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ОБҐРУНТУВАННЯ ДО ПИТАННЯ  

на засідання НКРЕКП у формі відкритого слухання 

 

 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 349» 

 

 

Постановою НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 349 визначено вимоги щодо 

захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з 

обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури, якими 

було призупинено інформування операторами систем розподілу споживачів 

електричної енергії на власних офіційних вебсайтах в мережі Інтернет про час 

початку та закінчення перерв електропостачання споживачам. 

З метою захисту інтересів споживачів, в частині їх інформування щодо 

вимушених перерв в електропостачанні, Департаментом було розроблені зміни до 

постанови, якими пропонується операторам систем розподілу забезпечити 

розміщення на власному офіційному вебсайті в мережі Інтернет інформацію про час 

початку та закінчення перерви електропостачання споживачам із зазначенням назв 

населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо та вказанням назви перерви 

(планова, аварійна, застосування графіків обмеження споживачів) і оновлювати її 

кожні 30 хвилин. 

Відповідно до вищезазначеного, Департамент із регулювання відносин у сфері 

енергетики пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про внесення змін до постанови 

НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 349». 

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання                                                  А. Огньов 

відносин у сфері енергетики 
 



 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

 

ПОСТАНОВА  
    

   

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

 

Про внесення змін до постанови 

НКРЕКП від 26 березня 

2022 року № 349 

 

 

Відповідно до законів України «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 та від 12 серпня 2022 

року № 573/2022, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

1. Доповнити пункт 1 постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 

березня 2022 року № 349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного 

стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі 

щодо об’єктів критичної інфраструктури» новим підпунктом такого змісту: 

«6) операторам систем розподілу забезпечити розміщення на власному 

офіційному вебсайті в мережі Інтернет інформацію про час початку та 

закінчення перерви електропостачання споживачам із зазначенням назв  

населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, 

аварійна, застосування графіків обмеження споживачів).  

 Оператор системи розподілу зобов’язаний кожні 30 хвилин  

актуалізувати зазначену інформацію.» 
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2. 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 


