
     Голові НКРЕКП 

  Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування Управління ліцензування до рішення Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг про прийняття постанови НКРЕКП  «Про внесення зміни до 

постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 350» 

 

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 з підпунктом 1 пункту 1 якої  

у період дії в Україні воєнного стану та протягом 30 робочих днів після його 

закінчення розгляд заяв та видача ліцензії або розгляд повідомлень про зміну 

загальної встановленої потужності об’єктів електроенергетики не здійснюється 

для суб'єктів господарювання, місцезнаходженням яких (місцезнаходженням 

нових об'єктів електроенергетики яких) є територія територіальних громад, що 

розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у 

тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких затверджується 

наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України. 

 Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України від 22.12.2022 № 309 затверджено Перелік  

територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих 

Російською Федерацією, згідно з яким, зокрема,  території, на яких ведуться 

(велися) бойові дії поділяються на «території можливих бойових дій» та 

«території активних бойових дій». 

У зв’язку з цим та з метою стимулювання відновлення провадження 

господарської діяльності на ринку електричної енергії на територіях, на яких 

велися активні бойові дії, Управлінням ліцензування розроблено проєкт 

постанови НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 26 березня 

2022 року № 350», яким передбачається у підпункті 1 пункту 1  цієї постанови 

слова та знаки  «територіальних громад, що розташовані в районі проведення 

воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні 

(блокуванні)» замінити словами «активних бойових дій або тимчасово окупована 

територія». 

З огляду на зазначене, Управління ліцензування виходить на Комісію 

з пропозицією:  

Прийняти постанову НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови 

НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 350». 

 

 

 



 
 

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 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та у 

зв’язку з воєнним станом, введеним 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,                         

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. У підпункті 1 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» слова та знаки 

«територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних 

(бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні 

(блокуванні)» замінити словами «активних бойових дій або тимчасово 

окупована територія». 
 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

Голова  НКРЕКП                                                                       К. Ущаповський 

 

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

