
Обґрунтування  
щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про внесення зміни до  

постанови НКРЕКП від 20 липня 2022 року № 795»  
(Щодо діяльності ліцензіата з  виробництва електричної та теплової енергії 

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» у зв’язку із введенням в Україні воєнного 
стану) 

 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг прийнято постанову від 20 липня 2022 року 
№ 795 «Щодо діяльності ліцензіата з  виробництва електричної та теплової 
енергії ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» у зв’язку із введенням в Україні 
воєнного стану)» (далі – Постанова № 795). 

Пунктом 3 Постанови № 795 було зобов’язано ТОВ «ЄВРО-
РЕКОНСТРУКЦІЯ» у термін до 15 жовтня 2022 року забезпечити 
використання коштів на виконання заходів, зазначених у пункті 1 цієї 
постанови, а саме на виконання заходів для забезпечення стабільної діяльності 
товариства під час проходження опалювального сезону 2022/2023 років, а саме 
на переоснащення систем подачі, приготування та спалювання на енергетичних 
котлах №№ 6-8 вугілля марки «А» та «П» на вугілля марки «Г» та «ДГ». 

Товариство листом від 28  вересня 2022 року № 35/1702 звернулось з 
клопотанням щодо подовження терміну використання коштів на виконання 
заходів, зазначених у пункті 1 цієї постанови,  до 15 листопада 2022 року через 
ускладнення з проведенням процедури закупівель, пов’язані із обмеженнями, 
запровадженими постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого  
2022 року № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних 
закупівель, товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану». Крім цього, за 
інформацією товариства, виникли логістичні проблеми щодо наявності 
матеріалів та обладнання на складах постачальників, необхідних для виконання 
відповідних заходів. 

З огляду на зазначене, Департамент енергоринку пропонує прийняти 
постанову, якою у пункті 3 Постанови № 795 цифри та слова «15 жовтня 
2022 року» замінити цифрами та словами «15 листопада 2022 року». 
 
 
 
Заступник директора департаменту –     
начальник управління регулювання                                 
роботи ринку електричної енергії                   
Департаменту енергоринку                                                          І. Сідоров 



 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

 

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення зміни 
до постанови НКРЕКП 
від 20 липня 2022 року № 795 
 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 
ураховуючи лист ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» від 28  вересня 2022 року 
№ 35/1702, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

У пункті 3 постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
від 20 липня 2022 року № 795 «Щодо діяльності ліцензіата з  виробництва 
електричної та теплової енергії ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» у зв’язку із 
введенням в Україні воєнного стану» цифри та слова «15 жовтня 2022 року» 
замінити цифрами та словами «15 листопада 2022 року». 

 
 
 

Голова НКРЕКП            К. Ущаповський 
 




