до введення в України 

воєнного стану, здійснюється з урахуванням підпунктів 1 – 6 цього пункту; 

 

9) зупинити дію абзаців другого – четвертого підпункту 1 пункту 6.4 

Порядку ліцензування. 

 

 



2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 

 


