
__.04.2022 
Голові НКРЕКП 
Членам НКРЕКП 

ОБҐРУНТУВАННЯ
до рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, від 26 березня 2022 року № 350»

Відповідно до підпункту 9 пункту 7.1 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 
03.03.2020  № 548, НКРЕКП має право прийняти рішення про анулювання 
ліцензії у разі наявності акта про документальне підтвердження встановлення 
контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що 
здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 
Закону України «Про оборону України», за результатами перевірки НКРЕКП.

При цьому, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 
№ 303 проведення планових та позапланових заходів державного нагляду 
(контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного 
Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64, припинено.

Враховуючи важливість питання анулювання ліцензії для суб’єктів 
господарювання у разі виявлення наявності контролю за їх діяльністю у значенні, 
наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 
резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, 
наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», управління 
ліцензування розробило проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення зміни до 
постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 350», згідно з якою у період дії 
в Україні воєнного стану та протягом 30 робочих днів після його закінчення або 
скасування, рішення про анулювання ліцензії може бути прийняте на підставі 
документального підтвердження встановлення такого контролю за діяльністю 
ліцензіата.

З огляду на зазначене, Управління ліцензування виходить на Комісію з 
пропозицією: 

Прийняти постанову НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від 26 березня 2022 року № 350».

Начальник Управління ліцензування                                           Ю. Антонюк 



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
_____________________                                                      № ________________

Київ

Про внесення зміни до постанови 
Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, 
від 26 березня 2022 року № 350

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та 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 та 
продовженим Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Пункт 1 постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від  26 березня 2022 
року № 350 «Про особливості ліцензування у сферах енергетики та комунальних 
послуг у період дії в Україні воєнного стану» доповнити новим підпунктом 
такого змісту:

«10) у разі документального підтвердження встановлення контролю за 
діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про 
захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну 
агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про 
оборону України» приймається рішення про анулювання ліцензії.».

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський


