
  
 

 

 

Обґрунтування  

щодо прийняття постанови НКРЕКП  

«Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 05 липня 2022 року № 690» 

 

У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 

24 лютого відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року 

№ 64/2022 (із продовженням), ураховуючи звернення ліцензіатів щодо 

виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють виконання 

інвестиційних та ремонтних програм на 2022 рік в установлені терміни, з метою 

забезпечення виконання ліцензіатами інвестиційних та ремонтних програм на 

2022 рік у запланованих обсягах та з метою сталого проходження опалювального 

сезону в 2022-2023 роках, Департамент енергоринку пропонує прийняти 

постанову НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 05 липня    

2022 року № 690», якою: 

- продовжити терміни фінансування та виконання схвалених НКРЕКП 

інвестиційних програм на 2022 рік ліцензіатів з виробництва теплової енергії, що 

виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та 

когенераційних установках до 30 вересня 2023 року; 

- продовжити терміни фінансування та виконання ремонтних робіт, 

визначених при встановлені тарифів на виробництво теплової енергії для 

ліцензіатів з виробництва теплової енергії, що виробляється на 

теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках, 

які передбачалось виконати впродовж 2022 року, до 30 вересня 2023 року; 

- продовжити терміни надання звітів щодо виконання інвестиційних 

програм та ремонтних робіт до 25 жовтня 2023 року. 

 

 

Директор Департаменту енергоринку                         І.Сідоров 



  
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

 

ПОСТАНОВА  
 

___________________                                    К и ї в                    № ___________________ 

 

Про внесення зміни до постанови  

НКРЕКП від 05 липня 2022 року № 690 

 

 

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, від 17 травня 2022 року № 341/2022, від 12 серпня 

2022 року № 573/2022 та від 07 листопада 2022 року № 757/2022 Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Доповнити постанову Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 липня       

2022 року № 690 «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» після пункту 1 трьома новими пунктами 2 – 4 такого 

змісту : 

«2. Продовжити терміни фінансування та виконання схвалених 

НКРЕКП інвестиційних програм на 2022 рік для ліцензіатів з виробництва 

теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових 

електростанціях та когенераційних установках, до 30 вересня 2023 року. 
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3. Продовжити терміни фінансування та виконання ремонтних робіт, 

визначених при встановлені тарифів на виробництво теплової енергії для 

ліцензіатів з виробництва теплової енергії, що виробляється на 

теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних 

установках і які передбачалось виконати впродовж 2022 року, до 30 вересня 

2023 року. 

 

4. Продовжити терміни надання звітів щодо виконання інвестиційних 

програм та ремонтних робіт, визначених у пунктах 2 та 3 цієї постанови, до    

25 жовтня 2023 року.». 

У зв’язку з цим пункт 2 вважати пунктом 5. 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

 

 

Голова НКРЕКП               К. Ущаповський  

 

 


