
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 31.03.2022 

Постанова 

від 31 березня 2022 р. № 363 

Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

ПОСТАНОВА 

31.03.2022 № 363 

Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП 

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», частини 

другої статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», та у 

зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 

2022 року, введеним згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 

року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та продовженим 

Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Пункт 3 постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 грудня 2021 

року № 3024 «Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію та 

надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня використання обладнання 

українського виробництва для суб'єктів господарювання» доповнити словами 

«та діє до останнього дня кварталу в якому буде припинена або скасована дія 

воєнного стану». 

2. Пункт 9 постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 грудня 2021 

року № 3025 «Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію, 

вироблену генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних 

кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт» доповнити 

словами «та діє до останнього дня кварталу в якому буде припинена або 

скасована дія воєнного стану». 

3. Пункт 7 постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 грудня 2021 

року № 3026 «Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію, 

вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств» доповнити 

словами «та діє до останнього дня кварталу в якому буде припинена або 

скасована дія воєнного стану». 

4. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її 

оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

 

 

Голова НКРЕКП                           К.Ущаповський 

 


