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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови 

НКРЕКП від 01 березня 2022 року № 335» 

 

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг» (далі – Закон) Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – 

НКРЕКП), є постійно діючим центральним органом виконавчої влади зі 

спеціальним статусом, який утворюється Кабінетом Міністрів України. 

НКРЕКП здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за 

діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг. 

НКРЕКП здійснює державне регулювання шляхом, зокрема, державного 

контролю та застосування заходів впливу. 

Відповідно до частини першої статті 19 Закону НКРЕКП здійснює 

державний контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, 

законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов шляхом проведення 

планових та позапланових виїзних, а також невиїзних перевірок відповідно до 

затверджених нею порядків контролю. 

При цьому, у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти 

України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, 

відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону 

України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан 

із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року. 

У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні НКРЕКП було прийнято 

постанову від 01 березня 2022 року № 335 «Про врегулювання деяких питань 

на строк запровадження (введення) воєнного стану в Україні», пунктом 1 якої 

було тимчасово, на період дії воєнного стану, зупинено проведення 

позапланових перевірок та планових перевірок суб’єктів господарювання, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, проведення 

яких передбачено Планом здійснення заходів державного контролю суб’єктів 

господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних 

послуг, на 2022 рік, затвердженим постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

від 17 листопада 2021 року № 2222. 

При цьому, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 

13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду 



2 

 

(контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» (далі – 

Постанова № 303). 

Відповідно до вимог Постанови № 303 припинено проведення планових 

та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного 

ринкового нагляду на період воєнного стану, але дозволено здійснення 

позапланових заходів державного нагляду (контролю) в окремих сферах, 

зокрема щодо запобігання неконтрольованому зростанню цін на товари, які 

мають істотну соціальну значущість, виключно на підставі рішення 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у відповідній сфері, за наявності загрози, що має значний негативний 

вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист 

навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави. 

13 травня 2022 року Кабінетом Міністрів України було прийнято 

постанову № 573 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України 

від 13 березня 2022 р. № 303 і від 26 квітня 2022 р. № 481», якою, зокрема, 

доповнено Постанову № 303 новим пунктом, який забезпечить можливість 

НКРЕКП протягом періоду воєнного стану проводити позапланові невиїзні 

перевірки за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять 

діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у 

відповідних сферах та ліцензійних умов за наявності загрози, що має значний 

негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист 

навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави. 

З огляду на зазначене 

 

Департамент ліцензійного контролю пропонує: 

 

прийняти постанову HKPEKП «Про внесення зміни до постанови 

НКРЕКП від 01 березня 2022 року № 335», якою буде забезпечена можливість 

проведення НКРЕКП позапланових невиїзних перевірок на період дії воєнного 

стану. 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту 

ліцензійного контролю 
Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про внесення зміни до постанови 

НКРЕКП від 01 березня 2022 року 

№ 335 

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», постанови 

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

заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в 

умовах воєнного стану» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів 

України від 13 травня 2022 року № 573), Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Абзац перший пункту 1 постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

01 березня 2022 року № 335 «Про врегулювання деяких питань на строк 

запровадження (введення) воєнного стану в Україні» після слова «позапланових» 

доповнити словом «виїзних». 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 


