
Обґрунтування 
щодо прийняття постанов НКРЕКП 

«Деякі питання регулювання господарської діяльності ліцензіата з 
виробництва електричної та теплової енергії у зв’язку із введенням в 

Україні воєнного стану»  
(ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА», ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» та 

ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО») 
 

У зв’язку із військовою агресією російської федерації на території 
України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу 
Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 (зі змінами), з метою 
виконання ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» оперативних дій (заходів) з відновлення 
об’єктів виробництва електричної та теплової енергії, пошкоджених 
(зруйнованих) внаслідок проведення бойових дій, а також звернень до 
НКРЕКП ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (листи від 27.05.2022 № 04/777, від 
29.06.2022 № 1/1006) та ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» (листи від 26.05.2022 
№ 2184, від 28.06.2022 № 2595) щодо питання фінансування переоснащення 
систем подачі, приготування та спалювання на котлах вугілля марки «А» та 
«П» на вугілля марки «Г» та «ДГ» у зв’язку із неможливістю поставок вугілля 
марки «А» та «П», Департаментом енергоринку опрацьовано питання щодо 
можливих джерел фінансування зазначених заходів. 

На сьогодні внаслідок бойових дій пошкоджено ряд 
теплоелектроцентралей, що здійснюють виробництво електричної та теплової 
енергії та забезпечують теплопостачання багатьох міст України. Така ситуація 
ставить під загрозу проходження опалювального сезону 2022/2023 рр. в 
деяких містах Україні. 

У зв’язку із критичною ситуацією у ряді регіонів країни створено штаб з 
підготовки об’єктів ЖКГ та паливно енергетичного комплексу до осінньо-
зимового періоду 2022/2023 рр. під час воєнного стану, на засіданнях якого 
опрацьовуються зазначені питання, в тому числі і за участі Члена НКРЕКП 
Коваленка Д. В. На сьогодні урядом країни підготовлені проєкти 
розпоряджень КМУ щодо виділення коштів на відновлення теплопостачання, 
відбудови ТЕЦ. 

В свою чергу з метою належної підготовки до осінньо-зимового періоду 
2022/2023 рр. НКРЕКП розроблено рішення, яке дасть можливість 
додаткового джерела фінансування для відновлення теплопостачання та 
відбудови ТЕЦ. 

 
На засіданнях Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), які 
проводились у формі відкритого слухання були прийняті наступні постанови: 

 
ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА»: 
 

- Постанова НКРЕКП від 04.12.2018 № 1644 «Про здійснення заходу 
державного регулювання до ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» за результатами 
перевірки дотримання Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії», 
якою передбачено прийняття рішення про зміну тарифу на відпуск електричної 



  
енергії шляхом його зміни в бік зменшення на загальну суму 
350 989,57 тис. грн (без ПДВ), урахувавши: 

суму непрофінансованих та неосвоєних коштів, передбачених схваленою 
Інвестиційною програмою на 2014 рік, за джерелом фінансування 
«Невикористані кошти 2013 року» у розмірі 13 410,69 тис. грн (без ПДВ); 

суму невикористаних коштів схваленої Інвестиційної програми на 2014 рік 
у розмірі 69 124,09 тис. грн (без ПДВ); 

суму непрофінансованих та неосвоєних коштів, передбачених схваленою 
Інвестиційною програмою на 2016 рік, за джерелом фінансування 
«Невикористані кошти 2015 року» у розмірі 45 939,44 тис. грн (без ПДВ); 

суму невикористаних коштів схваленої Інвестиційної програми на 2016 рік 
у розмірі 39 071,80 тис. грн (без ПДВ); 

суму перевищення вартості виконання заходів схваленої Інвестиційної 
програми на 2016 рік понад 5 % у розмірі 349,20 тис. грн (без ПДВ); 

суму профінансованих, але не освоєних коштів, передбачених схваленою 
Інвестиційною програмою на 2016 рік, у розмірі 820,10 тис. грн (без ПДВ); 

суму економії коштів, що склалась по статті витрат «Паливо» та за рахунок 
зміни обсягів виробництва електричної енергії у 2014 та 2016 роках, у розмірі 
105 452,00 тис. грн (без ПДВ); 

суму економії коштів, отриманої за результатами діяльності з виробництва 
електричної енергії у 2014 – 2016 роках, а саме в результаті недофінансування 
витрат порівняно із розрахунковими витратами у тарифі на відпуск електричної 
енергії, з урахуванням сум перевищення фактичних витрат від розрахункових 
показників, у розмірі 64 723,03 тис. грн (без ПДВ); 

суму додаткового доходу за рахунок збільшення обсягів виробництва 
електричної енергії у 2016 році у розмірі 12 099,22 тис. грн (без ПДВ). 

