
УТОЧНЕНО 

  Голові НКРЕКП 

                                                                                                Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування Управління ліцензування до рішення 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, щодо врегулювання питань, пов’язаних з 

виявленням у ТОВ «РН КОММЕРС» об’єктів права власності Російської 

Федерації та її резидентів 

 

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 і 

продовженого Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 та 

від 22 квітня 2022 року № 259/2022, введено воєнний стан в Україні. 

Згідно із положеннями статей 2 та 3 Закону України «Про основні засади 

примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та 

її резидентів», з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це 

настійно вимагається військовою необхідністю), що ґрунтується на принципах 

законності, прозорості, об'єктивності, відповідності меті, стратегічної важливості та 

ефективності здійснюється проведення примусового вилучення в Україні об’єктів 

права власності Російської Федерації та її резидентів. Проект рішення про 

примусове вилучення в Україні об’єктів права власності російської Федерації та її 

резидентів до Ради національної безпеки і оборони України вноситься Кабінетом 

Міністрів України. 

Відповідно до підпункту 10 пункту 1 постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 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» НКРЕКП приймає рішення про анулювання 

ліцензії. 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. 

ТОВ «РН КОММЕРС» (код ЄДРПОУ 33500195) отримало ліцензію на право 

провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, 

видану відповідно до постанови НКРЕКП від 16 жовтня 2018 року № 1215. 

Відповідно до підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов на право провадження 

господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, 

затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1459 (зі змінами),                             

ТОВ «РН КОММЕРС» надало інформацію про підтвердження здійснення контролю 

за діяльністю суб’єкта господарювання 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», відповідно до якої особою, яка 

опосередковано володіє часткою (паєм, акцією) у статутному (складеному, 

пайовому) капіталі ліцензіата в розмірі більше ніж 50 %, є Федеральне агентство 

по управлінню державним майном (російська федерація) (через ПАТ «НК 

«РОСНЄФТЬ» та АТ «РОСНЄФТЄГАЗ»). 
Відповідно до абзацу четвертого статті 1 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» контроль – вирішальний вплив однієї чи декількох 

пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта 

господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших 

осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх 

значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування 

складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта 

господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість 

визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання 

вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання тощо. 

Враховуючи зазначене,  НКРЕКП було направлено інформацію про виявлені у 

ТОВ «РН КОММЕРС» об’єкти до Кабінету Міністрів України. 

При цьому, Мінекономіки листом від 04.05.2022 повідомило НКРЕКП, що на 

виконання доручення Прем’єр-міністра України від 10.03.2022 № 7375/0/1-22 щодо 

виконання частини другої статті 3 Закону України «Про основні засади 

примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та 

її резидентів» Мінекономіки на підставі пропозицій, наданих міністерствами, 

іншими центральними органами виконавчої влади, обласними 

державними/військовими адміністраціями, а також іншими державними органами, 

проводиться робота по формуванню відповідних переліків об’єктів права власності 

Російської Федерації та її резидентів, які підлягають примусовому вилученню (далі 

– переліки). Інформація, зазначена у листі НКРЕКП про виявлені у ТОВ «РН 

КОММЕРС» об’єкти, буде опрацьована Мінекономіки під час формування 

зазначених переліків. 

Також слід відмітити, що відповідно до пункту 1 постанови Кабінет Міністрів 

України від 03 березня 2022 року № 187 «Про забезпечення захисту національних 

інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією 

Російської Федерації» для забезпечення захисту національних інтересів за 

майбутніми позовами держави України у зв’язку з військовою агресією Російської 

Федерації до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання 

відносин за участю осіб, пов’язаних з державою-агресором, встановлено мораторій 

(заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших 

зобов’язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація або 

юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, 

кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має 

частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація. 

У зв’язку з цим, для забезпечення захисту національних інтересів у зв’язку з 

військовою агресією Російської Федерації, пропонується також зобов’язати                   

НЕК «УКРЕНЕРГО» та АТ «ОПЕРАТОК РИНКУ» не здійснювати дії, що 

спрямовані на перерахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом 



використання ТОВ «РН КОММЕРС» та не надавати дозвіл (доручення) щодо 

повернення  коштів з рахунку ескроу Товариства на його поточний рахунок. 

 

Враховуючи зазначене, Управління ліцензування пропонує: 

1. Прийняти рішення про зупинення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РН КОММЕРС» (код ЄДРПОУ 33500195) дії ліцензії 

на право провадження господарської діяльності з виробництва  електричної 

енергії, виданої відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,                              

від 16 жовтня 2018 року № 1215, у зв’язку з виявленням у ліцензіата об’єктів 

права власності Російської Федерації та її резидентів, 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». 

 

2. НЕК «УКРЕНЕРГО» не здійснювати дії, що спрямовані на 

перерахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом 

використання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РН 

КОММЕРС». 

 

3. АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» не надавати дозвіл (доручення) щодо 

повернення  коштів з рахунку ескроу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РН КОММЕРС» на його поточний рахунок. 

