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Обґрунтування  

до питання щодо прийняття постанови НКРЕКП  

«Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 26 квітня 2022 року № 406» 

 

У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 

24 лютого відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року 

№ 64/2022 (із продовженням), з метою забезпечення виконання операторами 

систем розподілу інвестиційних програм на 2022 рік у запланованих обсягах та з 

метою мінімізації кількості відключень споживачів в осінньо-зимовий період при 

виконанні заходів ІП, Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики 

пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про внесення змін до постанови 

НКРЕКП від 26 квітня2022 року№ 406», якою: 

продовжити терміни виконання схвалених НКРЕКП Інвестиційних програм 

операторів систем розподілу на 2022 рік до 31 грудня 2023 року; 

продовжити терміни надання звітів щодо виконання інвестиційних програм 

операторів систем розподілу на 2022 рік до 25 січня 2024 року. 

 

 

 

Директор Департаменту  

із регулювання відносин у сфері енергетики           А. Огньов 



  
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

 

ПОСТАНОВА  
 

___________________                                    К и ї в                    № ___________________ 

 

Про внесення змін до постанови  

НКРЕКП від 26 квітня 2022 року  

№ 406 

 

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії», «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», у зв'язку з воєнним станом в Україні, 

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 та від 17 травня 

2022 року № 341/2022, ураховуючи Протокол робочої наради щодо виконання 

операторами систем розподілу інвестиційних програм на 2022 рік у період дії 

в Україні воєнного стану від 03 травня 2022 року, Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 квітня  

2022 року № 406 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови 

НКРЕКП від 03 березня 2022 року № 338» такі зміни: 

 

1) назву викласти в такій редакції: 

«Про врегулювання деяких питань щодо виконання інвестиційних 

програм ліцензіатів з розподілу електричної енергії на 2022 рік у період дії в 

Україні воєнного стану та визнання такою, що втратила чинність, постанови 

НКРЕКП від 03 березня 2022 року № 338»; 

 

2) пункт 2 доповнити двома новими підпунктами такого змісту: 



2 
 

«4) продовжити терміни виконання схвалених НКРЕКП інвестиційних 

програм операторів систем розподілу на 2022 рік до 31 грудня 2023 року; 
 

5) продовжити терміни надання звітів щодо виконання інвестиційних 

програм операторів систем розподілу на 2022 рік до 25 січня 2024 року.». 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

 

 

Голова НКРЕКП               К. Ущаповський  


