
 

 

   УТОЧНЕНО 

 Голові НКРЕКП 

 Членам НКРЕКП 
 

Обґрунтування  

до питання щодо прийняття постанови НКРЕКП  

«Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕКП  

від 03 березня 2022 року № 338» 
 

Згідно з вимогами постанови НКРЕКП від 03.03.2022 № 338, на період воєнного 

стану на території України ліцензіатам з розподілу електричної енергії призупинено 

виконання схвалених НКРЕКП інвестиційних програм операторів з розподілу 

електричної енергії на 2022 рік. 

Разом із тим, в умовах військового стану та агресії російської федерації проти 

України, ситуація в країні змінилася в усіх сферах діяльності, що не могло не вплинути 

на визначення пріоритетності розвитку та виконання технічних робіт в електричних 

мережах. 

Для забезпечення належної експлуатації та розвитку електричних мереж та у 

зв’язку із надходженням до НКРЕКП численних звернень операторів систем розподілу 

(далі – ОСР) і заводів виробників електротехнічного обладнання, з метою стабілізації 

ситуації на ринку електричної енергії, забезпечення ефективної і безперебійної роботи 

енергосистеми України, підвищення якісних характеристик надання послуг з розподілу 

електричної енергії споживачам, виникає необхідність у продовженні виконання 

ліцензіатами з розподілу електричної енергії заходів інвестиційних програм на 2022 рік 

(далі – ІП).  

З урахуванням вищезазначеного Департамент із регулювання відносин у сфері 

енергетики пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про визнання такою, що втратила 

чинність, постанови НКРЕКП від 03 березня 2022 року № 338» щодо призупинення 

виконання ОСР схвалених ІП на 2022 рік на період дії в Україні воєнного стану, 

вимогами якої: 

відновити виконання ліцензіатами з розподілу електричної енергії інвестиційних 

програм на 2022 рік; 

операторам систем розподілу здійснити аналіз пріоритетності та доцільності 

виконання заходів, передбачених схваленими інвестиційними програмами на 2022 рік, 

та за необхідності, з метою покращення технічного стану та відновлення пошкоджених 

електричних мереж у зв’язку із агресією російської федерації проти України, бойовими 

діями, що спричинили значні пошкодження електричних мереж та суттєві зміни в 

режимах роботи енергосистем, схем нормальних режимів, внаслідок переміщення 

об’єктів споживання, звернутися до НКРЕКП з пропозиціями щодо внесення 

відповідних змін до інвестиційних програм на 2022 рік з дотриманням вимог 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, разом із погодженням відповідних військових 

адміністрацій; 

з урахуванням положень постанови НКРЕКП 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» відкриті обговорення змін до інвестиційних програм операторів систем 

розподілу на 2022 рік не проводити. 
 

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 визнання такою, що втратила  

чинність, постанови НКРЕКП 

від 03 березня 2022 року № 338  

 

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та 

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», 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 та 

продовженим Указом Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 03 березня 2022 року № 338 «Про виконання 

Інвестиційних програм ліцензіатів з розподілу електричної енергії на  

2022 рік». 

 

2. У зв’язку із агресією російської федерації проти України, бойовими 

діями, які спричинили значні пошкодження електричних мереж та суттєві 

зміни в режимах роботи енергосистем, схем нормальних режимів, внаслідок 

переміщення об’єктів споживання та введенням в Україні воєнного стану, 

операторам систем розподілу: 

 

1) здійснити аналіз пріоритетності та доцільності виконання заходів, 

передбачених схваленими інвестиційними програмами на 2022 рік та, за 

необхідності, з метою покращення технічного стану та відновлення 



електричних мереж, пошкоджених внаслідок бойових дій, звернутися до 

НКРЕКП з пропозиціями щодо внесення відповідних змін до інвестиційних 

програм на 2022 рік; 

 

2) зміни до інвестиційних програм операторів систем розподілу  

на 2022 рік за результатами виконання підпункту 1 цього пункту 

надаються з дотриманням вимог 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, разом із погодженням відповідних військових 

адміністрацій; 

 

3) з урахуванням положень постанови НКРЕКП 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» відкриті обговорення змін до інвестиційних 

програм операторів систем розподілу на 2022 рік не проводити. 

 

3. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття.  

