
 

 

Департамент ліцензійного 

 контролю 

«12» квітня 2022 р. 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

               
                                                    

ОБҐРУНТУВАННЯ   

до рішення щодо прийняття постанови НКРЕКП  

«Про виконання постанов прийнятих за результатами заходів державного контролю, 

у період дії в Україні воєнного стану» 

 

Враховуючи надзвичайно складну ситуацію з якою зіткнулася наша країна, у зв'язку 

з військовою агресією російської федерації проти України з метою запобігання порушень 

законодавства та Ліцензійних умов у відповідних сферах ліцензіатами НКРЕКП, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також у зв’язку із 

необхідністю врегулювання питання щодо виконання вимог постанов, а саме щодо 

термінів/строків зобов’язань, які настали у період введення воєнного стану з 05 години  

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

24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указом Президента України від 14 березня 

2022 року № 133/2022, з урахуванням законів України «Про захист інтересів суб’єктів 

подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» (далі – Закон про НКРЕКП), «Про правовий режим воєнного стану», 

та постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення 

заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного 

стану», а також та враховуючи правову позицію Юридичного департаменту, Департамент 

ліцензійного контролю пропонує розглянути питання відтермінування виконання постанов 

НКРЕКП. 

Слід зазначити, що відповідно до положень частини п’ятої статті 22 Закону про НКРЕКП 

суб’єкти господарювання, на яких накладено штраф зобов’язані сплатити його у 30-денний 

строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу, крім випадків, 

встановлених частиною п’ятою статті 13 цього Закону. 

Водночас за заявою суб’єкта господарювання, на якого накладено штраф, Регулятор 

своїм рішенням має право відстрочити або розстрочити сплату накладеного ним штрафу. 

Отже враховуючи, що питання відтермінування оплати штрафів врегульовано 

положенням частини п’ятої статті 22 Закону про НКРЕКП, а також наведені законодавчі акти 

Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про 

виконання постанов, прийнятих за результатами заходів державного контролю, у період дії 

в Україні воєнного стану, якою передбачається, установити, що виконання положень 

постанов (окрім положень щодо сплати штрафів), прийнятих за результатами заходів 

державного контролю, відтерміновується на період дії в Україні воєнного стану. Ліцензіати 

мають виконати положення постанов (окрім положень щодо сплати штрафів) протягом трьох 

місяців після припинення або скасування дії в Україні воєнного стану або подати 

обґрунтоване звернення щодо перенесення строків виконання. 

 
Директор департаменту ліцензійного 

контролю                                                                                                                   Я. Зеленюк 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19?find=1&text=%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84#n213


ПРОЄКТ 

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

 

ПОСТАНОВА 
   

 

_________________                                                                         № _________ 
Київ 

 

 

Про виконання постанов,  

прийнятих за результатами заходів 

державного контролю, у період дії 

в Україні воєнного стану 

 

 

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 та продовженим Указом Президента України 

від 14 березня 2022 року № 133/2022, відповідно до законів України «Про захист 

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

стану або стану війни», «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про правовий режим 

воєнного стану» та постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року 

№ 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного 

ринкового нагляду в умовах воєнного стану» Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Установити, що виконання положень постанов (окрім положень щодо 

сплати штрафів), прийнятих за результатами заходів державного контролю, 

відтерміновується на період дії в Україні воєнного стану. Ліцензіати мають 

виконати положення постанов (окрім положень щодо сплати штрафів) протягом 
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трьох місяців після припинення або скасування дії в Україні воєнного стану або 

подати обґрунтоване звернення щодо перенесення строків виконання.  

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 
 

Голова НКРЕКП                       К. Ущаповський 

 

 


