
Журавель К. С. 204-70-92 

 

 Голові НКРЕКП 

 Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування  

до питання щодо прийняття постанови НКРЕКП  

про зупинення виконання Інвестиційної програми  

з розподілу електричної енергії ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»  

на 2022 рік 

 

Листом від 24.05.2022 № 01-001-83/1097 до НКРЕКП звернулося  

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» з проханням зупинити виконання заходів 

Інвестиційної програми на 2022 рік.  

У зв’язку з військовою агресією російської федерації та проведенням 

активної фази бойових дій на території Запорізької області, тимчасовою 

окупацією значної частини області, небезпекою для життя працівників, 

неможливістю безпечного виконання робіт з реконструкції або будівництва 

електричних мереж ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» та, як наслідок, 

неможливістю виконання заходів Інвестиційної програми на 2022 рік, 

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики пропонує прийняти 

постанову НКРЕКП «Про зупинення виконання Інвестиційної програми 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 2022 рік», якою: 

- зупинити виконання Інвестиційної програми з розподілу електричної 

енергії ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 2022 рік, схваленої постановою 

НКРЕКП від 10 грудня 2021 року № 2493. 
 

 

 

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 зупинення виконання  

Інвестиційної програми  

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 

на 2022 рік 

 

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та у зв’язку 

з введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, 

згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні» та продовженого 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: 

 

Зупинити виконання Інвестиційної програми з розподілу електричної 

енергії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 2022 рік, схваленої постановою НКРЕКП від                    

10 грудня 2021 року № 2493. 

 

 

 

 

Голова НКРЕКП                К. Ущаповський  
 