 
- Постанова НКРЕКП від 26.11.2019 № 2541 «Про накладення штрафу на 
ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» за порушення Ліцензійних умов з виробництва 
електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання», якою 
передбачено прийняття рішення про зміну тарифу на відпуск електричної 
енергії (державної регульованої ціни на електричну енергію) шляхом його 
зміни в бік зменшення на загальну суму 77 985,53 тис. грн (без ПДВ), 
урахувавши: 

суму невикористаних коштів схваленої Інвестиційної програми на 
2017 рік у розмірі 19 005,54 тис. грн (без ПДВ); 

суму перевищення вартості виконання заходів Інвестиційної програми на 
2017 рік понад п’ять відсотків у розмірі 9,56 тис. грн (без ПДВ); 

суму перевищення вартості виконання заходів Інвестиційної програми на 
2018 рік понад п’ять відсотків у розмірі 0,01 тис. грн (без ПДВ); 

суму економії коштів, яка склалась за результатами виконання 
ІП 2017 року, у розмірі 9 074,85 тис. грн (без ПДВ); 

суму економії коштів, яка склалась за результатами виконання 
ІП 2018 року, у розмірі 8 954,01 тис. грн (без ПДВ); 

суму додаткового доходу від збільшення обсягу товарної продукції у 2018 
році  у розмірі 11 473,26  тис. грн (без ПДВ); 



  
 

суму економії коштів, отриманої за результатом діяльності з виробництва 
електричної енергії у 2018 році, а саме у результаті недофінансування витрат 
порівняно із розрахунковими витратами у тарифі на відпуск електричної 
енергії, у розмірі 29 468,3 тис. грн (без ПДВ). 

 
- Постанова НКРЕКП від 06.10.2021 № 1717 «Про накладення штрафу на 
ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» за недотримання вимог нормативно-правових актів, 
що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення 
Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів 
державного регулювання», якою передбачено урахувати в Інвестиційній 
програмі на 2022 рік статтю «Додатково отриманий дохід за результатом 
діяльності у І півріччі 2019 року» без додаткових джерел фінансування на 
загальну суму додатково отриманого доходу від здійснення ліцензованої 
діяльності з виробництва електричної енергії в розмірі 71 899,39 тис. грн (без 
ПДВ). 
 

 
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»: 
 

- Постанова НКРЕКП від 01.09.2021 № 1461 «Про накладення штрафу на 
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» за недотримання вимог нормативно-правових 
актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення 
Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів 
державного регулювання», якою передбачено урахувати в Інвестиційній 
програмі на 2022 рік статтю «Додатково отриманий дохід за результатом 
діяльності у 2019 році» без додаткових джерел фінансування на загальну суму 
додатково отриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з 
виробництва електричної енергії в розмірі 48 662,39 тис. грн (без ПДВ). 
 

ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО»: 
 
- Постанова НКРЕКП від 26.11.2019 № 2539 «Про накладення штрафу на 
ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов з виробництва 
електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання», якою 
передбачено прийняти рішення щодо встановлення (перегляду) ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» тарифу на 
відпуск електричної енергії (державної регульованої ціни на електричну 
енергію) шляхом його зміни в бік зменшення на загальну суму 7 030,69 тис. грн 
(без ПДВ), урахувавши: 

суму перевищення вартості виконання заходів Інвестиційної програми на 
2017 рік понад п’ять відсотків у розмірі 5,96 тис. грн (без ПДВ); 

суму фінансування заходів, не передбачених схваленою Інвестиційною 
програмою на 2018 рік, у розмірі 316,83  тис. грн (без ПДВ); 

суму невикористаних коштів схваленої Інвестиційної програми на 
2018 рік у розмірі 141,02 тис. грн (без ПДВ); 



  
суму економії коштів, отриманої за результатом діяльності з 

виробництва електричної енергії у 2018 році, а саме в результаті 
недофінансування витрат порівняно із розрахунковими витратами в тарифі на 
відпуск електричної енергії, з урахуванням сум перевищення фактичних витрат 
від розрахункових показників, у розмірі 6 566,88 тис. грн (без ПДВ). 

