
Департамент ліцензійного контролю 

13 грудня 2022 року 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП 

від 01 березня 2022 року № 335» 

 

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг» (далі – Закон), 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. 

Строки проведення планових та позапланових виїзних перевірок 

(кількість робочих днів) визначені частиною шостою та сьомою статті 19 

Закону. 

Водночас, враховуючи дію правового режиму воєнного стану в Україні, 

тривалі відключення електричної енергії внаслідок неодноразових масованих 

ворожих атак на об’єкти енергетичної інфраструктури України, повітряні 

тривоги, що перешкоджають НКРЕКП реалізації державного регулювання 

шляхом державного контролю та застосування заходів впливу, Департаментом 

ліцензійного контролю розроблено проєкт рішення НКРЕКП «Про внесення 

зміни до постанови НКРЕКП від 01 березня 2022 року № 335», відповідно до 

положень якого дні, протягом яких відбувалися події, що негативно впливали 

на хід перевірки (планової або позапланової виїзної) та суттєво перешкоджали 

її проведенню, не враховуватимуться в обчисленні строку проведення такої 

перевірки. 

Прийняття постанови забезпечить ефективне функціонування та 

розвиток ринків у сферах енергетики та комунальних послуг, реалізацію 

цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг, 

забезпечить якісне та повне проведення перевірки та її завершення. 

З огляду на викладене, з метою забезпечення вимог Закону України 

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», 

 

Департамент ліцензійного контролю пропонує: 

 

прийняти постанову НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови 

НКРЕКП від 01 березня 2022 року № 335». 

 

 

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», Порядку 

контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах 

енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та 

ліцензійних умов, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

14 червня 2018 року № 428, Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Постанову 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 пункту 2 доповнити новим пунктом 3 такого змісту: 

«3. Якщо при проведенні планової або позапланової виїзної перевірки 

виникли обставини (тривалі екстрені або аварійні відключення електричної 

енергії, повітряні тривоги тощо), що перешкоджають здійсненню заходів 

контролю та/або унеможливлюють проведення перевірки протягом одного або 

більше робочих днів, за умови наявності доповідної записки голови комісії з 

перевірки з наданням інформації та/або документів, що підтверджують такі 

обставини, такий день (дні) не враховуються при обчисленні строку проведення 

перевірки та оформлюється нове посвідчення на проведення відповідної 

перевірки.». 

У зв’язку з цим пункти 3 та 4 вважати відповідно пунктами 4 та 5. 
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2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 


