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Питання   №                                                                                                            _______ 
 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ДО ПИТАННЯ  

на засідання НКРЕКП у формі відкритого слухання 

 

«Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 12 липня 2022 року № 704» 
 

Відповідно до частини 5 статті 37 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» Регулятор у прозорий та недискримінаційний спосіб проводить публічні 

консультації з існуючими та потенційними користувачами системи передачі щодо 

плану розвитку системи передачі на наступні 10 років та розміщує на своєму 

офіційному веб-сайті звіт про результати проведених консультацій, у якому, зокрема, 

зазначаються потреби в інвестиціях. 

Слід зазначити, що План розвитку системи передачі на наступні 10 років 

містить інформацію, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації 

з обмеженим доступом, зокрема щодо інформації, яка може ідентифікувати об’єкти 

критичної інфраструктури або створювати уявлення про потенціал об’єкта в 

енергосистемі України. 

При цьому, у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу 

Президента від 24.02.2022 року № 64/2022, НКРЕКП прийнято постанову від 

26.03.2022 № 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», згідно з якою під час дії воєнного стану в Україні та до 

останнього дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного 

стану повинен бути закритий доступ до інформації, яка в умовах воєнного стану 

може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, зокрема щодо інформації, 

яка може ідентифікувати об’єкти критичної інфраструктури або створювати уявлення 

про потенціал об’єкта в енергосистемі України.  

 Виходячи з зазначеного, Департамент із регулювання відносин у сфері 

енергетики пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про внесення зміни до 

постанови НКРЕКП від 12 липня 2022 року № 704», якою встановити, що публічні 

консультації, зокрема Плану розвитку системи передачі, на період дії воєнного стану 

в Україні 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 внесення зміни до постанови  

НКРЕКП від 12 липня 2022 року  

№ 704 

 

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

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», 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, від 17 травня 2022 року 

№ 341/2022, від 12 серпня 2022 року № 573/2022 та від 07 листопада 2022 року 

№ 757/2022, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Пункт 4 постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 12 липня 2022 

року № 704 «Про врегулювання окремих питань щодо подання на схвалення 

Інвестиційних програм з передачі/розподілу електричної енергії на 2023 рік» 

після слів «відкриті обговорення» доповнити знаком та словами «/публічні 

консультації». 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

 

 

Голова НКРЕКП               К. Ущаповський  

 


