
 
 

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ  

Н А К А З 

_____________                                      м. Київ                                       ____________ 

 

Про утворення Оперативного 
енергетичного штабу із 
забезпечення моніторингу 
проходження підприємствами 
ПЕК осінньо-зимового періоду 
2022/2023 рр.   

 

З метою забезпечення постійного моніторингу основних показників роботи 

електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та 

нафтогазовому комплексів під час проходження осінньо-зимового періоду 

2022/2023 рр., оперативного визначення ризиків і загроз порушення безпеки 

постачання електричної енергії споживачам внаслідок можливого дефіциту 

паливно-енергетичних ресурсів та/або доступних генеруючих потужностей, 

виконання Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про 

введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), Плану заходів з підготовки 

об’єктів паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального 

господарства України до осінньо-зимового періоду 2022/23 року та його 

проходження, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України                     

від 24 червня 2022 року № 543-р, 

н а к а з у ю:  

 

1.  Утворити при Міненерго Оперативний енергетичний штаб із забезпечення 

моніторингу проходження підприємствами ПЕК осінньо-зимового періоду 

2022/2023 рр. (далі – Оперативний штаб) у складі згідно з додатком 1. 

 

2. Затвердити Положення про Оперативний штаб згідно з додатком 2. 

 

3. Структурним підрозділам Міненерго під час проходження осінньо-

зимового періоду 2022/2023 рр. надавати на відповідний запит представників 

Оперативного штабу інформацію щодо основних показників роботи 

електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та 

нафтогазового комплексів. 

 

4. Голові Оперативного штабу (ВЛАСЕНКО Ю. М.) до закінчення осінньо-

зимового періоду 2022/2023 рр. забезпечити: 
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щоденне (у т. ч. у неробочі та святкові дні) функціонування Оперативного 

штабу в Міненерго з метою збору, узагальнення та аналізу інформації щодо 

основних показників роботи електроенергетичного, ядерно-промислового, 

вугільно-промислового та нафтогазового комплексів; 

інформування мене про результати моніторингу, виявлені ризики і загрози 

порушення безпеки постачання електричної енергії. 

 

5. Оперативному штабу на час дії воєнного стану продовжити виконувати 

завдання, передбачені Положенням про Оперативний штаб, стосовно створення, 

наповнення та підтримки інтерактивної інформаційної бази даних щодо основних 

показників роботи електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-

промислового та нафтогазового комплексів. 

 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Міністр                                                                                      Герман ГАЛУЩЕНКО 


