
24.01.2023 
Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування 

до питання про прийняття постанови НКРЕКП «Про внесення змін до 

Порядку розроблення, затвердження, погодження, схвалення та виконання 

інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, 

що виробляють і постачають теплову енергію за допомогою систем 

автономного теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснює 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» 

 

На відкритому засіданні НКРЕКП, яке відбулось 20 грудня 2022 року, було 

схвалено проєкт рішення, що має ознаки регуляторного акта, – постанову 

НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку розроблення, затвердження, 

погодження, схвалення та виконання інвестиційних програм суб’єктів 

господарювання у сфері теплопостачання, що виробляють і постачають теплову 

енергію за допомогою систем автономного теплопостачання, ліцензування 

діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – проєкт 

постанови). 

На виконання статті 15 Закону України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 

23 грудня 2022 року НКРЕКП було оприлюднено шляхом розміщення на 

офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет повідомлення про 

оприлюднення проєкту постанови, схвалений проєкт постанови разом з 

матеріалами, що обґрунтовують необхідність прийняття такого рішення, та 

відповідний аналіз його впливу з метою одержання зауважень і пропозицій від 

інших органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та 

інших заінтересованих осіб за посиланням: 

https://www.nerc.gov.ua/news/oprilyudnyuyetsya-proyekt-postanovi-zmini-do-

poryadku-rozroblennya-zatverdzhennya-pogodzhennya-investprogram-u-sferi-

teplopostachannya-viroblyayut-i-postachayut-teplovu.  

Зауваження і пропозиції до зазначеного проєкту постанови від інших 

органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та інших 

заінтересованих осіб у період з 23.12.2022 до 09.01.2023 не надходили,  про що  

відповідну інформацію розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП за 

посиланням: https://www.nerc.gov.ua/news/nkrekp-informuye-pro-vidsutnist-

zauvazhen-ta-propozicij-do-proyektu-postanovi-zmini-do-poryadku-rozroblennya-

zatverdzhennya-pogodzhennya-investprogram-viroblyayut-i-postachayut-teplovu.   
Необхідно зазначити, що проєкт постанови розроблено з метою 

приведення норм Порядку розроблення, затвердження, погодження, схвалення 

та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері 

теплопостачання, що виробляють і постачають теплову енергію за допомогою 

https://www.nerc.gov.ua/news/oprilyudnyuyetsya-proyekt-postanovi-zmini-do-poryadku-rozroblennya-zatverdzhennya-pogodzhennya-investprogram-u-sferi-teplopostachannya-viroblyayut-i-postachayut-teplovu
https://www.nerc.gov.ua/news/oprilyudnyuyetsya-proyekt-postanovi-zmini-do-poryadku-rozroblennya-zatverdzhennya-pogodzhennya-investprogram-u-sferi-teplopostachannya-viroblyayut-i-postachayut-teplovu
https://www.nerc.gov.ua/news/oprilyudnyuyetsya-proyekt-postanovi-zmini-do-poryadku-rozroblennya-zatverdzhennya-pogodzhennya-investprogram-u-sferi-teplopostachannya-viroblyayut-i-postachayut-teplovu
https://www.nerc.gov.ua/news/nkrekp-informuye-pro-vidsutnist-zauvazhen-ta-propozicij-do-proyektu-postanovi-zmini-do-poryadku-rozroblennya-zatverdzhennya-pogodzhennya-investprogram-viroblyayut-i-postachayut-teplovu
https://www.nerc.gov.ua/news/nkrekp-informuye-pro-vidsutnist-zauvazhen-ta-propozicij-do-proyektu-postanovi-zmini-do-poryadku-rozroblennya-zatverdzhennya-pogodzhennya-investprogram-viroblyayut-i-postachayut-teplovu
https://www.nerc.gov.ua/news/nkrekp-informuye-pro-vidsutnist-zauvazhen-ta-propozicij-do-proyektu-postanovi-zmini-do-poryadku-rozroblennya-zatverdzhennya-pogodzhennya-investprogram-viroblyayut-i-postachayut-teplovu


систем автономного теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснює 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (далі – Порядок) у відповідність до вимог Закону України 

«Про енергетичну ефективність» (далі – Закон). 

