
  
 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

щодо схвалення та оприлюднення на офіційному вебсайті НКРЕКП 

проєкту постанови НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП 

від 01 листопада 2022 року № 1369» (щодо уточнення вимог в частині 

процедури виконання існуючими споживачами з встановленими генеруючими 

установками технічних вимог). 
 

 

Постановою НКРЕКП від 01.11.2022 № 1369 «Про затвердження Змін до 

Кодексу систем розподілу» внесено зміни до Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, якими, зокрема, 

розділ IV Кодексу доповнено новою главою 4.12. Зазначеною главою визначено 

вимоги щодо умов та порядку приєднання і експлуатації генеруючих установок 

споживачів, у тому числі приватних домогосподарств. Зазначені положення 

були розроблені з метою упорядкування та забезпечення єдиного підходу до 

процедури встановлення та підключення споживачами генеруючих установок, 

визначення єдиних, зрозумілих та прозорих підходів до встановлення 

споживачами генеруючих установок та їх подальшої експлуатації, 

врегулювання питання повідомлення споживачем ОСР про встановлення 

генеруючої установки, а також унеможливлення погіршення нормативних 

параметрів якості електричної енергії в мережі та безпеки постачання 

споживачами електричної енергії, що встановили генеруючі установки. 

За результатами звернень споживачів та робочої наради щодо 

обговорення питання приведення у відповідність до вимог Кодексу систем 

розподілу генеруючих установок споживачів у зв’язку із прийняттям постанови 

НКРЕКП від 01.11.2022 № 1369 існує необхідність внесення змін до пункту 3 

постанови НКРЕКП від 01.11.2022 № 1369 щодо уточнення вимог в частині 

процедури виконання існуючими споживачами з встановленими генеруючими 

установками технічних вимог. 

Враховуючи зазначене, Департаментом розроблено проєкт постанови 

НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 01 листопада  

2022 року № 1369». Зазначений проєкт постанови має ознаки регуляторного 

акта, у зв’язку з чим, згідно із статтею 15 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», він має бути оприлюднений на офіційному вебсайті 

НКРЕКП з метою одержання зауважень і пропозицій. 

 

Враховуючи зазначене, Департамент із регулювання відносин у сфері 

енергетики пропонує: 

1. Схвалити проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення зміни до 

постанови НКРЕКП від 01 листопада 2022 року № 1369»; 

2. Оприлюднити зазначений проєкт постанови на офіційному вебсайті 

НКРЕКП з метою одержання зауважень і пропозицій. 

 

Директор Департаменту  

із регулювання відносин  

у сфері енергетики                           А. Огньов 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

 

ПОСТАНОВА  

 

 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

 

Про внесення зміни до постанови НКРЕКП 

від 01 листопада 2022 року № 1369 
 

 

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

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 
1. У пункті 3 постанови НКРЕКП від 01 листопада 2022 року № 1369 

«Про затвердження Змін до Кодексу систем розподілу» слова та знак «та 

направлення оператору системи розподілу заяви на встановлення генеруючої 

установки та/або заяви на встановлення установки зберігання енергії» 

виключити. 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її 

оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.  
 

 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 

 


