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Орієнтовна дата набуття чинності нового Закону (01.01.2016)
Регулятор (НКРЕКП)/Regulator (NEURC)
Учасник ринку/Market participant

Оприлюднюється на виконання протокольного рішення засідання НКРЕКП від 29 жовтня 2015 року (протокол №74)

Інформація про стан виконання заходів Плану-графіку впровадження нової моделі ринку електричної енергії за липень-жовтень 2016 року

Нормативний акт/normative act
Проектий офіс ЕнС/EnCS Project Office (ЕnС)
МЕВ/КМУ - Ministry/KMU

*ОСП - ДП "НЕК Укренерго"
**ОР (оператор ринку) та ГП (гарантований покупець) - ДП "Енергоринок" до утворення окремих підприємств
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Відповідальний за розробку
(проведення)/ Responsible for
drafting (implementation)

Міжнародна технічна
допомога/ International
Technical Assistance

Інформація про стан виконання Плану-графіку
за липень - жовтень 2016
Information on the status of implementation of the Plan for
July - October 2016

1.1.

Ліцензійні умови на передачу/
Lisencing conditions for transmission

1.2.

Процедура сертифікації/ Certification
procedure

1.3.

Корпоратизація ОСП/Corporatisation of
TSO

КМУ/МЕВ, ОСП*
KMU/Ministry, TSO

1.4.

Сертифікація ОСП /TSO Certification
Видача ліцензії на передачу/ Issuance
of license for transmission

Регулятор/Regulator
ОСП/TSO
Регулятор/Regulator

Twinning

1.5.
1.6.

Кодекс системи передачі/ Transmission
network code

ОСП/TSO

INOGATE/Twinning

НПЦР ОЕС України ДП "НЕК "Укренерго" розроблено першу версію проекту Кодексу. Проект опрацьовано структурними
підрозділам НЕК "Укренерго" та Регулятором, підготовлено відповідні пропозиції та зауваження. Проект Кодексу
доопрацьовується. Опрацьовується питання залучення допомоги міжнародних експертів з метою доопрацювання проекту
Кодексу у відповідності до практики ENTSO-E.
Ukrenergo's Subdivision Research and Design Center had developed the first version of draft Transmission Code. The draft was
considered by Ukrenergo and NEURC, respective suggestions and comments were prepared. The Draft Code is under improvement. There
is under consideration the issue of engaging international experts assistance in order to improve the draft Code in compliance with
ENTSO-E's practice.

1.7.

Кодекс комерційного обліку/
Commercial metering code

ОСП, ДПЕ/
TSO, Energorynok

INOGATE

ОСП завершує підготовку проекту Кодексу комерційного обліку для його подання до Регулятора.
TSO is finalizing drafting Commercial metering code in order to submit it to Regulator.

1.8.

Методика формування тарифу на
передачу/ Methodology for transmission
tariff setting

Регулятор/ОСП
Regulator/TSO

Twinning

В рамках проекту технічної допомоги Європейської Комісії Twinning «Підтримка Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у процесі реформування ринку електроенергії», який реалізується
спільно з органом регулювання Словацької республіки RONI, було проведено місію, присвячену питанням тарифоутворення на
послуги з передачі. Регулятор Словаччини представив методику розрахунку тарифу на передачу, яка застосовується у
Словаччині, та яка враховує всі елементи діяльності ОСП згідно Третього енергетичного пакету. За результатами роботи будуть
підготовлені пропозиції до проекту методики з урахуванням положень проекту Закону "Про ринок електроенергії".
Within the framework of the Twinning project "Support the National Commission for State Energy and Public Utilities Regulation of
Ukraine in the Process of Electricity Market Reform" being executed jointly with Slovak regulatory authority RONI there was conducted
mission related to the issues on formation of transmission tariff. Slovak regulator presented the methodology of calculating the
transmission tariff which is applied in Slovakia, and which takes into account all elements of TSO activities under the Third Energy
Package. Based on discussion there will be prepared the proposals the draft methodology taking into account the provisions of the draft
Law "On electricity market".

проект/draft

Відокремлення ОСП та його
робота/TSO unbundling and its operation
Регулятор/Regulator

ЕnС+Twinning

Проект ліцензійних умов розроблено Проектним офісом ЕнС. Проект документу опрацьовується в рамках проекту технічної
допомоги Європейської Комісії Twinning «Підтримка Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у процесі реформування ринку електроенергії», який реалізується спільно з органом
регулювання Словацької республіки RONI.
Draft license conditions had been developed by EnC Project office. The draft document is under consideration within the framework of
the Twinning project "Support the National Commission for State Energy and Public Utilities Regulation of Ukraine in the Process of
Electricity Market Reform" being executed jointly with Slovak regulatory authority RONI.

проект/draft

1.

