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Членам НКРЕКП 

ОБҐРУНТУВАННЯ
до рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, 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».

Враховуючи рекомендації підприємствам та установам енергетичної 
галузі, надані  листом Міністерства енергетики України від 30.03.2022 № 
26/1.3-24.1-4012, а також у зв’язку з необхідністю призупинення застосування 
на період воєнного стану окремих положень Кодексу систем розподілу, 
затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 та 
Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми 
відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та 
погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженого 
постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1406, Управління 
ліцензування розробило проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення зміни до 
постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 349», якою передбачається:

1) доповнити перелік інформації, яка в умовах воєнного стану може бути 
віднесена до інформації з обмеженим доступом, до якої повинен бути закритий 
доступ на вебсайтах ліцензіатів щодо:

обсягів видобутку, споживання, зберігання, відвантаження ресурсів, в тому 
числі вугілля та вуглеводнів;

даних логістики енергоресурсів із зазначенням маршрутів, місць 
тимчасового та постійного зберігання;

планів переміщення матеріально-технічних цінностей;
персональних даних працівників енергетичного сектору із зазначенням 

місця роботи та посади;
відомостей про місця запланованих ремонтних і відновлювальних робіт та 

процесу проведення таких робіт у реальному часі;
відомостей про місця руйнування об’єктів та елементів інфраструктури 

внаслідок бойових дій, місць потрапляння снарядів;
кількості та якості поставленого, наявного обладнання та технічної 

спроможності підприємства;
іншої інформації, яка може ідентифікувати об’єкти критичної 

інфраструктури або створювати уявлення про потенціал об’єкта в 
енергосистемі України;

2) встановити, що оператори системи розподілу не розміщують через 
засоби масової інформації та/або на офіційному вебсайті в мережі Інтернет 
інформацію, передбачену пунктами 3.4.3, 3.4.9, 3.6.3 та 3.7.22 розділу ІІІ, 
пунктом 6.3.7 розділу VI, пунктом 7.6.1 розділу VII, пунктами 10.5.12 та 10.8.8 



розділу Х, пунктом 11.5.5, абзацом першим пункту 11.5.6 та пунктом 11.5.7 
розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 
14 березня 2018 року № 310 та пунктом 4.5 глави 4 і пунктами 6.5 та 6.6 глави 6 
Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми 
відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та 
погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженого 
постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1406.

З огляду на зазначене, Управління ліцензування виходить на Комісію 
з пропозицією: 

Прийняти постанову НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від 26 березня 2022 року № 349».

Начальник Управління ліцензування                                           Ю. Антонюк 



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
_____________________                                                      № ________________

Київ

Про внесення змін до постанови 
Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, 
від 26 березня 2022 року № 349

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та Указу 
Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення в 
Україні військового стану» 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. Унести до пункту 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» такі зміни:

1) підпункт 2 доповнити новими абзацами такого змісту:
«обсягів видобутку, споживання, зберігання, відвантаження ресурсів, в 

тому числі вугілля та вуглеводнів;
даних логістики енергоресурсів із зазначенням маршрутів, місць 

тимчасового та постійного зберігання;
планів переміщення матеріально-технічних цінностей;
персональних даних працівників енергетичного сектору із зазначенням 

місця роботи та посади;
відомостей про місця запланованих ремонтних і відновлювальних робіт та 

процесу проведення таких робіт у реальному часі;
відомостей про місця руйнування об’єктів та елементів інфраструктури 

внаслідок бойових дій, місць потрапляння снарядів;



кількості та якості поставленого, наявного обладнання та технічної 
спроможності підприємства;

іншої інформації, яка може ідентифікувати об’єкти критичної 
інфраструктури або створювати уявлення про потенціал об’єкта в 
енергосистемі України.»;

2) доповнити новим підпунктом такого змісту:
«5)  оператори системи розподілу не розміщують через засоби масової 

інформації та/або на офіційному вебсайті в мережі Інтернет інформацію, 
передбачену пунктами 3.4.3, 3.4.9, 3.6.3 та 3.7.22 розділу ІІІ, пунктом 6.3.7 
розділу VI, пунктом 7.6.1 розділу VII, пунктами 10.5.12 та 10.8.8 розділу Х, 
пунктом 11.5.5, абзацом першим пункту 11.5.6 та пунктом 11.5.7 розділу XI 
Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 
2018 року № 310 та пунктом 4.5 глави 4 і пунктами 6.5 та 6.6 глави 6 Порядку 
складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності 
оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження 
уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженого постановою 
НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1406.».

 
2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський


