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Обґрунтування  

до проекту постанови НКРЕКП «Про внесення зміни до  

постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання  

у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 липня 2021 року 

№ 1159»  

(«Про застереження щодо недопущення надалі АТ «ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ» 

порушень Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії (на 

теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і 

когенераційних установках) та здійснення заходів державного регулювання») 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг з 05 травня по 26 червня 2021 року було 

проведено планову перевірку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (далі – АТ «ХЕРСОНСЬКА 

ТЕЦ», Товариство) (код ЄДРПОУ 00131771) Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених 

постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308 (Ліцензійні умови з 

виробництва), за результатами якої складено Акт від 23 червня 2021 року 

№ 305, та прийнято постанову від 23 липня 2021 року № 1159 «Про 

застереження щодо недопущення надалі АТ «ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ» порушень 

Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії (на теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках) 

та здійснення заходів державного регулювання» (далі – Постанова № 1159). 

Підпунктом 1 пункту 3 Постанови № 1159 (зі змінами) було зобов’язано 

АТ «ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ» у термін до 01 лютого 2022 року розробити та 

подати на схвалення відповідно до Порядку формування інвестиційних програм 

ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на 

теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 15 жовтня 2015 року № 2585, додаткову 

інвестиційну програму на 2022 – 2023 роки на суму економії коштів, отриманої 

за результатом діяльності з виробництва теплової енергії у 2019 – 2020 роках за 

статтею витрат «Паливо» (питомі витрати) порівняно з розрахунковими 

витратами в тарифі на виробництво теплової енергії, у розмірі 

19 930,35 тис. грн без ПДВ. 

Товариство листом від 27 квітня 2022 року № 02-1/655 звернулось з 

клопотанням щодо подовження терміну подання додаткової інвестиційної 

програми на 2022 – 2023 роки протягом двох місяців після завершення дії в 

Україні воєнного стану, у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 

05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, введеним відповідно до Указу 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим 
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Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 

18 квітня 2022 року № 259/2022. 

З огляду на зазначене, з урахуванням службової записки Департаменту із 

регулювання відносин у сфері енергетики від 02 травня 2022 року № 570/17-22, 

Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову, якою у 

підпункті 1 пункту 3 Постанови № 1159 цифри та слова «01 лютого 2022 року» 

замінити цифрами та словами «протягом двох місяців, починаючи з місяця, в 

якому буде припинено або скасовано дію в Україні воєнного стану». 

 

 

 

Директор Департаменту 

ліцензійного контролю                                                           Я. ЗЕЛЕНЮК 



Проєкт 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
 

 
___________________                                                                                       № _______________ 

Київ 

 

 

Про внесення зміни до постанови 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг,  

від 23 липня 2021 року № 1159 

 

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку 

контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах 

енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та 

ліцензійних умов, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

14 червня 2018 року № 428, у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 

05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, 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, ураховуючи лист АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» від 27 квітня 2022 року  

№ 02-1/655, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

У підпункті 1 пункту 3 постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 липня 

2021 року № 1159 «Про застереження щодо недопущення надалі 
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АТ «ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ» порушень Ліцензійних умов з виробництва теплової 

енергії (на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних 

електростанціях і когенераційних установках) та здійснення заходів державного 

регулювання» цифри та слова «до 01 лютого 2021 року» замінити словами 

«протягом двох місяців, починаючи з місяця, в якому буде припинено або 

скасовано дію в Україні воєнного стану». 

 

 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 