Регулятор/Regulator

ЕnС+Twinning

Проект процедури сертифікації доопрацьовано НКРЕКП та надано на опрацювання до ОСП. ОСП надав свої пропозиції.
Документ доопрацьовується Регулятором.
The draft certification procedure had been improved by NEURC and sent to TSO for considering. TSO has submitted its suggestions and
comment. The draft is being improving by Regulator.
Міненерговугілля розроблено проект акта КМУ «Про перетворення державного підприємства «Національна енергетична
компанія «Укренерго», який направлено на розгляд Регулятора та відповідних ЦОВВ.
Ministry has developed draft CMU's regulation "On transforming State Enterprise "National Power Company "Ukrenergo", which was
submitted for considering to Regulator and competent Government executive bodies.

2

1.9.

Методика формування тарифу на
диспетчерське управління/
Methodology for dispatch tariff setting

Регулятор/ОСП
Regulator/TSO

Twinning

ОСП здійснює підготовку пропозицій до структури тарифу та підходів щодо формування необхідного доходу з урахування
відповідних положень проекту Закону "Про ринок електроенергії". Пропозиції будуть опрацьовані також в рамках проекту
технічної допомоги Європейської Комісії Twinning «Підтримка Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, у процесі реформування ринку електроенергії», який реалізується спільно з
органом регулювання Словацької республіки RONI./ TSO is preparing the proposals to the dispatch tariff structure and approaches to
neccessary income generation taking into account the respective provisions of the Draft Electricity Market Law. The proposals will be also
considered within the framework of the Twinning project "Support the National Commission for State Energy and Public Utilities
Regulation of Ukraine in the Process of Electricity Market Reform" being executed jointly with Slovak regulatory authority RONI.

1.10.

Методика плати за приєднання до
системи передачі/Methodology for
setting the fee for connection to
transmission system

Регулятор/ОСП
Regulator/TSO

Twinning

НКРЕКП спільно з Міненерговугілля України та з провідними фахівцями енергетичної галузі розробила Концепцію спрощеного
та прозорого порядку приєднання електроустановок (об'єктів) та підходів щодо формування плати за приєднання до
електричних мереж, яку оприлюднено на веб-сайті НКРЕКП (http://www.nerc.gov.ua/?news=5229) для громадського
обговорення./ NEURC in cooperation with Ministry and leading energy experts has developed the Concept of simplified and transparent
procedure for connection of electrical installations (facilities) and approaches to the connection fees design, which was published on
NEURS's web-site (http://www.nerc.gov.ua/?news=5229) for public consultation.

1.11.

Форми звітності ОСП/Reporting forms
for TSO

Регулятор/Regulator

Twinning

1.12.

Затвердження тарифу на
передачу/Approval of transmission tariff

Регулятор/Regulator

1.13.

Затвердження тарифу на
диспетчерське управління/Approval of
dispatching tariff

Регулятор/Regulator

1.14.

Договір на передачу/Contract for
transmission

Регулятор/ОСП
Regulator/TSO

Twinning

НЕК "Укренерго" доопрацьовано проект договору з урахуванням пропозицій/зауважень НКРЕКП та повторно надано на розгляд
НКРЕКП. Проект документу буде опрацьовано також в рамках проекту Twinning.
Ukrenergo has improved the draft contract taking into account NEURC's suggestions/comments and submitted it to NEURC for
consideration once again. The draft document will be also considered within the framework of the Twinning project.

1.15.

Договір на послуги з диспетчерського
управління/Contract for dispatching
services

Регулятор/ОСП
Regulator/TSO

Twinning

НЕК "Укренерго" здійснює підготовку проекту документу.
Ukrenergo is drafting the document.

1.16.

Договори на приєднання до системи
передачі/Contracts for connection to
transmission networks

Регулятор/ОСП
Regulator/TSO

INOGATE/Twinning

Проекту договору розроблено в рамках роботи над проектом кодексу системи передачі.
The draft contract is prepared as an Annex to the Transmission Code.

1.17.

Правила управління обмеженнями та
розподілу пропускної
спроможності/Rules for congestion
management and capacity allocation

ОСП/TSO

Twinning

Відбулись наради при НКРЕКП за участю ДП "НЕК "Укренерго" та енергопостачальників щодо обговорення проблемних питань
при реалізації скоординованих аукціонів. Була створена робоча група для опрацювання проблемних питань. НКРЕКП
планується проведення міжвідомчих консультацій з заінтересованими державними органами з метою напрацювання
пропозицій, направлених на врегулювання питань податкового, митного та фінансового характеру для забезпечення
можливості проведення скоординованих аукціонів.
ДП "НЕК "Укренерго" продовжує консультації з JAO щодо умов приєднання. Також за участі Секретаріату ЕнС розпочато
консультації з ОСП Молдови щодо організації спільних аукціонів в рамках Договору про заснування Енергетичного
Співтовариства.
Several meetings involving Ukrenergo and suppliers were held by NEURC to discuss concerns about implementing coordinated auctions.
The working group was created to consider areas of concerns. NEURC schedules inter-institutional consultations with interested state
bodies to develop proposals aimed at settling problems of fiscal, customs and financial nature in order to enable implementing
coordinated auctions.
SE "NEC" Ukrenergo " continue consultations with JAO on the terms of accession. Also with the participation of EnC Secretariat there is
initiated consultations with TSO of Moldova on joint auctions under the Treaty establishing the Energy Community.
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1.18.

