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Обґрунтування 

до питання щодо прийняття постанови НКРЕКП 

«Про врегулювання окремих питань щодо подання на схвалення 

Планів розвитку систем передачі/розподілу та Інвестиційних програм з 

передачі/розподілу електричної енергії у період дії в Україні воєнного стану» 

 

У зв’язку із Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 

щодо введення воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого  

2022 року строком на 30 діб, та з метою врегулювання питання щодо подання на 

схвалення Планів розвитку систем передачі на 2023-2032 роки, Планів розвитку 

систем розподілу на 2023-2027 роки та Інвестиційних програм з 

передачі/розподілу електричної енергії на 2023 рік у період дії воєнного стану, 

Департаментом із регулювання відносин у сфері енергетики підготовлено проєкт 

постанови НКРЕКП «Про врегулювання окремих питань щодо подання на 

схвалення Планів розвитку систем передачі/розподілу та Інвестиційних програм з 

передачі/розподілу електричної енергії у період дії в Україні воєнного стану» 

(далі – проєкт Постанови). 

Згідно із зазначеним проєктом Постанови: 

призупиняється виконання оператором системи передачі та операторами 

систем розподілу вимог деяких нормативно-правових актів НКРЕКП, зокрема, 

щодо надання Планів розвитку систем передачі на 2023-2032 роки, Планів 

розвитку систем розподілу на 2023-2027 роки та Інвестиційних програм з 

передачі/розподілу електричної енергії на 2023 рік на період дії в Україні 

воєнного стану; 

подовжуються терміни подання на схвалення Планів розвитку систем 

передачі/розподілу та Інвестиційних програм з передачі/розподілу електричної 

енергії до прийняття окремого рішення НКРЕКП із затвердженням відповідного 

графіка їх надання. 

 

Відповідно до вищезазначеного, Департамент із регулювання відносин у 

сфері енергетики пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про врегулювання 

окремих питань щодо подання на схвалення Планів розвитку систем 

передачі/розподілу та Інвестиційних програм з передачі/розподілу електричної 

енергії у період дії в Україні воєнного стану». 

 

 

 

Директор Департаменту із 

регулювання відносин у сфері енергетики     А. Огньов 

 

 

 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

 

ПОСТАНОВА  
 

 

___________________                                    К и ї в                    № ___________________ 

 

Про врегулювання окремих питань щодо  

подання на схвалення Планів розвитку 

систем передачі/розподілу та Інвестиційних  

програм з передачі/розподілу електричної енергії 

у період дії в Україні воєнного стану 

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 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», Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. На період дії в Україні воєнного стану призупинити виконання оператором 

системи передачі вимог щодо надання Плану розвитку системи передачі на  

2023-2032 роки та Інвестиційної програми на 2023 рік, операторами систем 

розподілу вимог щодо надання Планів розвитку систем розподілу на  

2023-2027 роки та Інвестиційних програм на 2023 рік, що передбачені: 

пунктом 5.8 розділу ІІ Кодексу системи передачі, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309;  

пунктом 3.4.4 розділу ІІІ Кодексу систем розподілу, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310; 

пунктом 3.1 розділу ІІІ Порядку формування інвестиційних програм 

ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними 

електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на 

атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих 



електростанціях, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2015 року 

№ 1972; 

пунктом 3.2 глави 3 Порядку розроблення та подання на затвердження 

планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем 

розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року  

№ 955. 

 

2. Терміни подання на схвалення Планів розвитку систем 

передачі/розподілу та Інвестиційних програм з передачі/розподілу електричної 

енергії будуть визначені окремим рішенням НКРЕКП із затвердженням 

відповідного графіка їх надання. 

 

3. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

 

 

 

Голова НКРЕКП                К. Ущаповський  


