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Обґрунтування 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП 

від 17 березня 2022 року № 345» 

 

Відповідно до частини другої статті 3 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» (далі – Закон), НКРЕКП здійснює державне регулювання, 

зокрема, шляхом формування цінової і тарифної політики у сферах енергетики 

та комунальних послуг та реалізації відповідної політики, державного 

контролю та застосування заходів впливу. 

Згідно з частиною першою статті 19 Закону, НКРЕКП здійснює 

державний контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, 

законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов шляхом проведення 

планових та позапланових виїзних, а також невиїзних перевірок відповідно до 

затверджених нею порядків контролю. 

З метою урахування, при проведенні перевірок, витрат ліцензіатів 

НКРЕКП, що були понесені ними внаслідок військової агресії російської 

федерації проти України, на період дії воєнного стану в Україні, зокрема 

витрат, пов’язаних з відновленням об’єктів критичної інфраструктури, 

наданням допомоги Збройним Силам України, здійсненням видатків на 

забезпечення обороноздатності країни, здійсненням заходів із забезпечення 

підтримки мобілізованих працівників, заходів, пов’язаних з евакуацією 

населення з територій де велись бойові дії, інших заходів, пов’язаних з 

ліквідацією наслідків бойових дій, НКРЕКП прийнято постанову від 17 березня 

2022 року № 345 «Щодо врахування при проведенні перевірок сум видатків 

ліцензіатів НКРЕКП, здійснених під час запровадження воєнного стану в 

Україні». 

З метою уточнення положень вказаної постанови, 

 

Департамент ліцензійного контролю пропонує: 

 

прийняти постанову НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови 

НКРЕКП від 17 березня 2022 року № 345». 

 

 

 

 

 

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 

НКРЕКП від 17 березня 2022 року 

№ 345 

 

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, Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Пункт 1 постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 17 березня 

2022 року № 345 «Щодо врахування при проведенні перевірок сум видатків 

ліцензіатів НКРЕКП, здійснених під час запровадження воєнного стану в 

Україні» викласти в такій редакції: 

«1. За результатами здійснення заходів державного контролю за 

дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах 

енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та 

ліцензійних умов витрати ліцензіатів НКРЕКП, що були понесені ними 

внаслідок військової агресії російської федерації проти України, на період дії 

воєнного стану в Україні, зокрема витрати, пов’язані з відновленням об’єктів 

критичної інфраструктури, наданням допомоги Збройним Силам України, 

здійсненням видатків на забезпечення обороноздатності країни, здійсненням 

заходів із забезпечення підтримки мобілізованих працівників, заходів, 
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пов’язаних з евакуацією населення з територій, де велись бойові дії, інших 

заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків бойових дій (далі – витрати, понесені 

внаслідок військової агресії російської федерації проти України), у разі надання 

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, документів, що підтверджують ці витрати та відсутності 

компенсації цих витрат з інших джерел, у розмірі, який не перевищує суми 

економії витрат від здійснення операційної діяльності ліцензіатів, зафіксованої 

відповідно до 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, вважати обґрунтованими 

витратами. 

При цьому, для операторів систем розподілу, яким встановлено тарифи 

на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого 

регулювання, обґрунтованими вважаються витрати у межах суми економії 

операційних контрольованих витрат з розподілу електричної енергії. Для 

операторів систем розподілу, яким встановлено тарифи на послуги з розподілу 

електричної енергії на перехідний період, оператора системи передачі та 

постачальників універсальних послуг обґрунтованими вважаються витрати у 

межах суми недофінансування статей витрат структури тарифів. 

Витрати, понесені внаслідок військової агресії російської федерації проти 

України/капітальні видатки, які були компенсовані/здійснені за рахунок інших 

(нетарифних) джерел не підлягають компенсації за рахунок тарифів.». 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 


