
УТОЧНЕНО 

     Голові НКРЕКП 

  Членам НКРЕКП 

 

 

Обґрунтування Управління ліцензування до рішення 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, щодо врегулювання невідкладних 

питань діяльності суб’єктів господарювання на ринках електричної енергії 

та природного газу в умовах воєнного стану 

 

 

У зв’язку із повномасштабним військовим вторгненням Російської 

Федерації на територію України, НКРЕКП прийнято постанову від 26.03.2022 № 

350 «Про особливості ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг 

у період дії в Україні воєнного стану», згідно із положеннями підпунктів 9 та 10 

пункту 1 якої: 

 9) 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; 

10) виявлення 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 

зупинення дії ліцензії такому ліцензіату». 

Слід відмітити, що відповідно до положень статей 1 та 4 Закону України 

«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (далі – Закон), 

внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без 

громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має 

право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути 

своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків 

збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, 

порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного 

характеру. 

Факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на 

облік внутрішньо переміщеної особи. При цьому, статтею 12 Закону визначено 

підстави для скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної 

особи та внесення відомостей про це в Єдину інформаційну базу даних про 

внутрішньо переміщених осіб. 

У зв’язку з цим Управлінням ліцензування розроблено проєкт постанови 

НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від                           

26 березня 2022 року № 350», яким передбачається доповнити підпункти 9 та 10 

пункту 1 постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 350 після слова 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2210-14#n10


«територія» знаками та словами «(крім випадків наявності в таких осіб довідки 

про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, чинність якої 

підтверджується відомостями з Єдиної інформаційної бази даних про 

внутрішньо переміщених осіб)». 

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 

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,  від                

07 листопада 2022 року № 757/2022 та від 06 лютого 2023 року № 59/2023, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

 1. Підпункти 9 та 10 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» після слова 

«територія» доповнити знаками та словами «(крім випадків наявності в таких 

осіб довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, чинність якої 

підтверджується відомостями з Єдиної інформаційної бази даних про 

внутрішньо переміщених осіб)». 
 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

Голова  НКРЕКП                                                                       К. Ущаповський 

 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/64/2022
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/133/2022


                                               Голові НКРЕКП 

                                                                                                Членам НКРЕКП 

 

 

Обґрунтування Управління ліцензування до рішення 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, щодо врегулювання невідкладних 

питань діяльності суб’єктів господарювання на ринках електричної енергії 

та природного газу в умовах воєнного стану 

 

 

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року                        

№ 64/2022 в Україні з 24 лютого 2022 року введено воєнний стан, який 

продовжено 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. 

У зв’язку з введенням воєнного стану існує необхідність прийняття 

оперативного рішення НКРЕКП за результатами моніторингу роботи ринків 

електричної енергії та природного газу або з інших причин, що можуть 

потребувати прийняття НКРЕКП відповідних рішень  в період воєнного часу. 

Враховуючи зазначене, уточнене обґрунтування та проєкт рішення щодо 

врегулювання невідкладних питань діяльності суб’єктів господарювання на 

ринках електричної енергії та природного газу в умовах воєнного стану буде 

оприлюднено пізніше. 

 

 


