
УТОЧНЕННЯ 

Обґрунтування 

щодо про прийняття постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови 

НКРЕКП від 16 серпня 2022 року № 973» 

 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

та глав 1, 2 та 3 розділу ІІ Кодексу системи передачі, затвердженого постановою 

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

передачі (далі – ОСП), 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). 

Окрім того, відповідно до глави 4 розділу ІІ КСП, ОСП проводить сезонну 

оцінку відповідності (достатності) генеруючих потужностей щонайменше для 

періодів літнього (з 01 квітня – по 30 вересня) та зимового (з 01 жовтня – по 31 

березня) сезонів та, за необхідності, короткострокову оцінку відповідності 

(достатності) генеруючих потужностей, зокрема, на місяць, на тиждень та на 

добу наперед. 

Главами 2 та 3 розділу ІІ КСП визначено основні вимоги до змісту Звіту 

та етапів його підготовки, які, зокрема, передбачають: 

1) проведення консультацій із органами державної влади, 

заінтересованими сторонами, Регулятором, оператором газотранспортної 

системи, оператором газосховищ, науковою та експертною спільнотою стосовно 

формування сценарних припущень щодо перспектив розвитку енергетики 

країни з урахуванням тенденцій розвитку економіки та інших суміжних питань, 

пов'язаних з розробкою узгоджених сценаріїв на короткострокову, 

середньострокову та довгострокову перспективи; 

2) оприлюднення на власному офіційному вебсайті відповідних 

аналітичних матеріалів з описом та обґрунтуванням прийнятих сценарних 

припущень, на основі яких готується Звіт, а також оприлюднення 

підготовленого проєкту Звіту; 

3) оприлюднення проєктів довгострокових сценаріїв розвитку попиту та 

пропозиції, базового сценарію та сценаріїв, що розглядалися при його 

формуванні, опису та обґрунтувань прийнятих припущень при їх формуванні на 

власному офіційному вебсайті; 

4) проведення громадських обговорень та консультацій щодо проєкту 

Звіту. 

Главою 4 розділу ІІ КСП визначено особливості проведення оцінки 

відповідності (достатності) генеруючих потужностей на короткострокову 

перспективу, які, зокрема, передбачають: 

1) оприлюднення на власному офіційному вебсайті ОСП  результатів 

оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей для зимового 

сезону до 15 вересня та результатів оцінки відповідності (достатності) 

генеруючих потужностей для літнього сезону до 15 березня; 



2) оприлюднення на власному офіційному вебсайті ОСП  результатів 

короткострокової оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей 

(сезонних, на місяць, на тиждень та на добу наперед). 

Однак, у зв’язку з воєнним станом в Україні відповідно до Указу 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженими 

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, та відповідно до 

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», передбачено 

необхідність закриття доступу до деякої інформації, яка в умовах воєнного 

стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом. 

З огляду на викладене вище та з метою врегулювання питань щодо 

особливостей проведення оцінки відповідності (достатності) генеруючих 

потужностей протягом всього періоду дії в Україні воєнного стану, 

Управлінням стратегічного розвитку та міжнародної координації підготовлено 

проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від        

16 серпня 2022 року № 973», яким передбачається незастосування на період дії 

в Україні воєнного стану та до останнього дня місяця, наступного за місяцем 

припинення або скасування воєнного стану, положень: 

- глави 2 розділу ІІ КСП щодо оприлюднення проєктів довгострокових 

сценаріїв розвитку попиту та пропозиції, базового сценарію та сценаріїв, що 

розглядалися при його формуванні, опису та обґрунтування прийнятих 

припущень при їх формуванні при підготовці Звіту з оцінки відповідності 

(достатності) генеруючих потужностей. 

- глави 3 розділу ІІ КСП щодо оприлюднення аналітичних матеріалів 

разом з описом та обґрунтуванням сценарних припущень, на основі яких 

готується Звіт та власне самого проєкту Звіту, а також щодо проведення ОСП 

консультацій та громадських обговорень стосовно формування сценарних 

припущень та проєкту Звіту; 

- глави 4 розділу ІІ КСП щодо оприлюднення результатів 

короткострокових оцінок відповідності (достатності) генеруючих потужностей 

(сезонних, на місяць, на тиждень та на добу наперед). 