Змінами, які вносяться до Порядку, зокрема враховані вимоги Закону в 

частині пріоритетності включення до інвестиційних програм заходів, 

результатом реалізації яких є підвищення енергетичної ефективності, та  

передбачена деталізація підстав щодо внесення змін до інвестиційних програм. 

Враховуючи зазначене, Департамент пропонує прийняти постанову 

НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку розроблення, затвердження, 

погодження, схвалення та виконання інвестиційних програм суб’єктів 

господарювання у сфері теплопостачання, що виробляють і постачають теплову 

енергію за допомогою систем автономного теплопостачання, ліцензування 

діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг». 

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сферах теплопостачання та 

забезпечення енергетичної ефективності  

в галузях енергетики та комунальних послуг             Р. Овчаренко 

 



ПРОЄКТ 

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 

___________________ Київ № __________________ 

 

 

Про внесення змін до Порядку 

розроблення, затвердження, 

погодження, схвалення та 

виконання інвестиційних програм 

суб’єктів господарювання у сфері 

теплопостачання, що виробляють і 

постачають теплову енергію за 

допомогою систем автономного 

теплопостачання, ліцензування 

діяльності яких здійснює 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг 

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 261 

Закону України «Про теплопостачання» та Закону України «Про енергетичну 

ефективність» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Унести до Порядку розроблення, затвердження, погодження, схвалення 

та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері 

теплопостачання, що виробляють і постачають теплову енергію за допомогою 

систем автономного теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснює 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1818-20
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здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 17 листопада 2021 року № 2187, такі зміни: 

 

1) у главі 1: 

абзац чотирнадцятий пункту 1.3 після знаків та слів ««Про 

теплопостачання»» доповнити знаками та словами «, «Про енергетичну 

ефективність»»; 

після пункту 1.5 доповнити новим пунктом 1.6 такого змісту: 

«1.6. Пріоритет для включення до інвестиційної програми надається 

заходам, результатом реалізації яких є підвищення енергетичної ефективності, 

виходячи з технічної можливості та економічної доцільності їх 

запровадження.». 

У зв’язку з цим пункти 1.6 та 1.7 вважати відповідно пунктами 1.7 та 1.8; 

 

2) у главі 2: 

в абзаці другому підпункту 9 пункту 2.2 слово «ресурсів» замінити 

словом «енергії»;  

доповнити новим пунктом такого змісту: 

«2.9. При плануванні заходів інвестиційної програми необхідно 

враховувати заходи з підвищення енергоефективності, передбачені Законом 

України «Про енергетичну ефективність».»; 

 

3) у пункті 3.1 глави 3 цифри та знак «1.6» замінити цифрами та знаком 

«1.7»; 

 

4) пункт 5.1 глави 5 доповнити чотирма новими абзацами такого змісту: 

«Крім того, підставами для внесення змін до інвестиційної програми 

можуть бути зміни: 

обсягу фінансування інвестиційної програми в розрізі джерел; 

джерел фінансування заходів; 

вартості (більше ніж на 3 %) та складу робіт, матеріалів і обладнання (у 

тому числі за результатами проведення процедури закупівлі відповідно до 

вимог Закону України «Про публічні закупівлі»), способу виконання робіт у 

межах одного заходу.». 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її 

оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.  

 

 

 

 

Голова НКРЕКП К. Ущаповський 
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  

до проєкту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку розроблення, затвердження, погодження, схвалення 

та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, що виробляють і 

постачають теплову енергію за допомогою систем автономного теплопостачання, ліцензування діяльності яких 

здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 

що має ознаки регуляторного акта 

 

 

Чинна редакція Редакція зі змінами 

1. Загальні положення 1. Загальні положення 

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких 

значеннях: 
 

… 
 

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, 

наведених у законах України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», «Про теплопостачання» та інших 

нормативно-правових актах у сфері теплопостачання. 

 
… 

 

пункт відсутній 

 

 

 

 
 

… 

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких 

значеннях: 
 

… 
 

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, 

наведених у законах України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», «Про теплопостачання», «Про 

енергетичну ефективність» та інших нормативно-правових 

актах у сфері теплопостачання. 
 

