
                        УТОЧНЕНО 

 

Голові НКРЕКП 

                                                                                        Членам НКРЕКП 

 

 

Обґрунтування Управління ліцензування до рішення 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, про внесення зміни до  

постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 350  

 

 

У зв’язку з воєнним станом, введеним Указом Президента України від                           

24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указом Президента України від                  

14 березня 2022 року № 133/2022, НКРЕКП було прийнято  постанову від 26 березня 

2022 року № 350 «Про особливості ліцензування у сферах енергетики та комунальних 

послуг у період дії в Україні воєнного стану» (далі – Постанова). 

Згідно з підпунктом 6 пункту 1 Постанови заяви про отримання ліцензії та 

повідомлення про зміни у документах, що подавалися до заяви про отримання ліцензії 

подаються до НКРЕКП разом із підтвердними документами виключно в електронній 

формі в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Станом на сьогодні з  метою забезпечення максимального доступу заявників до 

адміністративних послуг, які надаються НКРЕКП, пропонується виключити зазначену 

норму, надавши заявникам право обирати спосіб подачі документів для отримання 

адміністративної послуги відповідно до розділу 2 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 березня 2022 року № 548, а саме: 

нарочно (у паперовій формі), поштовим відправленням з описом вкладення, або в 

електронній формі в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  

Крім того, відповідно до статті Закону України «Про санкції» з метою захисту 

національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності 

України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, 

відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, 

суспільства та держави можуть застосовуватися спеціальні економічні та інші 

обмежувальні заходи (далі - санкції), зокрема, блокування, стягнення в дохід держави 

активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така 

особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) 

вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, зупинення 

виконання економічних та фінансових зобов’язань тощо. 

Також, відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з 

питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та 

інших злочинів» (далі – Закон), Національне агентство України з питань виявлення, 

розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 

(далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади із 

спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у 

сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у 



кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх 

стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у 

кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх 

стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи 

стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими. 

Згідно із статтею 21-1 Закону у виняткових випадках управління активами, 

зазначеними в частині першій статті 21 цього Закону, на які накладено арешт у 

кримінальному провадженні, може здійснюватися шляхом їх передачі в управління 

підприємству, установі, організації, що належить до сфери управління міністерства, 

іншого центрального органу виконавчої влади, або господарському товариству, 50 і 

більше відсотків акцій (часток) якого знаходиться у статутних капіталах 

господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків, на підставі 

рішення Кабінету Міністрів України без дотримання вимог, передбачених частиною 

другою статті 21 цього Закону. 

У зв’язку з зазначеним, пропонується у період дії в Україні воєнного стану 

зупинити дію абзацу першого пункту 6.3 Порядку для суб’єктів господарювання, 

підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерства, 

іншого центрального органу виконавчої влади, або господарському товариству, 50 і 

більше відсотків акцій (часток) якого знаходиться у статутних капіталах 

господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків, яким було 

передано цілісний майновий комплекс (засоби провадження господарської діяльності) 

ліцензіатів, на активи яких накладено санкції або арешт у кримінальному 

провадженні. 

Ураховуючи зазначене, з метою запобігання ризику збою та/або 

переривання функціонування активів, що може призвести до виникнення 

надзвичайних ситуацій Управління ліцензування пропонує: 

Унести до 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» такі зміни: 

1) підпункт 6 виключити. 

У зв’язку з цим підпункти 7 – 10 вважати відповідно підпунктами 6 – 9; 

2) доповнити новим підпунктом такого змісту: 

«10) дія абзацу першого пункту 6.3 Порядку ліцензування не застосовується до 

суб’єктів господарювання, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери 

управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, або 

господарського товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) якого знаходиться у 

статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 

відсотків, яким було передано цілісний майновий комплекс (засоби провадження 

господарської діяльності) ліцензіатів, на активи яких накладено санкції або арешт у 

кримінальному провадженні.». 

 

 

   



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 
Про внесення змін до постанови 

НКРЕКП 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 воєнним станом в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого                                  

2022 року, введеним 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, від                

17 травня 2022 року № 341/2022,  від 12 серпня 2022 року № 573/2022 та від 

07 листопада 2022 року № 757/2022, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

1. Унести до 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» такі зміни: 

 

1) підпункт 6 виключити. 

У зв’язку з цим підпункти 7 – 10 вважати відповідно підпунктами 6 – 9; 

 

2) доповнити новим підпунктом такого змісту: 

«10) дія абзацу першого пункту 6.3 Порядку ліцензування не 

застосовується до суб’єктів господарювання, підприємств, установ, 

організацій, що належать до сфери управління міністерства, іншого 

центрального органу виконавчої влади, або господарського товариства, 50 і 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/64/2022
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/133/2022
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більше відсотків акцій (часток) якого знаходиться у статутних капіталах 

господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків, 

яким було передано цілісний майновий комплекс (засоби провадження 

господарської діяльності) ліцензіатів, на активи яких накладено санкції або 

арешт у кримінальному провадженні.». 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

 

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, про внесення зміни до  

постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 350  

 

У зв’язку з воєнним станом, введеним Указом Президента України від                           

24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указом Президента України від                  

14 березня 2022 року № 133/2022, НКРЕКП було прийнято  постанову від 26 березня 

2022 № 350 «Про особливості ліцензування у сферах енергетики та комунальних 

послуг у період дії в Україні воєнного стану», згідно з підпунктом 6 пункту 1 якої  

заяви про отримання ліцензії та повідомлення про зміни у документах, що подавалися 

до заяви про отримання ліцензії подаються до НКРЕКП разом із підтвердними 

документами виключно в електронній формі в порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України. 

Станом на сьогодні з  метою забезпечення максимального доступу заявників до 

адміністративних послуг, які надаються НКРЕКП, пропонується виключити зазначену 

норму, надавши заявникам право обирати спосіб подачі документів для отримання 

адміністративної послуги відповідно до розділу 2 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 березня 2022 року № 548, а саме: 

нарочно (у паперовій формі), поштовим відправленням з описом вкладення, або в 

електронній формі в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  

        

Ураховуючи зазначене, Управління ліцензування пропонує: 

 Підпункт 6 пункту 1 постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 № 350 «Про 

особливості ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг у період дії в 

Україні воєнного стану» виключити. 
 

 

Начальник 

Управління ліцензування        Ю. Антонюк 
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 
Про внесення зміни до постанови 

НКРЕКП від 26 березня 2022 року 

№ 350 

 

 

Відповідно до законів 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, від                

17 травня 2022 року № 341/2022,  від 12 серпня 2022 року № 573/2022 та від 

07 листопада 2022 року № 757/2022, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

1. Підпункт 6 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» 

виключити. 

У зв’язку з цим підпункти 7 – 10 вважати відповідно підпунктами 6 – 9.    

 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/64/2022
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/133/2022
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0350874-22#n5
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2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

Голова НКРЕКП                                                                     К. Ущаповський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


