
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 положень відповідних ліцензійних умов на право 

провадження господарської діяльності  у сферах енергетики та комунальних 

послуг  ліцензіат повинен дотримуватися вимог щодо недопущення під час 

провадження ліцензованої діяльності здійснення над суб'єктом господарювання 

контролю 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», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту 

та застосування воєнної сили проти України. 

При цьому слід відмітити, що відповідно до статті 3 Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України» (далі – Закон), тимчасово окупованою територією 

визначається: 

1) сухопутна територія тимчасово окупованих Російською Федерацією 

територій України, водні об'єкти або їх частини, що знаходяться на цих 

територіях; 

2) внутрішні морські води і територіальне море України навколо 

Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони 

України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя 

континентального шельфу України, внутрішні морські води, прилеглі до 

сухопутної території інших тимчасово окупованих Російською Федерацією 

територій України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади 

України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів 

України; 

3) інша сухопутна територія України, внутрішні морські води і 

територіальне море України, визнані в умовах воєнного стану тимчасово 

окупованими рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним 

у дію Указом Президента України; 

Дати початку тимчасової окупації територій визначаються  статтею 1 

Закону. 

При цьому статтею 13 Закону передбачається, що  здійснення господарської 

діяльності юридичними особами, фізичними особами - підприємцями та 

фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, 

місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, 

дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію 

України. 

 

Правочин, стороною якого є суб’єкт господарювання, місцезнаходженням 

(місцем проживання) якого є тимчасово окупована територія, є нікчемним. На 



такі правочини не поширюється дія положення абзацу другого частини другої 

статті 215 Цивільного кодексу України. особливий правовий режим вчинення 

правочинів, реалізації інших прав і свобод людини і громадянина на тимчасово 

окупованій території. 

Таким чином, враховуючи можливий вплив держав, що здійснюють збройну 

агресію проти України, на осіб, які здійсненюють контроль за діяльністю 

здобувача ліцензії у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» та місцезнаходженням (місцем проживання) яких є 

тимчасово окупована територія, пропонується доповнити пункт 1 постанови 

НКРЕКП від 26.03.2022 № 350 «Про особливості ліцензування у сферах 

енергетики та комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану» (далі – 

Постанова № 350) новим підпунктом такого змісту: виявлення за результатом 

розгляду заяви і підтвердних документів про отримання ліцензії, інформації про 

здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, 

наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 

особами, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована 

територія, є підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії. 

Крім того, враховуючи стабілізацію проведення відкритих засідань 

НКРЕКП пропонується також виключити підпункт 5 пункту 1 Постанови № 350. 

 

 

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». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
 

_____________________                                                      № ________________ 
Київ 

 

 

Про внесення змін 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 Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, 

від 18 квітня 2022 року № 259/2022 та від 17 травня 2022 року № 341/2022, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

1. У пункті 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»: 

 

1)  підпункт 5 виключити. 

У зв’язку з цим підпункти 6-10 вважати відповідно підпунктами 5-9; 

 

2)  доповнити новим підпунктом такого змісту:  

«10) виявлення за результатом розгляду заяви і підтвердних документів про 

отримання ліцензії, інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта 

господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», особами, місцезнаходженням (місцем проживання) 



 

2 

 

яких є тимчасово окупована територія, є підставою для прийняття рішення про 

відмову у видачі ліцензії.». 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                    К. Ущаповський 

 

 

 

 

 


