
03.03.2022  

Голові НКРЕКП  

Членам НКРЕКП  

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до рішення НКРЕКП щодо подовження термінів виконання постанови 

НКРЕКП від 17.12.2021 № 2589 на строк запровадження (введення) 

воєнного стану в Україні)  

 

Постановою НКРЕКП від 17.12.2021 № 2589 прийнято Остаточне рішення 

про сертифікацію оператора системи передачі - ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА 

КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (далі – Остаточне рішення).  

Відповідно до розділу 6 Остаточного рішення, Міністерство енергетики 

України та НЕК «УКРЕНЕРГО» мають у визначені терміни вжити ряд заходів, 

необхідних для підтвердження вимог Закону України «Про ринок електричної 

енергії» щодо відокремлення та незалежності оператора системи передачі та 

власника системи передачі. 

У зв’язку з введенням Указом Президента України від 24 лютого 2022 року 

№ 64/2022  воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, 

НЕК «УКРЕНЕРГО» листом від 28.02.2022 № 01/9566 звернулося до НКРЕКП 

щодо подовження терміну виконання зазначених заходів  на період воєнного 

стану в Україні. 

 

З огляду на зазначене, Управління ліцензування виходить на Комісію з 

пропозицією:  

Подовжити терміни виконання заходів, передбачених розділом 6 

Остаточного рішення про сертифікацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 

«УКРЕНЕРГО», затвердженого постановою НКРЕКП від 17.12.2021 № 2589, 

на період введення воєнного стану в Україні. 
 

 

Начальник Управління ліцензування                                           Ю. Антонюк  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
 

_____________________                                                      № ________________ 
Київ 

 

ПОСТАНОВА  
 

Про подовження термінів виконання 

Остаточного рішення про 

сертифікацію ПрАТ «НЕК 

«УКРЕНЕРГО» 

 

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

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

лютого 2022 року № 64/2022, відповідно до Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

1. Подовжити терміни виконання, передбачені розділом 6 Остаточного 

рішення про сертифікацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО», затвердженого 

постановою НКРЕКП від 17 грудня 2021 року № 2589, на період введення 

воєнного стану в Україні. 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 
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