 

 

 

Голова НКРЕКП               К. Ущаповський  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Голові НКРЕКП 

 Членам НКРЕКП 
 

Обґрунтування  

до питання щодо прийняття постанови НКРЕКП  

«Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕКП  

від 03 березня 2022 року № 338» 
 

Згідно з вимогами постанови НКРЕКП від 03.03.2022 № 338, на період воєнного 

стану на території України ліцензіатам з розподілу електричної енергії призупинено 

виконання схвалених НКРЕКП інвестиційних програм операторів з розподілу 

електричної енергії на 2022 рік. 

Разом із тим, в умовах військового стану та агресії російської федерації проти 

України, ситуація в країні змінилася в усіх сферах діяльності, що не могло не вплинути 

на визначення пріоритетності розвитку та виконання технічних робіт в електричних 

мережах. 

Для забезпечення належної експлуатації та розвитку електричних мереж та у 

зв’язку із надходженням до НКРЕКП численних звернень операторів систем розподілу 

(далі – ОСР) і заводів виробників електротехнічного обладнання, з метою стабілізації 

ситуації на ринку електричної енергії, забезпечення ефективної і безперебійної роботи 

енергосистеми України, підвищення якісних характеристик надання послуг з розподілу 

електричної енергії споживачам, виникає необхідність у продовженні виконання 

ліцензіатами з розподілу електричної енергії заходів інвестиційних програм на 2022 рік 

(далі – ІП).  

З урахуванням вищезазначеного Департамент із регулювання відносин у сфері 

енергетики пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про визнання такою, що втратила 

чинність, постанови НКРЕКП від 03 березня 2022 року № 338» щодо призупинення 

виконання ОСР схвалених ІП на 2022 рік на період дії в Україні воєнного стану, 

вимогами якої: 

відновити виконання ліцензіатами з розподілу електричної енергії інвестиційних 

програм на 2022 рік; 

операторам систем розподілу здійснити аналіз пріоритетності та доцільності 

виконання заходів, передбачених схваленими інвестиційними програмами на 2022 рік, 

та за необхідності, з метою покращення технічного стану та відновлення пошкоджених 

електричних мереж у зв’язку із агресією російської федерації проти України, бойовими 

діями, що спричинили значні пошкодження електричних мереж та суттєві зміни в 

режимах роботи енергосистем, схем нормальних режимів, внаслідок переміщення 

об’єктів споживання, звернутися до НКРЕКП з пропозиціями щодо внесення 

відповідних змін до інвестиційних програм на 2022 рік з дотриманням вимог 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, разом із погодженням відповідних військових 

адміністрацій; 

з урахуванням положень постанови НКРЕКП 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» відкриті обговорення змін до інвестиційних програм операторів систем 

розподілу на 2022 рік не проводити. 
 

 

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 визнання такою, що втратила  

чинність, постанови НКРЕКП 

від 03 березня 2022 року № 338  

 

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та 

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», 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 та 

продовженим Указом Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 03 березня 2022 року № 338 «Про виконання 

Інвестиційних програм ліцензіатів з розподілу електричної енергії на  

2022 рік». 

 

2. У зв’язку із агресією російської федерації проти України, бойовими 

діями, які спричинили значні пошкодження електричних мереж та суттєві 

зміни в режимах роботи енергосистем, схем нормальних режимів, внаслідок 

переміщення об’єктів споживання та введенням в Україні воєнного стану, 

операторам систем розподілу: 

 

1) здійснити аналіз пріоритетності та доцільності виконання заходів, 

передбачених схваленими інвестиційними програмами на 2022 рік та, за 

необхідності, з метою покращення технічного стану та відновлення 



електричних мереж, пошкоджених внаслідок бойових дій, звернутися до 

НКРЕКП з пропозиціями щодо внесення відповідних змін до інвестиційних 

програм на 2022 рік; 

 

2) надати зміни до інвестиційних програм операторів систем розподілу  

на 2022 рік з дотриманням вимог 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, разом із погодженням відповідних військових 

адміністрацій; 

 

3) з урахуванням положень постанови НКРЕКП 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» відкриті обговорення змін до інвестиційних 

програм операторів систем розподілу на 2022 рік не проводити. 

 

3. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття.  

 

 

 

Голова НКРЕКП               К. Ущаповський  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