Порядок підготовки плану розвитку
системи передачі на наступні 10
років/Procedure on development of a 10
year plan on transmission system
development

Регулятор, ОСП/ Regulator, TSO

ОСП укладено угоду на розробку типового плану розвитку системи передачі відповідно до європейської практики. Також
направлено офіційні звернення до ОСП Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії щодо надання інформації про практику
розробки планів розвитку системи передачі на 10 років в цих країнах. Отримано відповіді від ОСП Угорщини та Румунії з
детальним описом відповідних процедур, що буде використано при напрацюванні відповідного порядку.
TSO concluded the contract on preparing standard transmission system development plan in compliance with European practice. In
addition formal letters were sent to TSOs of Poland, Slovakia, Hungary and Romania as regards information about practices of preparing
ten-years transmission system development plans in these countries. There were received responces from TSOs of Hungary and Romania
related to detailed description of corresponding procedures which will be used in developing this draft Procedure.

1.19.

Подача ОСП проекту плану розвитку
системи передачі на наступні 10
років/Submission by TSO of the draft
plan on transmission system
development for next 10 years

ОСП/TSO

Підтримка у підготовці Плану розглядається в рамках залучення міжнародної технічної допомоги.
Support in the preparation of TYNDP is considered as part of international technical assistance.

1.20.

Показники якості послуг ОСП та
порядок відшкодування/Quality of
service criteria for TSO and procedure for
compensation

Регулятор/Regulator

1.21.

Звіт про використання ОСП доходів від
розподілу пропускної
спроможності/Report on the use by TSO
of the profit received from capacity
allocation

Регулятор, ОСП/
Regulator, TSO

1.22.

Порядок надання звільнення для
нових міждержавних ліній/Procedure
on examption for new interconectors

КМУ/МЕВ/ОСП/Регулятор
Cabmin/Ministry/TSO/Regulator

Twinning

Здійснюються заходи щодо залучення міжнародної технічної допомоги для підготовки даного порядку у відповідності до
вимог ЄС.
There are being taken the activities on engaging international technical assistance in order to develop the draft Procedure in compliance
with EU requirements.

1.23.

Правила взаємодії структурних
підрозділів оператора системи
передачі/Rules of condact for TSO
departments
Оцінка достатності генеруючих
потужностей/Generation adequacy
assesment

ОСП, Регулятор/TSO, Regulator

Twinning

ОСП із залученням зовнішніх консультантів проводиться робота з аналізу ключових бізнес-процесів підприємства.
TSO involving external consultants is working on an analysis of key business processes of company.

1.24.

2.

Відокремлення ОСР та робота
постачальників/Unbundling of DSO and
work of suppliers

ОСП, Регулятор/TSO, Regulator

Twinning

НКРЕКП розроблено проект форм моніторингу показників надійності та якості надання послуг з передачі електричної енергії та
інструкції щодо її заповнення. Здійснюють заходи щодо реєстрації ОСП первинних даних та формування форми звітності
відповідно до наданих інструкцій.
NEURC has drafted the monitoring forms for indicators of reliability and electricity transmissin service quality and instructions on their
filling out. The measures of registering initial data by TSO and development of reporting form in compliance with accepted procedures
are being carried out.

22.08.2016 НКРЕКП оприлюднила звіт про доходи НЕК Укренерго від розподілу пропускної спроможності та про їх використання
за 01.07.2015-30.06.2016. (http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/elektro/Zvit_Ukrenergo_dohody_vid_rozpodilu_01.07.201530.06.2016.pdf)
On August 22, 2016 NEURC published the report on Ukrenergo's revenues received from capacity allocation and its usage over a period
from July 01, 2015 to June 30, 2016.
(http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/elektro/Zvit_Ukrenergo_dohody_vid_rozpodilu_01.07.2015-30.06.2016.pdf)

ОСП за результатами електронних торгів залучено консультантів для виконання вказаної роботи. Робота складається з трьох
етапів. Виконано перший та другий етап роботи. Здійснюються заходи щодо залучення міжнародної технічної допомоги для
підготовки оцінки у відповідності до вимог ЄС.
Based on electronic tender TSO outsourced consultants to performed specified work. The work consists of three stages. The first and
second stages have been completed. There are being taken the activities on engaging international technical assistance in order to
prepare generation adequacy assessment in compliance with EU requirements.