 
- Постанова НКРЕКП від 21.05.2021 № 839 «Про накладення штрафу на 
ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових 
актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення 
Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів 
державного регулювання», якою передбачено урахувати в Інвестиційній 
програмі на 2021 рік статтю «Додатково отриманий дохід за результатом 
діяльності у 2019 році» без додаткових джерел фінансування на загальну суму 4 
018,97 тис. грн (без ПДВ), яка включає: 

суму невикористаних коштів за заходами Інвестиційної програми на 2019 
рік за рахунок тарифу на виробництво електричної енергії, скориговану на 
фактичний обсяг виробництва електричної енергії, у розмірі 109,50 тис. грн (без 
ПДВ); 

суму економії коштів, отриманої за результатом діяльності з виробництва 
електричної енергії в січні – червні 2019 року, а саме в результаті 
недофінансування витрат порівняно з розрахунковими витратами у тарифі на 
відпуск електричної енергії, скориговану на фактичний обсяг виробництва 
електричної енергії, у розмірі 3 909,47 тис. грн (без ПДВ). 
 

Зазначеними постановами НКРЕКП було передбачено зміну тарифів на 
відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії, внесення змін до 
державної регульованої ціни на електричну енергію, у разі її встановлення, та 
урахування змін до інвестиційних програм. 

Виконання вищезазначених рішень було неможливе з наступних 
причин: 

1) Оскарження постанов НКРЕКП у судовому порядку. 
ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» не погоджуючись з положеннями Постанов 
НКРЕКП від 04.12.2018 № 1644 та № 1645 звернулось до суду з позовом до 
НКРЕКП, про визнання протиправним та скасуванням зазначених Постанов 
(справа № 640/21345/18). У результаті судових тяжб постановою Верховного 
Суду від 20.04.2022 у справі № 640/21345/18 вирішено у задоволені позову 
ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» відмовити повністю. 

2) Відсутність встановленої державної регульованої ціни на 
електричну енергію у зв’язку з відсутністю прийнятих рішень Кабінету 
Міністрів України про тимчасову підтримку виробників, що здійснюють 
комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на 
теплоелектроцентралях. 

Законом України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) 
передбачається надання тимчасової підтримки для виробників, що здійснюють 
комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на 
теплоелектроцентралях, для проведення їх реконструкції та/або модернізації. 



  
 

Так, Законом визначено, що з метою забезпечення надійного та 
безперебійного централізованого теплопостачання населення Кабінет 
Міністрів України може прийняти рішення про тимчасову підтримку деяких 
виробників, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової 
енергії на теплоелектроцентралях, для проведення їх реконструкції та/або 
модернізації (п. 12 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення»).  

На даний час Кабінетом Міністрів України рішення про тимчасову 
підтримку виробників, що здійснюють комбіноване виробництво електричної 
та теплової енергії на теплоелектроцентралях, не приймались. 

3) Станом на сьогодні ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА», ТОВ «ЄВРО-
РЕКОНСТРУКЦІЯ» та ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» не надано жодної 
інформації щодо виконання зазначених рішень НКРЕКП в частині 
урахування в Інвестиційних програмах ліцензіата статті «Додатково 
отриманий дохід за результатом діяльності» без додаткових джерел 
фінансування. 

