
Обґрунтування щодо прийняття постанови НКРЕКП 
«Про скасування постанови НКРЕКП від 01 лютого 2022 року № 169»

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики повідомляє, що 
на засіданні НКРЕКП, яке відбувалось у формі відкритого слухання 01 лютого 
2022 року, на виконання постанови Сьомого апеляційного адміністративного 
суду від 26 травня 2021 року, було прийнято постанову НКРЕКП № 169 
«Про встановлення «зеленого» тарифу на виробництво електричної енергії 
Сокирянською гідроелектростанцією ТОВ «ГРІН ЕНЕРДЖИ», якою вирішено 
установити «зелений» тариф на виробництво електричної енергії Сокирянською 
гідроелектростанцією ТОВ «ГРІН ЕНЕРДЖИ» відповідно до Закону України 
«Про альтернативні джерела енергії» згідно із заявою ТОВ «ГРІН ЕНЕРДЖИ» 
щодо затвердження «зеленого» тарифу суб’єкту господарювання від 26 грудня 
2018 року.

Водночас, постановою Верховного Суду України від 19 травня 2022 року 
у справі № 120/4237/20-а було вирішено рішення Вінницького окружного 
адміністративного суду від 27 січня 2021 року та постанову Сьомого 
апеляційного адміністративного суду від 26 травня 2021 року у справі 
№ 120/4237/20-а скасувати, а справу № 120/4237/20-а направити на новий 
судовий розгляд до суду першої інстанції – Вінницького окружного 
адміністративного суду.

Враховуючи зазначене, Департамент із регулювання відносин у сфері 
енергетики пропонує розглянути питання прийняття постанови НКРЕКП 
«Про скасування постанови НКРЕКП від 01 лютого 2022 року № 169».

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики       А. Огньов
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Відповідно до законів України «Про альтернативні джерела енергії», 
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг»  та постанови Верховного Суду України від 
19 травня 2022 року у справі № 120/4237/20-а Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Скасувати постанову Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 01 лютого  
2022 року № 169 «Про встановлення «зеленого» тарифу на виробництво 
електричної енергії Сокирянською гідроелектростанцією ТОВ «ГРІН 
ЕНЕРДЖИ». 
 
 
 
Голова НКРЕКП                  К. Ущаповський 
 