Регулятор/Regulator

EnC+Twinning

Проект ліцензійних умов розроблено Проектним офісом ЕнС. Проект документу опрацьовується в рамках проекту технічної
допомоги Європейської Комісії Twinning «Підтримка Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у процесі реформування ринку електроенергії», який реалізується спільно з органом
регулювання Словацької республіки RONI.
Draft license conditions had been developed by EnC Project office. The draft document is under consideration within the framework of
the Twinning project "Support the National Commission for State Energy and Public Utilities Regulation of Ukraine in the Process of
Electricity Market Reform" being executed jointly with Slovak regulatory authority RONI.

Ліцензійні умови на розподіл/Lisencing
conditions for distribution

Регулятор/Regulator

ЕnС+Twinning

Проект ліцензійних умов розроблено Проектним офісом ЕнС. Проект документу опрацьовується в рамках проекту технічної
допомоги Європейської Комісії Twinning «Підтримка Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у процесі реформування ринку електроенергії», який реалізується спільно з органом
регулювання Словацької республіки RONI./ Draft license conditions had been developed by EnC Project office. The draft document is
under consideration within the framework of the Twinning project "Support the National Commission for State Energy and Public Utilities
Regulation of Ukraine in the Process of Electricity Market Reform" being executed jointly with Slovak regulatory authority RONI.

2.3.

Правила постачання електричної
енергії споживачу/Rules for supply of
electricity to the customer

Регулятор/Regulator

ЕnС+Twinning

НКРЕКП утворена робоча група з метою напрацювання проекту правил постачання. Проаналізовано основні аспекти відносин
на роздрібному ринку, розпочато формування структури документу з урахуванням пропозицій Проектного Офісу, опис
основних взаємовідносин та процесів організації постачання електроенергії споживачам.
NEURC set the working group to develope draft rules of electricity supply. The basic aspects of the retail market relations have been
analyzed, it was launched the formation of structure of the document taking into account proposals of EnC Project office and description
of the main relationships and processes in electricity supply to consumers.

2.4.

Методика формування тарифу на
розподіл/Methodology on tariff setting
for distribution

Регулятор/Regulator

Twinning

Опрацьовується питання щодо структури тарифів на послуги з розподілу оператора системи розподілу в новій моделі ринку
електроенергії з урахуванням положень проекту Закону./ The issue on the distribution tariff structure in new electricity market
model taking into account the provisions of Draft Law is being under consideration.

2.5.

Методика плати за приєднання до
системи розподілу/Methodology for
setting the fee on connection to
distribution system

Регулятор/Regulator

Twinning

НКРЕКП спільно з Міненерговугілля України та з провідними фахівцями енергетичної галузі розробила Концепцію спрощеного
та прозорого порядку приєднання електроустановок (об'єктів) та підходів щодо формування плати за приєднання до
електричних мереж, яку оприлюднено на веб-сайті НКРЕКП (http://www.nerc.gov.ua/?news=5229) для громадського
обговорення.
NEURC in cooperation with Ministry and leading energy experts has developed the Concept of simplified and transparent procedure for
connection of electrical installations (facilities) and approaches to the connection fees design, which was published on NEURS's web-site
(http://www.nerc.gov.ua/?news=5229) for public consultation.

2.6.

Договір про розподіл/Contract on
distribution

Регулятор/Regulator

Twinning

Розробка проекту договору здійснюється в рамках роботи з розробки проекту кодексу системи розподілу.
The development of draft contract is carried out as a part of drafting the Distribution Code.

2.7.

Договори на приєднання до системи
розподілу/Contracts for connection to
distribution system

Регулятор/Regulator

INOGATE/Twinning

Розробка проекту договору здійснюється в рамках роботи з розробки проекту кодексу системи розподілу.
The development of draft contract is carried out as a part of drafting the Distribution Code.

2.8.

Методика формування цін на
універсальні послуги/Methodology on
setting the price for universal services

Регулятор/Regulator

EnC+Twinning

Проект методики розроблено Проектним офісом ЕнС. Проект документу опрацьовано в рамках проекту технічної допомоги
Європейської Комісії Twinning «Підтримка Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, у процесі реформування ринку електроенергії», який реалізується спільно з органом регулювання
Словацької республіки RONI. Фахівці RONI готують відповідні рекомендації.
The draft methodology was developed by EnC Project office. The draft document has been considered within the framework of the
Twinning project "Support the National Commission for State Energy and Public Utilities Regulation of Ukraine in the Process of
Electricity Market Reform" being executed jointly with Slovak regulatory authority RONI. RONI experts are working on corresponding
recommendations.

проект/draft

2.2.

проект/draft

Ліцензійні умови на
постачання/Lisencing conditions for
supply

проект/draft

2.1.

проект/draft
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Методика формування цін
постачальника "останньої
надіїі"/Methodology for setting the price
of Supplier of Last Resort

2.10.

Договір на постачання/Contract for
supply

2.11.

Договір на постачання універсальних
послуг/Contract for supply of universal
services

2.12.

Договір на постачання
постачальником "останньої
надії"/Contract for supply by Supplier of
Last Resort

2.13.

Порядок розробки, подання та
оприлюднення програми
відповідності ОСР/Procedure on
development, submission and publication
of DSO compliance programme

2.14.