Окрім того, проєктом постанови пропонується передбачити проведення 

ОСП консультацій з питань формування сценарних припущень виключно з 

Регулятором, Міністерством енергетики України та, за потреби, з відповідними 

учасниками ринку. 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 

Враховуючи зазначене, пропонуємо прийняти проєкт постанови НКРЕКП 

«Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 16 серпня 2022 року № 973».  

 

Начальник Управління стратегічного 

розвитку та міжнародної координації    О. Голембівська  
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Про внесення змін до постанови 

НКРЕКП від 16 серпня 2022 року 

№ 973 
 

 

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, від        

17 травня 2022 року № 341/2022, від 12 серпня 2022 року № 573/2022 та від     

07 листопада 2022 року № 757/2022, 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. Пункт 1 постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 серпня 

2022 року № 973 «Про врегулювання окремих питань щодо підготовки Звіту з 
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оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей у період дії в 

Україні воєнного стану» викласти в такій редакції: 

«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 (далі – Звіт) та короткострокових 

оцінок відповідності (достатності) генеруючих потужностей дотримуватися 

вимог Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від        

14 березня 2018 року № 309, з урахуванням таких особливостей: 

 

1) проводити консультації виключно з Регулятором, Міністерством 

енергетики України та, за потреби, з відповідними учасниками ринку 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, 

середньострокову та короткострокову перспективи, сценаріїв розвитку попиту 

та пропозиції на довгострокову, середньострокову 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) надавати до 01 липня року розробки Звіту на розгляд Регулятору та 

Міністерству енергетики України пропозиції щодо сценаріїв розвитку 

економіки та енергетики на довгострокову, середньострокову та 

короткострокову перспективи та сценаріїв розвитку попиту та пропозиції на 

довгострокову, середньострокову та короткострокову перспективи разом з 

аналітичними матеріалами з описом та обґрунтуванням сценарних припущень; 

 

3) надавати до 01 жовтня року розробки Звіту Регулятору та Міністерству 

енергетики України підготовлений проєкт Звіту для консультацій; 

 

4) доопрацьований за результатами консультацій з Регулятором та 

Міністерством енергетики України проєкт Звіту подавати на затвердження 

Регулятору до 01 листопада року розробки Звіту разом із матеріалами та 

результатами розрахунків, що здійснювалися при підготовці проєкту Звіту; 

 

5) оприлюднення аналітичних матеріалів, проєктів довгострокових та 

середньострокових сценаріїв розвитку попиту та пропозиції, базового сценарію 

та сценаріїв, що розглядалися при формуванні Звіту, опису та обґрунтувань 

прийнятих сценарних припущень, на основі яких готується Звіт, проєкту Звіту 

та громадські обговорення і консультації щодо проєкту Звіту не проводити; 
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6) оприлюднення результатів короткострокової оцінки відповідності 

(достатності) генеруючих потужностей (у тому числі сезонних, на місяць, на 

тиждень та на добу наперед) не проводити.». 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

Голова НКРЕКП                К. Ущаповський 



Обґрунтування 

щодо про прийняття постанови НКРЕКП «Про внесення змін до 

постанови НКРЕКП від 16 серпня 2022 року № 973» 

 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» та глав 1, 2 та 3 розділу ІІ Кодексу системи передачі, затвердженого 

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

системи передачі (далі – ОСП), 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). 

Окрім того, відповідно до глави 4 розділу ІІ КСП, ОСП проводить 

сезонну оцінку відповідності (достатності) генеруючих потужностей 

щонайменше для періодів літнього (з 01 квітня - по 30 вересня) та зимового (з 

01 жовтня - по 31 березня) сезонів та, за необхідності, короткострокову 

оцінку відповідності (достатності) генеруючих потужностей, зокрема, на 

місяць, на тиждень та на добу наперед. 

