
 

 

  

Обґрунтування  

до питання щодо прийняття постанови НКРЕКП  

«Про врегулювання окремих питань щодо встановлення цін/тарифів на 

електричну та/або теплову енергію, що виробляється на 

теплоелектроцентралях, теплових електростанціях, АЕС, когенераційних 

установках та схвалення Інвестиційних програм ліцензіатів у період дії в 

Україні воєнного стану» 
 

У зв’язку з воєнним станом в Україні, введеним Указом 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 та від 17 травня 

2022 року № 341/2022 та в умовах військового стану та агресії російської федерації 

проти України, ситуація в країні змінилася в усіх сферах діяльності, що не могло не 

вплинути на визначення пріоритетності розвитку та виконання технічних робіт на 

теплоелектроцентралях, теплових електростанціях, АЕС, когенераційних установках та 

з урахуванням положень постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 349 «Щодо 

захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з 

обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури».  

Крім того з врахуванням надходження до НКРЕКП звернень виробників теплової 

та електричної енергії  та для забезпечення належної експлуатації та розвитку 

зазначених електричних станцій і з метою стабілізації ситуації на ринку електричної 

енергії, забезпечення ефективної і безперебійної роботи енергосистеми України, безпеки 

постачання електричної енергії та сталого проходження осінньо-зимового періоду     

2022-2023 років, виникає необхідність з метою дотримання зазначеного, відкриті 

обговорення проєктів рішень, з питань щодо встановлення цін/тарифів на відпуск 

електричної та/або виробництво теплової енергії та змін до них, а також  схвалення 

інвестиційних програм та змін до них для суб'єктів господарювання, які провадять 

господарську діяльність з виробництва електричної та/або з виробництва теплової 

енергії на атомних електростанціях, на теплоелектроцентралях, теплових 

електростанціях та когенераційних установках, включаючи теплоелектроцентралі, 

теплоелектростанції та когенераційні установки з використанням альтернативних 

джерел енергії, пропонується не проводити. 

Враховуючи зазначене Департамент енергоринку пропонує прийняти постанову 

НКРЕКП «Про врегулювання окремих питань щодо встановлення цін/тарифів на 

електричну та/або теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, 

теплових електростанціях, АЕС, когенераційних установках та схвалення Інвестиційних 

програм ліцензіатів у період дії в Україні воєнного стану» щодо  скасування 

необхідності проведення відкритих обговорень проєктів рішень, з питань щодо 

встановлення цін/тарифів на відпуск електричної та/або виробництво теплової енергії та 

змін до них, а також  схвалення інвестиційних програм та змін до них для суб'єктів 

господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної 

та/або з виробництва теплової енергії на атомних електростанціях, на 

теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках, 

включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки з 

використанням альтернативних джерел енергії. 
 

 

Директор Департаменту  

енергоринку                Ю. Шамрелюк 



 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про врегулювання окремих питань 

щодо встановлення цін/тарифів на 

електричну та/або теплову енергію, 

що виробляється на 

теплоелектроцентралях, теплових 

електростанціях, АЕС, когенераційних 

установках та схвалення 

Інвестиційних програм ліцензіатів у 

період дії в Україні воєнного стану  

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та у 

зв’язку з воєнним станом в Україні, введеним згідно з Указом 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 та від 17 травня 2022 року № 341/2022, Національна комісія, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. У період дії в Україні воєнного стану та з урахуванням положень 

постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 349 «Щодо захисту інформації, 

яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим 

доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури» відкриті 

обговорення з питань щодо встановлення цін/тарифів на відпуск електричної 

та/або виробництво теплової енергії та змін до них, а також  схвалення 

інвестиційних програм та змін до них для суб'єктів господарювання, які 

провадять господарську діяльність з виробництва електричної та/або з 

виробництва теплової енергії на атомних електростанціях, на 

теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних 

установках, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та 



 

 

когенераційні установки з використанням альтернативних джерел енергії, а 

також проєктів відповідних рішень НКРЕКП не проводити. 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 

 

 

 

 


