
10.05.2022                                                                                        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 10 пункту 1 постанови НКРЕКП від 26 березня 
2022 року № 350 «Про особливості ліцензування у сферах енергетики та 
комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану», 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.

При цьому, Законом України «Про основні засади примусового вилучення 
в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» 
встановлені правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної 
необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою 
необхідністю) об’єктів права власності Російської Федерації як держави, яка 
почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів (у значенні цього 
Закону).

Враховуючи зазначене, управління ліцензування розробило проєкт 
постанови НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 26 березня 2022 року № 350», яким пропонується доповнити 
підпункт 10 пункту 1 постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 350 
новим абзацом такого змісту:

«У разі виявлення у ліцензіата об’єктів права власності російської 
федерації та її резидентів (далі – об’єкти), які підлягають примусовому 
вилученню з мотивів суспільної необхідності відповідно до Закону України 
«Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності 
Російської Федерації та її резидентів», НКРЕКП направляє інформацію про такі 
об’єкти до Кабінету Міністрів України та приймає рішення про зупинення дії 
ліцензії такому ліцензіату на період до завершення заходів щодо проведення 
примусового вилучення об’єктів у ліцензіата або відмови від здійснення таких 
заходів.».

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. Підпункт 10 пункту 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 абзацом такого змісту:

«У разі виявлення у ліцензіата об’єктів права власності російської 
федерації та її резидентів (далі – об’єкти), які підлягають примусовому 
вилученню з мотивів суспільної необхідності відповідно до Закону України 
«Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності 
Російської Федерації та її резидентів», НКРЕКП направляє інформацію про такі 
об’єкти до Кабінету Міністрів України та приймає рішення про зупинення дії 
ліцензії такому ліцензіату на період до завершення заходів щодо проведення 
примусового вилучення об’єктів у ліцензіата або відмови від здійснення таких 
заходів.».



2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова НКРЕКП                                                                           К. Ущаповський