Відокремлення ОСР/DSO unbundling

2.15.

Утворення нових постачальників/ Set
up of new suppliers

2.16.

Видача нових ліцензій на
постачання/Issuance of new lisences for
supply

Регулятор/Regulator

2.17.

Рішення про спеціальні обов'язки для
постачальників універсальних послуг
та умови (порядок) їх
виконання/Decision on special
obligations for suppliers of universal
services and conditions for their
performance

КМУ/МЕВ/Регулятор
Cabmin/Ministry/Regulator

2.18.

Затвердження тарифів на універсальні
послуги/Approval of tariffs for universal
services
Договірна компанія серед побутових
та малих непобутових споживачів/
Conclusion of contracts with households
and small non-household users

Регулятор/Regulator

2.20.

Видача нових ліцензій на
розподіл/Issuance of new lisences for
distribution

Регулятор/Regulator

2.21.

Скасування ліцензій на постачання за
регульованим/ нерегульованим
тарифом/Cancellation of lisences for
supply under regulated/nun-regulated
tariff

Регулятор/Regulator

2.22.

Затвердження тарифів на
розподіл/Approval of tariffs for
distribution

Регулятор/Regulator

2.23.

Порядок визначення постачальників
"останньої надії"/Procedure on
definition of suppliers of last resort

КМУ/МЕВ/Регулятор
Cabmin/Ministry/Regulator

Twinning

2.24.

Визначення постачальників "останньої
надії"/Definition of suppliers of last
resort

Регулятор/Regulator

Twinning

2.19.

проект/draft

проект/draft проект/draft проект/draft проект/draft

2.9.

Регулятор/Regulator

EnC+Twinning

Проект методики розроблено Проектним офісом ЕнС. Проект документу опрацьовано в рамках проекту технічної допомоги
Європейської Комісії Twinning «Підтримка Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, у процесі реформування ринку електроенергії», який реалізується спільно з органом регулювання
Словацької республіки RONI. Фахівці RONI готують відповідні рекомендації.
The draft methodology was developed by EnC Project office. The draft document has been considered within the framework of the
Twinning project "Support the National Commission for State Energy and Public Utilities Regulation of Ukraine in the Process of
Electricity Market Reform" being executed jointly with Slovak regulatory authority RONI. RONI experts are working on corresponding
recommendations.

Регулятор/Regulator

EnC+Twinning

Проект договору на постачання розроблено Проектним офісом ЕнС. Проект документу буде опрацьовано також в рамках
проекту Twinning.
Draft supply contract has been developed by EnC Project office. The draft document will be also considered within Twinning Project.

Регулятор/Regulator

EnC+Twinning

Проект договору на постачання розроблено Проектним офісом ЕнС. Проект документу буде опрацьовано також в рамках
проекту Twinning.
Draft supply contract has been developed by EnC Project office. The draft document will be also considered within Twinning Project.

Регулятор/Regulator

EnC+Twinning

Регулятор/Regulator

ЕnС+Twinning

Проект документу розроблено Проектним офісом ЕнС. НКРЕКП опрацювала проект документу та надала коментарі та
пропозиції. Проект документу опрацьовано також спільно з органом регулювання Словацької республіки RONI в рамках
проекту Twinning. Документ доопрацьовується.
Draft document had been developed by EnC Project office. NEURC has worked out the draft document and provided comments and
suggestions. The draft document was discussed jointly with Slovak regulatory authority RONI in the framework of Twinning project. The
draft is under finalisation.

Twinning

Підтримка у підготовці Порядку розглядається в рамках залучення міжнародної технічної допомоги.
Support in the preparation of the Procedure is considered as part of international technical assistance.
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2.25. Кодекс системи розподілу/ Distribution
network code

Регулятор/Regulator

INOGATE/Twinning

Триває робота робочої групи, утвореної наказом НКРЕКП від 09.03.2016 №41. Напрацьовані редакції наступних розділів проекту
Кодексу систем розподілу:
- Загальні положення та терміни і визначення
- Перспективне планування розвитку системи розподілу
- Технічна експлуатація системи розподілу та електроустановок, приєднаних до неї
- Оперативне планування роботи системи розподілу
- Диспетчерське (оперативно-технологічне) управління системи розподілу
- Захист системи розподілу в надзвичайних ситуаціях
- Інформаційно-технологічна система управління ОЕС України
- Вимоги щодо підготовки експлуатаційного та оперативного персоналу об’єктів електроенергетики.
16.09.2016 відбулось засідання РГ, в ході якого було обговорено стан підготовки проекту кодексу, тематику окремих розділів,
напрямки доопрацювання згідно узгодженої раніше структури.
Підтримка у підготовці окремих питань розглядається в рамках залучення міжнародної технічної допомоги.
The working group formed by NEURC from March 09, 2016 No.41 keeps working. The following chapters of draft Distribution network
code have been developed:
- General provisions, terms and definitions
- Advance planning of distribution system operation
- Technical operation of distribution system and electrical installations connected to it
- Operational planning of distribution system operation
- Dispatch control of distribution system
- Protection of distribution systems in emergencies
- Information technological control system of UES Ukraine
- Requirements for training operational and maitenance staff of power engineering facilities.
On September 16, 2016 there was WG meeting, during which there were discussed issues concerning the preparation status of the draft
Code, the subject matter of separate sections, directions of improving the draft Code by agreed earlier structure of document.
Support in the preparation of particular issues is considered as part of international technical assistance.