… 
 

1.6. Пріоритет для включення до інвестиційної програми 

надається заходам, результатом реалізації яких є 

підвищення енергетичної ефективності, виходячи з 

технічної можливості та економічної доцільності їх 

запровадження. 

… 
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2. Розроблення інвестиційної програми 2. Розроблення інвестиційної програми 

2.2. Інвестиційна програма на планований період 

формується відповідно до вимог цього Порядку із зазначенням 

обсягів та джерел фінансування заходів (без урахування податку 

на додану вартість (далі – ПДВ)), і має містити: 
 

… 
 

9) зобов’язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних 

результатів реалізації інвестиційної програми, зокрема щодо: 

зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів; 

забезпечення обліку ресурсів; 

підвищення якості, надійності та безпеки виробництва, 

постачання теплової енергії; 

підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього 

середовища; 
 

…  
 

пункт відсутній 
 

 

2.2. Інвестиційна програма на планований період 

формується відповідно до вимог цього Порядку із зазначенням 

обсягів та джерел фінансування заходів (без урахування податку 

на додану вартість (далі – ПДВ)), і має містити:  
 

… 
 

9) зобов’язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних 

результатів реалізації інвестиційної програми, зокрема щодо: 

зниження питомих витрат, а також втрат енергії; 

забезпечення обліку ресурсів; 

підвищення якості, надійності та безпеки виробництва, 

постачання теплової енергії; 

підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього 

середовища; 
 

…  
 

2.9. При плануванні заходів інвестиційної програми 

необхідно враховувати заходи з підвищення 

енергоефективності, передбачені Законом України «Про 

енергетичну ефективність». 

3. Затвердження та погодження інвестиційної програми 3. Затвердження та погодження інвестиційної програми 

3.1. Розроблена з дотриманням вимог цього Порядку та з 

урахуванням прийнятих рішень про врахування поданих 

пропозицій відповідно до пункту 1.6 глави 1 цього Порядку 

інвестиційна програма на планований період щодо об’єктів 

теплопостачання затверджується ліцензіатом згідно з його 

установчими документами. 
 

… 

3.1. Розроблена з дотриманням вимог цього Порядку та з 

урахуванням прийнятих рішень про врахування поданих 

пропозицій відповідно до пункту 1.7 глави 1 цього Порядку 

інвестиційна програма на планований період щодо об’єктів 

теплопостачання затверджується ліцензіатом згідно з його 

установчими документами. 
 

… 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1818-20
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5. Внесення змін до інвестиційної програми 5. Внесення змін до інвестиційної програми 

5.1. У разі виникнення потреби у виконанні робіт, здійсненні 

закупівлі у зв'язку з особливими економічними, технічними та 

іншими обставинами, яких ліцензіат не міг передбачити, у тому 

числі робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних 

ситуацій, ліцензіат має право протягом планованого періоду 

звернутися до НКРЕКП із заявою щодо внесення змін до 

інвестиційної програми з наданням відповідного обґрунтування. 

 

абзаци відсутні 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

…  

5.1. У разі виникнення потреби у виконанні робіт, здійсненні 

закупівлі у зв'язку з особливими економічними, технічними та 

іншими обставинами, яких ліцензіат не міг передбачити, у тому 

числі робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних 

ситуацій, ліцензіат має право протягом планованого періоду 

звернутися до НКРЕКП із заявою щодо внесення змін до 

інвестиційної програми з наданням відповідного обґрунтування. 

Крім того, підставами для внесення змін до інвестиційної 

програми можуть бути зміни: 

обсягу фінансування інвестиційної програми в розрізі 

джерел; 

джерел фінансування заходів; 

вартості (більше ніж на 3 %) та складу робіт, матеріалів 

і обладнання (у тому числі за результатами проведення 

процедури закупівлі відповідно до вимог Закону України 

«Про публічні закупівлі»), способу виконання робіт у межах 

одного заходу. 
 

… 

 

 

Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сферах теплопостачання та 

забезпечення енергетичної ефективності  

в галузях енергетики та комунальних послуг           Р. Овчаренко 

 

 


