
 
 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
   
_________________                                Київ                                     № _________ 

 

 
Про внесення зміни до постанови 
НКРЕКП від 25 лютого 2022 року № 332 

 
 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг», у зв’язку з воєнним станом в Україні, 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,  
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. Підпункт 21 пункту 1 постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
від 25 лютого 2022 року № 332 «Про забезпечення стабільного функціонування 
ринку електричної енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку 
електричної енергії на період дії в Україні воєнного стану» викласти в такій 
редакції: 

«21) операторам систем розподілу, яким встановлено тарифи на послуги 
з розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання, 
кошти від прибутку на регуляторну базу активів, яка створена на дату переходу 
до стимулюючого регулювання, що не є джерелом інвестиційної програми, та 
операторам систем розподілу, яким встановлено тарифи на послуги з розподілу 
електричної енергії на перехідний період, кошти за статтею витрат «інші витрати 
з прибутку» спрямовувати, зокрема за такими напрямками: 

аварійний запас електроустаткування, будівельних конструкцій, 
матеріалів та обладнання; 

УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ 
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аварійне відновлення електричних мереж; 
покриття дефіциту коштів для фінансування пріоритетних операційних 

витрат; 
забезпечення надання операторами систем розподілу послуг  

з тимчасового приєднання до електричних мереж об’єктів замовників, які згідно 
з вимогами Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи 
розподілу у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого постановою 
НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 352, надаються першочергово, невідкладно 
в пріоритетному порядку та безоплатно.». 

 
2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 
 

 
 

Голова НКРЕКП             К. Ущаповський 



Обґрунтування до рішення НКРЕКП 
про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 25 лютого 2022 року № 332 

«Про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії,  
у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної на період дії  

в Україні воєнного стану» 

(щодо особливостей діяльності операторів систем розподілу, яким встановлено 
тарифи на послуги з розподілу електричної енергії на перехідний період, в умовах 

воєнного стану в Україні) 

 
З 24 лютого 2022 року Указом Президента України по всій території України 

введено воєнний стан. Так, у зв’язку зі ситуацією в країні (активної фази війни з 
агресором, ведення бойових дій в окремих регіонах України) відбуваються постійні 
обстріли об’єктів електричних мереж, що знаходяться на цих територіях, зокрема 
відбувається пошкодження електроустаткування та розподільчих мереж. 

Ураховуючи обставини, що склались, для винайдення шляхів врегулювання 
проблемних питань діяльності операторів систем розподілу (далі – ОСР) в умовах 
воєнного часу та з метою забезпечення стабільного та надійного функціонування 
ОСР, яким встановлено тарифи на послуги з розподілу електричної енергії на 
перехідний період, в умовах воєнного стану в Україні, доцільним є спрямування 
вказаними ОСР коштів за статтею «інші витрати з прибутку», передбачених 
структурою тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, зокрема за такими 
напрямками: 

аварійний запас електроустаткування, будівельних конструкцій, матеріалів 
та обладнання; 

аварійне відновлення електричних мереж; 
покриття дефіциту коштів для фінансування пріоритетних операційних 

витрат; 
забезпечення надання операторами систем розподілу послуг з тимчасового 

приєднання до електричних мереж об’єктів замовників, які згідно з вимогами 
Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період 
дії в Україні воєнного стану, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 березня 
2022 року № 352, надаються першочергово, невідкладно в пріоритетному порядку 
та безоплатно. 

Зазначене рішення НКРЕКП відповідатиме вимогам пункту 5 рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 13 січня 2023 року «Щодо стану 
виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України з питань 
енергетичної безпеки та невідкладних заходів із забезпечення роботи національної 
економіки під час осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах особливого 
періоду», уведеного в дію Указом Президента України від 13 січня 2023 року  
№ 18/2023. 

Слід зазначити, що 11 листопада 2022 року НКРЕКП було прийнято 
постанову № 1453 «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 25 лютого  
2022 року № 332», якою для ОСР, яким встановлено тарифи на послуги з розподілу 
електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання, передбачено в 



умовах воєнного стану в Україні, спрямування коштів від прибутку на регуляторну 
базу активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, що не 
є джерелом інвестиційної програми, за аналогічними напрямками. 

 

У зв’язку з цим, пропонується врегулювати зазначене питання для ОСР, яким 
встановлено тарифи на послуги з розподілу електричної енергії на перехідний 
період, шляхом внесення відповідної зміни до постанови від 25 лютого 2022 року 
№ 332 «Про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії, 
у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної енергії на період дії в 
Україні воєнного стану». 

Проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП  
від 25 лютого 2022 року № 332» додається.  
 
 
 
Заступник директора департаменту –  
начальник управління інвестиційної  
політики та технічного розвитку  
Департаменту із регулювання відносин  
у сфері енергетики                                                                               Ю. Остап’юк  



 
 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
   
_________________                                Київ                                     № _________ 

 

 
Про внесення зміни до постанови 
НКРЕКП від 25 лютого 2022 року № 332 

 
 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг», у зв’язку з воєнним станом в Україні, 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,  
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. Підпункт 21 пункту 1 постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
від 25 лютого 2022 року № 332 «Про забезпечення стабільного функціонування 
ринку електричної енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку 
електричної енергії на період дії в Україні воєнного стану» викласти в такій 
редакції: 

«21) у зв’язку із зміною структури споживання електричної енергії та 
зниженням обсягів розподілу електричної енергії операторам систем розподілу, 
яким встановлено тарифи на послуги з розподілу електричної енергії із 
застосуванням стимулюючого регулювання, кошти від прибутку на регуляторну 
базу активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, що 
не є джерелом інвестиційної програми, та операторам систем розподілу, яким 
встановлено тарифи на послуги з розподілу електричної енергії на перехідний 
період, кошти за статтею витрат «інші витрати з прибутку» спрямовувати, 
зокрема за такими напрямками: 

ПРОЄКТ 
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аварійний запас електроустаткування, будівельних конструкцій, 
матеріалів та обладнання; 

аварійне відновлення електричних мереж; 
покриття дефіциту коштів для фінансування пріоритетних операційних 

витрат; 
забезпечення надання операторами систем розподілу послуг  

з тимчасового приєднання до електричних мереж об’єктів замовників, які згідно 
з вимогами Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи 
розподілу у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого постановою 
НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 352, надаються першочергово, невідкладно 
в пріоритетному порядку та безоплатно.». 

 
2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 
 

 
 

Голова НКРЕКП             К. Ущаповський 


