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ОБҐРУНТУВАННЯ  

до проєкту постанови НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови  

Національної комісії, що здійснює державне регулювання  

у сферах енергетики та комунальних послуг, від 17 листопада 2021 року № 2209»  

(«Про накладення штрафу на ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» за порушення Ліцензійних 

умов з виробництва теплової енергії та здійснення заходів державного регулювання») 

 

На виконання пункту 3 постанови НКРЕКП від 17 листопада 2021 року 

№ 2209 «Про накладення штрафу на ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» за порушення 

Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії та здійснення заходів 

державного регулювання» (далі – Постанова № 2209) у термін до 01 березня 

2022 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ 

МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (далі – ПАТ 

«ЗАПОРІЖСТАЛЬ», Товариство) (код ЄДРПОУ 00191230) повинно 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 рік на суму 56 923,11 тис. грн, що становить 

50 % від додатково отриманого доходу у розмірі 113 846,22 тис. грн за рахунок 

зменшення питомих витрат умовного палива та за рахунок зменшення ціни 

умовного палива за період 2017 – 2020 років при провадженні господарської 

діяльності з виробництва теплової енергії. 

Абзацом другим цього пункту передбачено, що у разі неподання додаткової 

Інвестиційної програми на 2022 рік у визначений термін Департаменту із 

регулювання відносин у сфері енергетики підготувати та винести на засідання 

НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення 

щодо встановлення (перегляду) тарифу на виробництво теплової енергії для 

ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» шляхом його зміни в бік зменшення на суму 

113 846,22 тис. грн без ПДВ. 

Листом від 01 березня 2022 року № 37/2010376 (вх. НКРЕКП від 

23.05.2022 № 6772/1-22) ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» повідомлено про надання 

додаткової Інвестиційної програми на 2022 рік на суму 56 923,11 тис. грн. 

Разом з тим, листом від 30 травня 2022 року № 37/2011406 Ліцензіат 

повідомив, що 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 24.02.2022 № 64/2022, діяльність ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» було 

призупинено, через небезпеку ракетних та артилерійських обстрілів. 

Враховуючи зазначене ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» просить перенести термін 
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виконання пункту 3 Постанови № 2209 протягом 2-го місяця після завершення 

періоду дії воєнного стану. 

З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує 

прийняти постанову, якою в абзаці першому пункту 3 постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 17 листопада 2021 року № 2209 «Про накладення 

штрафу на ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» за порушення Ліцензійних умов з 

виробництва теплової енергії та здійснення заходів державного регулювання» 

цифри та слова «у термін до 01 березня 2022 року» замінити словами та знаком 

«протягом двох місяців, починаючи з місяця, наступного за тим, 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 17 листопада 2021 року № 2209 

 

 

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, від 17 травня 2022 року 

№ 341/2022, ураховуючи лист ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ 

«ЗАПОРІЖСТАЛЬ» від 30 травня 2022 року № 37/2011406, Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

В абзаці першому пункту 3 постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
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від 17 листопада 2021 року № 2209 «Про накладення штрафу на  

ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» за порушення Ліцензійних умов з виробництва 

теплової енергії та здійснення заходів державного регулювання» цифри та 

слова «у термін до 01 березня 2022 року» замінити словами та знаком 

«протягом двох місяців, починаючи з місяця, наступного за тим, у якому буде 

припинено або скасовано дію в Україні воєнного стану,». 

 

 

 

Голова НКРЕКП К. Ущаповський 