 
Враховуючи зазначене, Департамент енергоринку пропонує наступне: 
 

1.  ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА 
«ТЕХНОВА» кошти у сумі 500 874,49 тис. грн, що визначені постановами 
НКРЕКП: 
 від 04.12.2018 № 1644 «Про здійснення заходу державного регулювання до 
ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» за результатами перевірки дотримання Ліцензійних 
умов з виробництва електричної енергії», на загальну суму 350 989,57 тис. грн 
(без ПДВ); 

від 26.11.2019 № 2541 (пункт 2) «Про накладення штрафу на ТОВ ФІРМА 
«ТЕХНОВА» за порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної 
енергії та здійснення заходів державного регулювання» на загальну суму 
77 985,53 тис. грн (без ПДВ); 
 від 06.10.2021 № 1717 (пункт 2) «Про накладення штрафу на ТОВ ФІРМА 
«ТЕХНОВА» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що 
регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення 
Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів 
державного регулювання» на загальну суму 71 899,39 тис. грн (без ПДВ); 
направити на виконання заходів по відновленню засобів провадження 
ліцензованої діяльності з виробництва електричної та/або теплової енергії, 
пошкоджених (зруйнованих) внаслідок бойових дій, проведенню аварійно-
рятувальних та інших невідкладних робіт, а також інших зобов’язань для 
забезпечення стабільної діяльності товариства під час проходження 
опалювального сезону 2022/2023 рр. 

 
2.  ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-

РЕКОНСТРУКЦІЯ» кошти у сумі 48 662,39 тис. грн без ПДВ, що визначені 
пунктом 2 постанови НКРЕКП від 01.09.2021 № 1461 «Про накладення штрафу 
на ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» за недотримання вимог нормативно-
правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та 



  
порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та 
здійснення заходів державного регулювання», направити на виконання заходів 
для забезпечення стабільної діяльності товариства під час проходження 
опалювального сезону 2022/2023 рр. 

 
3.  ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» кошти у сумі 11 049,66 тис. грн без ПДВ, що 
визначені пунктом 2 постанов НКРЕКП від 26.11.2019 № 2539 «Про накладення 
штрафу на ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов з 
виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного 
регулювання» на загальну суму 7 030,69 тис. грн (без ПДВ) та від 21.05.2021 
№ 839 «Про накладення штрафу на ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» за 
недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 
функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з 
виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного 
регулювання» на загальну суму 4 018,97 тис. грн (без ПДВ), направити на 
виконання заходів для забезпечення стабільної діяльності товариства під час 
проходження опалювального сезону 2022/2023 рр. 

 
4. Для використання зазначених коштів, визначених пунктами 1-3, 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА 
«ТЕХНОВА», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» та ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» надати до НКРЕКП на 
погодження перелік заходів по відновленню засобів провадження ліцензованої 
діяльності з виробництва електричної та/або теплової енергії, пошкоджених 
(зруйнованих) внаслідок бойових дій, проведенню аварійно-рятувальних та 
інших невідкладних робіт, а також інших зобов’язань для забезпечення 
стабільної діяльності товариства під час проходження опалювального сезону 
2022/2023 рр. з врахуванням положень Порядку формування інвестиційних 
програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на 
теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затвердженого 
постановою НКРЕКП від 15 жовтня 2015 року № 2585 та/або Тимчасового 
порядку дій суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з 
виробництва електричної та/або з виробництва теплової енергії на атомних 
електростанціях, на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та 
когенераційних установках, включаючи теплоелектроцентралі, 
теплоелектростанції та когенераційні установки з використанням 
альтернативних джерел енергії, з відновлення об’єктів виробництва 
електричної та/або теплової енергії, пошкоджених (зруйнованих) внаслідок 
бойових дій, у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого постановою 
НКРЕКП від 05 липня 2022 року № 689. 
 