Договори купівлі електроенергії в ОРЕ
(на втрати)/Contracts on purchase of
electricity from electricity market (for
losses)

ДПЕ, Регулятор/ Energorynok,
Regulator

2.27.

Скасування регульованих роздрібних
тарифів по компаніям/Cancellation of
regulated retail tariffs company by
company

Регулятор/Regulator

2.28.

Скасуванян норм-актів щодо
роздрібних регульованих
тарифів/Cancellation of normative acts
regarding retails regulated tariffs

КМУ/МЕВ/Регулятор
Cabmin/Ministry/Regulator

2.29.

Форми звітності з постачання/
Reporting forms on supply

Регулятор/Regulator

Twinning

2.30.

Форми звітності з розподілу/Reporting
forms on distribution

Регулятор/Regulator

Twinning

2.31.

Відміна правил користування для
населення/Cancellation of the rules on
electricity use for households

Регулятор/КМУ
Regulator/KMU

2.32.

Відміна правил користування для
юросіб/Cancellation of the rules on
electricity use for legal entities

Регулятор/Regulator

2.33.

Показники якості послуг ОСР і
постачальників та порядок
відшкодування/Quality of service
indicators for DSO and suppliers,
compensation procedure

Регулятор/Regulator

2.34.

Порядок постачання захищеним
споживачам/Procedure on supply to
protected customers

КМУ/МЕВ
Cabmin/Ministry

2.35.

Порядок визначення постачальників
універсальних послуг/Procedure on
definition of suppliers of universal
services

КМУ/МЕВ
Cabmin/Ministry

Twinning

Підтримка у підготовці Порядку розглядається в рамках залучення міжнародної технічної допомоги.
Support in the preparation of the Procedure is considered as part of international technical assistance.

3.

Запровадження сегментів ринку/
Implementation of market segments

3.1.

Концептуальна модель ринку/Market
model concept design

Регулятор/ОСП/ДПЕ (ОР, ГП)
Regulator/TSO/Energorynok
(MO, GB)

EnC

Документ «Механізми функціонування нової моделі ринку електричної енергії» оприлюднено на офіційному веб-сайті НКРЕКП:
http://www.nerc.gov.ua/?id=19761
The document "The New Electricity Market Arrangements in Ukraine" was published on NEURC's web-site:
http://www.nerc.gov.ua/?id=19761

Draft (for tender)

2.26.

ДП «Енергоринок» разом з ДП «НЕК «Укренерго» здійснюють підготовку пропозицій щодо договірного забезпечення
запровадження купівлі ОСП електроенергії в ОРЕ на покриття її витрат при передачі електричними мережами.
Energorynok jointly with Ukrenergo are working on proposals on the contracts for implementing purchase of electricity from electricity
market by TSO to compensate for electricity losses for its transmission.

Twinning

НКРЕКП прийнято постанову "Про затвердження порядку забезпечення стандартів якості послуг з електропостачання" №1741
від 18.10.2016, якою запроваджено здійснення електророзподільними компаніями та електропостачальниками компенсації
споживачам у разі порушення гарантованих стандартів якості послуг. Проект постанови надано на реєстрацію в Міністерство
юстиції України.
NEURC adopted decree "On approval of procedure of ensuring standards electricity supply services quality" No.1741 of October 18, 2016
which forces distribution companies and suppliers to compensate consumers in case of violation of guaranteed quality standards. The
decree was submitted for registration to the Ministry of Justice of Ukraine.

Підтримка у підготовці Порядку розглядається в рамках залучення міжнародної технічної допомоги.
Support in the preparation of the Procedure is considered as part of international technical assistance.
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ОСП/TSO

доопрацювання з урахуванням тестового режиму

доопрацювання з урахуванням ПЗ

submission by MO

доопрацювання з урахуванням тестового режиму

ОР**/MO

ЕnС+Twinning

Проект правил ринку "на добу наперед"надійшов від Секретаріату ЕнС у серпні, зокрема:
частина 1 - Загальні положення;
частина 2 - Двосторонні договори;
частина 3 - Ринок на добу наперед.
ОР здійснено переклад відповідних розділів. Готуються коментарі для обговорення з експертами ЕнС.
Розділи щодо термінів та визначень у процесі розробки.
The draft DAM Rules was received from EnC Secretariat in August in particular:
section 1 - General Provisions;
section 2 - Forward Market;
section 3 - DAM.
MO has translated corresponding sections. They are under consideration and commenting on to discuss with EnC experts.
Sections concerning terms and definitions are being drafted.

