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Держане підприемство  
«Національна атомна енергогенеруюча компанія 

 «Енергоатом» 

Щодо  створення державним підприємством 
“Національна атомна енергогенеруюча компанія“Енергоатом”  
мережі швидкісних автомобільних електрозарядних станцій 

Відповідно до Положення про Громадську раду при державному агенстві інфраструктурних 
проектів України, основним завданням Громадської ради є:  
⁃ сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні 

державними справами; 
⁃ сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування 

та реалізації державної, регіональної політики; 
⁃ сприяння залученню представників заінтересованих сторін до проведення консультацій 

з громадськістю та моніторингу результатів формування та реалізації державної, 
регіональної політики; 

⁃ проведення відповідно до законодавства громадського моніторингу за діяльністю органу 
виконавчої влади;  

⁃ здійснення підготовки експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з 
питань формування та реалізації державної, регіональної політики.  

Так, 27 вересня 022 року,  КМУ видав Розпорядження №848-p “Про створення державним 
підприємством “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” мережі 
швидкісних автомобільних електрозарядних станцій” (https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-
stvorennia-derzhavnym-pidpryiemstvom-natsionalna-atomna-enerhoheneruiucha-kompaniia-
enerhoatom-merezhi-shvydkisnykh-avtomobilnykh-elektrozariadnykh-stantsii-848-270922)  

Нажаль,  проект створення державним підприємством “Національна атомна енергогенеруюча 
компанія “Енергоатом” мережі швидкісних автомобільних електрозарядних станцій не 
представлений у публічній площині для ознайомлення, а також відсутня інформації щодо 
використання державних бюджетних коштів на впровадження проекту.  

Просимо для підготовки до розгляду пропозицій, висновків та аналітичних матеріалів, при 
можливості надати Громадській раді при Державному агенстві інфраструктурних проектів 
України, в установленому порядку,   необхідну інформацію для забезпечення діяльності ради,  
а саме : 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-stvorennia-derzhavnym-pidpryiemstvom-natsionalna-atomna-enerhoheneruiucha-kompaniia-enerhoatom-merezhi-shvydkisnykh-avtomobilnykh-elektrozariadnykh-stantsii-848-270922
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-stvorennia-derzhavnym-pidpryiemstvom-natsionalna-atomna-enerhoheneruiucha-kompaniia-enerhoatom-merezhi-shvydkisnykh-avtomobilnykh-elektrozariadnykh-stantsii-848-270922
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-stvorennia-derzhavnym-pidpryiemstvom-natsionalna-atomna-enerhoheneruiucha-kompaniia-enerhoatom-merezhi-shvydkisnykh-avtomobilnykh-elektrozariadnykh-stantsii-848-270922


1. Чи планується залучати представників Державного агенства інфраструктурних проектів 
України до прийняття рішень, необхідних для забезпечення створення зазначеної 
мережі.   

2. Чи планується залучати представників Державного агенства автомобільних доріг   
України до прийняття рішень, необхідних для забезпечення створення зазначеної 
мережі.   

3. Можливість надати для ознайомлення концептуальну презентацію проекту створення 
державним підприємством “Національна атомна енергогенеруюча компанія 
“Енергоатом” мережі швидкісних автомобільних електрозарядних станцій.  

   Опрацьовані Громадською радою при Державному агенстві інфраструктурних проектів 
України пропозиції та зауваження, до даного проекта, будуть надані державному  
підприємству “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” на розгляд та 
погодження для подальших дій в усуненні неузгодженостей повноважень заінтересованих 
органів державної влади.  
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