 
Директор Департаменту енергоринку         Ю. Шамрелюк 



 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

 

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Щодо діяльності ліцензіата з  
виробництва електричної та теплової 
енергії ТОВ «ЄВРО-
РЕКОНСТРУКЦІЯ» у зв’язку із 
введенням в Україні воєнного стану 
 

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, введеним згідно з Указом 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 та від 
17 травня 2022 року № 341/2022, з урахуванням звернень ТОВ «ЄВРО-
РЕКОНСТРУКЦІЯ» від 27 травня 2022 № 04/777 та від 29 червня 2022 року 
№ 1/1006, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-
РЕКОНСТРУКЦІЯ» кошти у сумі 48 662,39 тис. грн без ПДВ, що мали бути 
враховані в Інвестиційній програмі на 2022 рік відповідно до постанови НКРЕКП 
від 01 вересня 2021 року № 1461 «Про накладення штрафу на ТОВ «ЄВРО-
РЕКОНСТРУКЦІЯ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що 
регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення 
Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів 
державного регулювання», спрямувати на виконання заходів для забезпечення 
стабільної діяльності товариства під час проходження опалювального сезону 
2022/2023 років, а саме на переоснащення систем подачі, приготування та 
спалювання на енергетичних котлах №№ 6-8 вугілля марки «А» та «П» на вугілля 
марки «Г» та «ДГ». 
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 2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-
РЕКОНСТРУКЦІЯ» надати до НКРЕКП на погодження перелік заходів з 
переоснащення систем подачі, приготування та спалювання на енергетичних 
котлах №№ 6-8 вугілля марки «А» та «П» на вугілля марки «Г» та «ДГ» з 
врахуванням положень Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів 
з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та 
когенераційних установках, затвердженого постановою НКРЕКП від 15 жовтня 
2015 року № 2585 та/або  Тимчасового порядку дій суб'єктів господарювання, які 
провадять господарську діяльність з виробництва електричної та/або з 
виробництва теплової енергії на атомних електростанціях, на 
теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних 
установках, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та 
когенераційні установки з використанням альтернативних джерел енергії, з 
відновлення об’єктів виробництва електричної та/або теплової енергії, 
пошкоджених (зруйнованих) внаслідок бойових дій, у період дії в Україні 
воєнного стану, затвердженого постановою НКРЕКП від  
05 липня 2022 року № 689, на суму коштів, зазначених у пункті 1 цієї постанови. 

 
3. ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» забезпечити використання коштів на 

виконання заходів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, до 15 жовтня 2022 року. 
 
4. Пункт 2 постанови НКРЕКП від 01 вересня 2021 року № 1461 «Про 

накладення штрафу на ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» за недотримання вимог 
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 
енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та 
здійснення заходів державного регулювання» виключити. 

У зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 2. 
 
5. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 
 
 

Голова НКРЕКП            К. Ущаповський 
 



 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

 

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Щодо діяльності ліцензіата з  
виробництва електричної та теплової 
енергії ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» 
у зв’язку із введенням в Україні 
воєнного стану 
 

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, введеним згідно з Указом 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 та від 
17 травня 2022 року № 341/2022, з урахуванням звернень  
ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» від  26 травня 2022 року № 2184, від 28 червня 
2022 № 2595, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» кошти у сумі 11 049,66 тис. грн без ПДВ, зазначені у 
пункті 2 постанови НКРЕКП від 26 листопада 2019 року № 2539 «Про 
накладення штрафу на ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» за порушення 
Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів 
державного регулювання» на загальну суму 7 030,69 тис. грн (без ПДВ) та 
пункті 2 постанови НКРЕКП від 21 травня 2021 року № 839 «Про накладення 
штрафу на ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-
правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та 
порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення 
заходів державного регулювання» на загальну суму 4 018,97 тис. грн (без ПДВ), 
спрямувати на виконання заходів для забезпечення стабільної діяльності 



2 

 

 

товариства під час проходження опалювального сезону 2022/2023 років, а саме 
на переоснащення систем подачі, приготування та спалювання на енергетичних 
котлах №№ 1-3 вугілля марки «А» та «П» на вугілля марки «Г» та «ДГ». 
  
