
Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування 

до питання про прийняття постанови НКРЕКП «Про врегулювання 

окремих питань щодо підготовки Звіту з оцінки відповідності 

(достатності) генеруючих потужностей у період дії в Україні воєнного 

стану» 

 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» та розділу ІІ Кодексу системи передачі, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309 (далі – КСП), оператор системи 

передачі, Приватне акціонерне товариство «Національна енергетична 

компанія «Укренерго» (далі – НЕК «Укренерго»), щороку розробляє звіт з 

оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття 

прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного 

резерву (далі – Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих 

потужностей, Звіт). Главою 3 розділу ІІ КСП визначено основні вимоги до 

змісту Звіту та етапів його підготовки, які, зокрема, передбачають: 

1) проведення консультацій із заінтересованими сторонами, 

Регулятором, науковою та експертною спільнотою стосовно формування 

сценарних припущень щодо перспектив розвитку економіки та енергетики 

країни та з суміжних питань, пов'язаних з розробкою узгоджених сценаріїв 

розвитку економіки та енергетики; 

2) оприлюднення на власному веб-сайті в мережі Інтернет аналітичних 

матеріалів з описом та обґрунтуванням прийнятих сценарних припущень, на 

основі яких готується Звіт, а також оприлюднення підготовленого проєкту 

Звіту; 

3) проведення громадських обговорень та консультацій щодо проєкту 

Звіту. 

Проте, у зв’язку з введенням воєнного стану 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 та від 17 травня 2022 року № 341/2022, 

НКРЕКП було прийнято постанову 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» (далі – Постанова № 349), яка передбачає необхідність 

закриття доступу до деякої інформації, яка в умовах воєнного стану може 

бути віднесена до інформації з обмеженим доступом. 

НЕК «Укренерго» листом від 01.08.2022 № 01/32062 звернулася до 

НКРЕКП з пропозиціями щодо врегулювання процесу підготовки Звіту у 

2022 році з урахуванням необхідності забезпечення належного виконання 

вимог глави 3 розділу ІІ КСП та Постанови № 349. 

З огляду на викладене вище, з метою врегулювання питань щодо 

підготовки Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих 

потужностей, Управління стратегічного розвитку та міжнародної координації 

пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про врегулювання окремих питань 

щодо підготовки Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих 

потужностей у період дії в Україні воєнного стану», якою передбачити 

проведення НЕК «Укренерго» консультацій з питань формування сценарних 

припущень з Регулятором та Міністерством енергетики України, а у разі 

необхідності проведення консультацій з відповідними учасниками ринку, 

забезпечити заходи із захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може 

бути віднесена до інформації з обмеженим доступом. Окрім цього, 

пропонується не застосовувати положення глави 3 розділу ІІ КСП щодо 

оприлюднення аналітичних матеріалів разом з описом та обґрунтуванням 

сценарних припущень, на основі яких готується Звіт та власне сам проєкт 

Звіту. 

Проєкт постанови НКРЕКП «Про врегулювання окремих питань щодо 

підготовки Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих 

потужностей у період дії в Україні воєнного стану» додається. 

 

 

Начальник Управління 

стратегічного розвитку  

та міжнародної координації      О. Голембівська 

 



 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

 

ПОСТАНОВА  

 

 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про врегулювання окремих 

питань щодо підготовки 

Звіту з оцінки відповідності 

(достатності) генеруючих 

потужностей у період дії в 

Україні воєнного стану 
 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг», Кодексу системи передачі, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, та 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 та від              

17 травня 2022 року № 341/2022, 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», Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Приватному акціонерному товариству «Національна енергетична 

компанія «Укренерго» при підготовці Звіту з оцінки відповідності (достатності) 

генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну 

енергію та забезпечення необхідного резерву у 2022 році дотримуватися вимог 

Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 

2018 року № 309, з урахуванням таких особливостей:  

 



2 

 

 

 

1) проводити консультації з Регулятором та Міністерством енергетики 

України з питань формування сценарних припущень щодо перспектив розвитку 

економіки та енергетики країни та суміжних питань, пов'язаних з розробкою 

узгоджених сценаріїв розвитку економіки та енергетики на довгострокову та 

короткострокову перспективи, сценаріїв розвитку попиту та пропозиції на 

довгострокову та короткострокову перспективи. За потреби проведення 

консультацій з відповідними учасниками ринку забезпечити заходи із захисту 

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

обмеженим доступом;  

 

2) надати на розгляд Регулятору та Міністерству енергетики України 

до 12 вересня 2022 року пропозиції щодо сценаріїв розвитку економіки та 

енергетики на довгострокову та короткострокову перспективи та сценаріїв 

розвитку попиту та пропозиції на довгострокову та короткострокову 

перспективи разом з аналітичними матеріалами з описом та обґрунтуванням 

сценарних припущень; 
 

3)  надати для консультацій Регулятору та Міністерству енергетики 

України до 01 листопада 2022 року підготовлений проєкт Звіту з оцінки 

відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття 

прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного 

резерву у 2022 році (далі – Звіт); 
 

4) доопрацьований за результатами консультацій проєкт Звіту подати на 

затвердження Регулятору до 15 грудня 2022 року разом із матеріалами та 

результатами розрахунків, що здійснювалися при підготовці проєкту Звіту; 
 

5)  оприлюднення аналітичних матеріалів разом з описом та 

обґрунтуванням сценарних припущень, на основі яких готується Звіт, проєкту 

Звіту та проведення громадських обговорень та консультацій щодо проєкту 

Звіту не проводити. 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття та діє до останнього 

дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного стану. 

 

 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 


