
МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

Обґрунтування  

щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про врегулювання окремих питань 

встановлення тарифів  на послуги суб’єктів природних монополій у 

нафтогазовій сфері у період дії воєнного стану в Україні» 
 

 

У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, відповідно до Указу 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, продовженого 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, з метою оперативного 

налагоджування діяльності суб’єктів природних монополій у нафтогазовій сфері 

з питань підготовки до встановлення тарифів та змін до них Департаментом із 

регулювання відносин у нафтогазовій сфері підготовлено проєкт постанови 

НКРЕКП «Про врегулювання окремих питань встановлення тарифів на послуги 

суб’єктів природних монополій у нафтогазовій сфері у період дії воєнного стану 

в Україні» (далі – Проєкт постанови). 

Відповідно до зазначеного Проєкту постанови пропонується в умовах 

воєнного стану в Україні, з урахуванням положень постанови НКРЕКП від 

26.03.2022 № 349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може 

бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів 

критичної інфраструктури», відкриті обговорення питань щодо необхідності 

встановлення тарифів на послуги суб’єктів природних монополій у нафтогазовій 

сфері та змін до них, а також проєктів відповідних рішень НКРЕКП не 

проводити. 

 

З огляду на зазначене, Департамент пропонує прийняти постанову 

НКРЕКП «Про врегулювання окремих питань встановлення тарифів  на послуги 

суб’єктів природних монополій у нафтогазовій сфері у період дії воєнного стану 

в Україні».  

 

 

Директор Департаменту із 

регулювання відносин у нафтогазовій сфері            Т. Рябуха 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

  

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

 

_________ Київ                            № ______ 

 

Про врегулювання окремих питань 
встановлення тарифів  на послуги 
суб’єктів природних монополій у 
нафтогазовій сфері у період дії 
воєнного стану в Україні 
 
 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», частини 
другої статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у 
зв’язку з воєнним станом в Україні, введеним Указом Президента України 
від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» 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. У період дії воєнного стану в Україні та з урахуванням положень 
постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 349 «Щодо захисту інформації, 
яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим 
доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури» відкриті 
обговорення питань щодо необхідності встановлення тарифів на послуги 
суб’єктів природних монополій у нафтогазовій сфері та змін до них, а також 
проєктів відповідних рішень НКРЕКП не проводити. 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

Голова НКРЕКП                                                                       К. Ущаповський     