Тендер і закупівля пограмного
забезпечення ОСП/Tender for purchase
of software for TSO

ОСП/TSO

3.5.

Тендер і закупівля консультаційних
послуг та пограмного забезпечення
ОР/Tender for purchase of consultancy
and software for market operator

ОР/MO

WB

Проект тендерної документації на закупівлю програмного забезпечення ОСП підготовлено. Завершення тендерної документації
та започаткування процесу закупівлі буде здійснюватися після доопрацювання проекту Правил ринку.
The draft tender documents for the procurement of TSO software has been prepared. Completion of tender documents and
comencement of procurement process will be after finalisation the draft Market Rules.

Передбачається, що підготовка техніко-економічного обґрунтування і технічні специфікації для реалізації РДН і ВДР ITплатформи оператора ринку будуть фінансуватися Світовим банком в рамках компоненти 3 Другого проекту передачі
електроенергії, який реалізується Міненерговугілля.
Наразі, ОР надано пропозиції та погоджено проект Технічного завдання на підготовку ТЕО щодо системи інформаційнотехнологічного забезпечення ринку на добу наперед та внутрішньодобового ринку.

на програмне забезпечення

консультаційні послуги на супровід закупівлі

Проект Правил ринку надійшов від Секретаріату ЕнС у серпні, зокрема:
частина 1 - Загальні положення;
частина 2 - Допоміжні послуги;
частина 3 - Балансуючий ринок;
частина 5 - Гарантійне забезпечення;
частина 6 - Виставлення рахунків та оплата.

TSO has translated corresponding sections. They are under consideration and commenting on to discuss with EnC experts.
Sections concerning terms and definitions and settlements are being drafted.

3.4.

The preparation of feasibility study and technical specifications for implementation of DAM and IDM IT-platform is supposed to be
financed by World Bank under the second PTP executed by Ministry.
For the moment MO has submitted the proposals and the draft terms of reference on feasibility study as regards information
technological system of DAM and IDM was agreed.

3.7.

Впровадження ПЗ ОР/Implementation
of software for market operator

ОР/MO

3.8.

Моделювання функціонування нової
моделі ринку електричної енергії та
аналіз її запровадження ( у т.ч. для
споживачів)./New market model
Simulation and analisis of its
introduction (including for final
customers)
Рішення про частку запровадження
двосторонніх договорів/ Decision on
the share of bilateral contracts

ПЗ для повноцінної роботи

ОСП/TSO

ПЗ для тестового режиму

Впровадження ПЗ ОСП/
Implementation of software for TSO

постачання ПЗ

3.6.

3.9.

ЕnС+Twinning

ОСП здійснено переклад відповідних розділів. Готуються коментарі для обговорення з експертами ЕнС.
Розділи щодо термінів та визначень і розрахунків у процесі розробки.
The draft Market Rules was received from EnC Secretariat in August in particular:
section 1 - General Provisions;
section 2 - Ancillary Services;
section 3 - Balancing Market;
section 5 - Security Cover;
section 6 - Invoicing and Payments

доопрацювання з урахуванням тестового режиму

доопрацювання з урахуванням ПЗ

Правила ринку "на добу
наперед"/DAM rules

проект/Draft

3.3.

доопрацювання з урахуванням тестового режиму

Правила ринку/Market rules

Draft (submission by TSO)

3.2.

Регулятор/МЕВ/ДПЕ/ ОСП
Regulator/Ministry/
Energorynok/TSO/Regulator

Регулятор/Regulator

Залучений на тендері
консультант/consultant
from tender

Триває робота робочої групи, утвореної при НКРЕКП для підготовки спрощеної моделі роботи елементів нового ринку
електроенергії. Здійснюється підготовка описової частини моделі та налаштування моделі. Окремо, завершується підготовка
моделі, розробленої фахівцями Світового банку.
The working group formed by NEURC to develop simplified model of new electricity market segments operation keeps working. There is
being prepared model description and model adjusting. Separately the preparation of model developed by World Bank experts is being
completed.
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3.10.

Зміни до правил ОРЕ (небаланси,
втрати)/Changes in the current rules of
WEM (imbalances, losses)

3.11.

Завпровадження відповідальності за
небаланс в ОРЕ/Introduction of
responsibility for imbalances on the
energy market

3.12.

Договір про участь у балансуючому
ринку/Contract on participation in the
balancing market

3.13.

Договір про врегулювання
небалансів/Contract on settlement of
imbalances

3.14.

Договори на допоміжні
послуги/Contracts on ancillary services

3.15.

Методики на допоміжні
послуги/Methodologies on ancillary
services

3.16.

Запровадження двосторонніх
договорів/Introduction of bilateral
contracts

3.17.

Балансуючий ринок/Balancing market

Twinning

3.18.