 



УТОЧНЕНО 

   
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
 

    ________________                                                                  № _____________ 

Київ 
 

Про врегулювання питань, пов’язаних 

з виявленням у ТОВ «РН КОММЕРС» 

об’єктів права власності Російської 

Федерації та її резидентів  

 

 

  Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку 

ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких 

здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548, 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», з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від                 
03 березня 2022 року № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за 

майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської 

Федерації»  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Зупинити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РН 

КОММЕРС» (код ЄДРПОУ 33500195) дію ліцензії на право провадження 

господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, виданої 

відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 жовтня 2018 

року № 1215, у зв’язку з виявленням у ліцензіата об’єктів права власності 

Російської Федерації та її резидентів, які підлягають примусовому вилученню з 

мотивів суспільної необхідності відповідно до Закону України «Про основні 



2 

 

засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської 

Федерації та її резидентів». 

 

2. НЕК «УКРЕНЕРГО» не здійснювати дії, що спрямовані на 

перерахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом 

використання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РН 

КОММЕРС». 

 

3. АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» не надавати дозвіл (доручення) щодо 

повернення  коштів з рахунку ескроу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РН КОММЕРС» на його поточний рахунок. 

 

 

 

Голова  НКРЕКП                                                                          К. Ущаповський 



                     Голові НКРЕКП 

                                                                                                Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування Управління ліцензування до рішення 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, щодо зупинення дії ліцензії на право 

провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії 

споживачу, виданої ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РН КОММЕРС» (далі –  ТОВ «РН КОММЕРС») 

 

ТОВ «РН КОММЕРС» (код ЄДРПОУ 33500195) отримало ліцензію на право 

провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, 

видану відповідно до постанови НКРЕКП від 16 жовтня 2018 року № 1215. 

Відповідно до підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов на право провадження 

господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, 

затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1459 (зі змінами),                             

ТОВ «РН КОММЕРС» надало інформацію про підтвердження здійснення контролю 

за діяльністю суб’єкта господарювання 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», відповідно до якої особою, яка 

опосередковано володіє часткою (паєм, акцією) у статутному (складеному, 

пайовому) капіталі ліцензіата в розмірі більше ніж 50 %, є Федеральне агентство 

по управлінню державним майном (російська федерація) (через ПАТ «НК 

«РОСНЄФТЬ» та АТ «РОСНЄФТЄГАЗ»). 
Відповідно до абзацу четвертого статті 1 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» контроль – вирішальний вплив однієї чи декількох 

пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта 

господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших 

осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх 

значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування 

складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта 

господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість 

визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання 

вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання тощо. 

Відповідно до Закону України «Про оборону України» збройна агресія –

застосування іншою державою або групою держав збройної сили проти України. 

Збройною агресією проти України вважається будь-яка з таких дій:  

вторгнення або напад збройних сил іншої держави або групи держав на 

територію України, а також окупація або анексія частини території України;  

блокада портів, узбережжя або повітряного простору, порушення комунікацій 

України збройними силами іншої держави або групи держав;  

напад збройних сил іншої держави або групи держав на військові сухопутні, 

морські чи повітряні сили або цивільні морські чи повітряні флоти України;  

засилання іншою державою або від її імені озброєних груп регулярних або 

нерегулярних сил, що вчиняють акти застосування збройної сили проти України, 

які мають настільки серйозний характер, що це рівнозначно переліченим в абзацах 

п'ятому - сьомому цієї статті діям, у тому числі значна участь третьої держави у 

таких діях;  



дії іншої держави (держав), яка дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в 

розпорядження третьої держави, використовувалася цією третьою державою 

(державами) для вчинення дій, зазначених вище;  

застосування підрозділів збройних сил іншої держави або групи держав, які 

перебувають на території України відповідно до укладених з Україною 

міжнародних договорів, проти третьої держави або групи держав, інше порушення 

умов, передбачених такими договорами, або продовження перебування цих 

підрозділів на території України після припинення дії зазначених договорів. 

У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу 

Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 і продовженого Указами 

Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 та від 22 квітня 2022 року 

№ 259/2022, та згідно із підпунктом 10 пункту 1 постанови НКРЕКП від 26.03.2022 

№ 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» НКРЕКП приймає рішення про анулювання 

ліцензії. 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. 

При цьому, НКРЕКП було направлено інформацію про виявлені у ТОВ «РН 

КОММЕРС» об’єкти до Кабінету Міністрів України. 

 

Враховуючи зазначене, Управління ліцензування пропонує: 

Прийняти рішення про зупинення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РН КОММЕРС» (код ЄДРПОУ 33500195) дії ліцензії 

на право провадження господарської діяльності з виробництва  електричної 

енергії, виданої відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,                              

від 16 жовтня 2018 року № 1215, у зв’язку з виявленням у ліцензіата об’єктів 

права власності Російської Федерації та її резидентів, 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». 

 

 



   
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
 

    ________________                                                                  № _____________ 

Київ 
 

Про зупинення дії ліцензії на право 

провадження господарської діяльності 

з постачання електричної енергії 

споживачу, виданої ТОВ «РН 

КОММЕРС» 

 

 

  Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку 

ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких 

здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548, 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» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

 Зупинити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РН 

КОММЕРС» (код ЄДРПОУ 33500195) дію ліцензії на право провадження 

господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, виданої 

відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 жовтня                

2018 року № 1215, у зв’язку з виявленням у ліцензіата об’єктів права власності 

Російської Федерації та її резидентів, 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». 

 

 

Голова  НКРЕКП                                                                          К. Ущаповський 