 2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» надати до НКРЕКП на погодження перелік заходів по 
переоснащенню систем подачі, приготування та спалювання на енергетичних 
котлах №№ 1-3 вугілля марки «А» та «П» на вугілля марки «Г» та «ДГ» з 
врахуванням положень Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів 
з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та 
когенераційних установках, затвердженого постановою НКРЕКП від 15 жовтня 
2015 року № 2585, та/або Тимчасового порядку дій суб'єктів господарювання, які 
провадять господарську діяльність з виробництва електричної та/або з 
виробництва теплової енергії на атомних електростанціях, на 
теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних 
установках, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та 
когенераційні установки з використанням альтернативних джерел енергії, з 
відновлення об’єктів виробництва електричної та/або теплової енергії, 
пошкоджених (зруйнованих) внаслідок бойових дій, у період дії в Україні 
воєнного стану, затвердженого постановою НКРЕКП від 05 липня 2022 року  
№ 689, на суму коштів, визначених пунктом 1 цієї постанови. 

 
3. ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» забезпечити використання коштів, на 

виконання заходів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, до 15 жовтня 2022 року. 
 
4.  У постановах НКРЕКП: 
 
1) від 26 листопада 2019 року № 2539 «Про накладення штрафу на  

ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов з виробництва 
електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання» пункт 2 
виключити. 

У зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 2; 
 
2) від 21 травня 2021 року № 839 «Про накладення штрафу на  

ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових 
актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення 
Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів 
державного регулювання» пункт 2 виключити. 

У зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 2. 
 
5. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 
 
 

Голова НКРЕКП            К. Ущаповський 
 



 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

 

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Щодо діяльності ліцензіата з  
виробництва електричної та теплової 
енергії ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» у 
зв’язку із введенням в Україні 
воєнного стану 
 

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, введеним згідно з Указом 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 та від 
17 травня 2022 року № 341/2022, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА 
«ТЕХНОВА» кошти у сумі 500 874,49 тис. грн, що зазначені у постановах 
НКРЕКП від 04 грудня 2018 року № 1644 «Про здійснення заходу державного 
регулювання до ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» за результатами перевірки 
дотримання Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії» на загальну 
суму 350 989,57 тис. грн (без ПДВ), від 26 листопада 2019 року № 2541 «Про 
накладення штрафу на ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» за порушення Ліцензійних 
умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного 
регулювання» на загальну суму 77 985,53 тис. грн (без ПДВ),  від 06 жовтня  
2021 року № 1717 «Про накладення штрафу на ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» за 
недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 
функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з 
виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного 
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регулювання» на загальну суму 71 899,39 тис. грн (без ПДВ) спрямувати  на 
виконання заходів по відновленню засобів провадження ліцензованої діяльності 
з виробництва електричної та/або теплової енергії, пошкоджених (зруйнованих) 
внаслідок бойових дій, проведенню аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних робіт, а також інших зобов’язань для забезпечення стабільної 
діяльності товариства під час проходження опалювального сезону  
2022/2023 років. 

 
 2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА 
«ТЕХНОВА» надати до НКРЕКП на погодження перелік заходів по відновленню 
засобів провадження ліцензованої діяльності з виробництва електричної та/або 
теплової енергії, пошкоджених (зруйнованих) внаслідок бойових дій, 
проведенню аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також інших 
зобов’язань для забезпечення стабільної діяльності товариства під час 
проходження опалювального сезону 2022/2023 років з врахуванням положень 
Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва 
електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних 
установках, затвердженого постановою НКРЕКП від 15 жовтня 2015 року  
№ 2585, та/або Тимчасового порядку дій суб'єктів господарювання, які провадять 
господарську діяльність з виробництва електричної та/або з виробництва 
теплової енергії на атомних електростанціях, на теплоелектроцентралях, 
теплових електростанціях та когенераційних установках, включаючи 
теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки з 
використанням альтернативних джерел енергії, з відновлення об’єктів 
виробництва електричної та/або теплової енергії, пошкоджених (зруйнованих) 
внаслідок бойових дій, у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого 
постановою НКРЕКП від 05 липня 2022 року № 689, на суму коштів, визначених 
пунктом 1 цієї постанови. 
 

3. Пункт 2 постанови НКРЕКП від 06 жовтня 2021 року № 1717 «Про 
накладення штрафу на ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» за недотримання вимог 
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 
енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та 
здійснення заходів державного регулювання» виключити. 

У зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 2. 
 
4. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 
 

Голова НКРЕКП            К. Ущаповський 
 