Главою 4 розділу ІІ КСП визначено особливості проведення оцінки 

відповідності (достатності) генеруючих потужностей на короткострокову 

перспективу, які, зокрема, передбачають: 

1) оприлюднення на власному офіційному вебсайті ОСП  результатів 

оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей для зимового 

сезону до 15 вересня та результатів оцінки відповідності (достатності) 

генеруючих потужностей для літнього сезону до 15 березня; 

2) оприлюднення на власному офіційному вебсайті ОСП  результатів 

короткострокової оцінки відповідності (достатності) генеруючих 

потужностей (сезонних, на місяць, на тиждень та на добу наперед). 

Також, пунктом 2.6 глави 2 розділу ІІ КСП визначається обов’язок 

ОСП щодо оприлюднення проєктів довгострокових сценаріїв розвитку 

попиту та пропозиції, базового сценарію та сценаріїв, що розглядалися при 

його формуванні, опису та обґрунтування прийнятих припущень при їх 

формуванні на власному офіційному вебсайті. 

Однак, у зв’язку з воєнним станом в Україні відповідно до Указу 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженими 

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, та 

відповідно до 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», передбачено необхідність закриття доступу до деякої 

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

обмеженим доступом. 



З огляду на викладене вище та з метою врегулювання питань щодо 

особливостей проведення оцінки відповідності (достатності) генеруючих 

потужностей протягом дії в Україні воєнного стану, Управлінням 

стратегічного розвитку та міжнародної координації підготовлено проект 

постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 16 серпня 

2022 року № 973», яким передбачається незастосування на період дії в 

Україні воєнного стану та до останнього дня місяця, наступного за місяцем 

припинення або скасування воєнного стану, положень: 

-  глави 4 розділу ІІ КСП щодо оприлюднення результатів 

короткострокових оцінок відповідності (достатності) генеруючих 

потужностей (сезонних, на місяць, на тиждень та на добу наперед); 

-  пункту 2.6 глави 2 розділу ІІ КСП щодо оприлюднення проєктів 

довгострокових сценаріїв розвитку попиту та пропозиції, базового сценарію 

та сценаріїв, що розглядалися при його формуванні, опису та обґрунтування 

прийнятих припущень при їх формуванні при підготовці Звіту з оцінки 

відповідності (достатності) генеруючих потужностей. 

Враховуючи зазначене, пропонуємо прийняти проект постанови 

НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 16 серпня 2022 року 

№ 973».  

 

 

Начальник Управління стратегічного 

розвитку та міжнародної координації    О. Голембівська  

 



 

   

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
      
      2 2 . 1 2 . 2 0 1 5                                                        №  3 0 1 0  

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

 

 

Про внесення змін до постанови 

НКРЕКП від 16 серпня 2022 року 

№ 973 
 

 

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, від        

17 травня 2022 року № 341/2022, від 12 серпня 2022 року № 573/2022 та від     

07 листопада 2022 року № 757/2022, 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. Унести до пункту 1 постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від           

16 серпня 2022 року № 973 «Про врегулювання окремих питань щодо 
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підготовки Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей 

у період дії в Україні воєнного стану» такі зміни: 

 

1) абзац перший після цифр та слова «2022 році» доповнити словами та 

знаками «та короткострокових оцінок відповідності (достатності) генеруючих 

потужностей»; 

 

2) підпункт 5 викласти в такій редакції: 

«5) оприлюднення аналітичних матеріалів, проєктів довгострокових 

сценаріїв розвитку попиту та пропозиції, базового сценарію та сценаріїв, що 

розглядалися при формуванні Звіту, опису та обґрунтування сценарних 

припущень, на основі яких готується Звіт, проєкту Звіту та проведення 

громадських обговорень та консультацій щодо проєкту Звіту не проводити;»;  

 

3) доповнити новим підпунктом такого змісту: 

«6) оприлюднення результатів короткострокової оцінки відповідності 

(достатності) генеруючих потужностей (сезонних, на місяць, на тиждень та на 

добу наперед) не проводити.». 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

Голова НКРЕКП                К. Ущаповський 