Допоміжні послуги/Ancillary services

Twinning

3.19.

Тестовий режим всього ринку/Test
mode for the whole market

3.20.

Ринок "на добу наперед"/DAM market

3.21.

Вимоги до уповноважених
банків/Requirements to authorised banks

Нацбанк/КМУ
National Bank/Cabmin

3.22.

Правила внутрішньодобового
ринку/Rules for intraday market

ОР/MO

3.23.

Пропозиції щодо організації навчання
та підготовка учасників ринку до
тестового режиму/Proposals for
organisation of training and training of
market participants for dry run

3.24.

Внутрішньодобовий ринок (до
2019)/Intraday market (till 2019)

4.
4.1.

Виробництво/Generation
Ліцензійні умови на виробництво/
Lisencing conditions for generation

4.2.

Видача нових ліцензій на
виробництво/ Issuance of new lisences
for generation

Регулятор/Regulator

4.3.

Форми звітності щодо
виробництва/Reporting forms on
generation

Регулятор/Regulator

Twinning

4.4.

Порядок проведення конкурсів на
будівництво нових генеруючих
потужностей/Procedure on tendering
the construction of new generation
capacity

КМУ/МЕВ
Cabmin/Ministry

ЕnС

5.

Оператор ринку/Market operator

проект/draft проект/draft проект/draft проект/draft

ОСП, ДПЕ, Регулятор/ TSO,
Energorynok, Regulator

В НКРЕКП за участі НЕК "Укренерго" та ДП "Енергоринок" відбулись наради щодо запровадження закупівлі ОСП електроенергії
на ОРЕ для компенсації її витрат при передачі електричними мережами. ДП "Енергоринок" підготовлено проект відповідних
змін до Правил ОРЕ. Також опрацьовується питання внесення змін щодо запровадження відповідальності
електропостачальників за небаланси.
Several meetings involving Ukrenergo and Energorynok were held by NEURC to discuss issues about implementing purchase of electricity
from electricity market by TSO to compensate for electricity losses for its transmission. Energorynok has developed draft amendments to
WEM Rules. There is being considered the issue on amendments to implement the imbalance responsibility of suppliers.

ОСП/Регулятор
TSO/Regulator

EnC

Підтримка у підготовці Договору розглядається в рамках залучення міжнародної технічної допомоги.
Support in the preparation of the Contract is considered as part of international technical assistance.

ОСП/Регулятор
TSO/Regulator

EnC

Підтримка у підготовці Договору розглядається в рамках залучення міжнародної технічної допомоги.
Support in the preparation of the Contract is considered as part of international technical assistance.

ОСП/Регулятор
TSO/Regulator

EnC

Підтримка у підготовці Договору розглядається в рамках залучення міжнародної технічної допомоги.
Support in the preparation of the Contract is considered as part of international technical assistance.

ОСП/Регулятор
TSO/Regulator

EnC

Підтримка у підготовці Договору розглядається в рамках залучення міжнародної технічної допомоги.
Support in the preparation of the Contract is considered as part of international technical assistance.

проект/draft

Twinning

ЕnС+Twinning

Підтримка у підготовці Правил розглядається в рамках залучення міжнародної технічної допомоги.
Support in the preparation of the Rules is considered as part of international technical assistance.

EnC

Проект розроблено Проектним Офісом. НКРЕКП здійснюється його переклад та опрацювання.
The draft document was developed by Project Office. NEURC is translating and considering it.

проект/draft

проект/draft

пропозиції

ОСП, ОР, ГП/TSO, MO, GB

Регулятор/Regulator

Підтримка у підготовці Порядку розглядається в рамках залучення міжнародної технічної допомоги.
Support in the preparation of the Procedure is considered as part of international technical assistance.
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Ліцензійні умови оператора
ринку/Lisencing conditions for market
operator

Регулятор/Regulator

EnC+Twinning

5.2.

Створення ОР/Set up of market operator

КМУ/МЕВ/ДПЕ/ОР
Cabmin/Ministry/SE
Energorynok/MO

5.3.

Видача ліцензії ОР/Issuance of lisence
to market operator

Регулятор/Regulator

5.4.

Форми звітності ОР/Reporting forms for
market operator

Регулятор/Regulator

Twinning

6.

Гарантований покупець/Guaranteed
buyer
Ліцензійні умови гарантованого
покупця/Lisencing conditions for
guaranteed buyer

Регулятор/Regulator

EnC

Проект ліцензійних умов розроблено Проектним офісом ЕнС. Проект документу опрацьовується також в рамках проекту
технічної допомоги Європейської Комісії Twinning «Підтримка Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, у процесі реформування ринку електроенергії», який реалізується спільно з
органом регулювання Словацької республіки RONI.
Draft license conditions had been developed by EnC Project office. The draft document is also under consideration within the framework
of the Twinning project "Support the National Commission for State Energy and Public Utilities Regulation of Ukraine in the Process of
Electricity Market Reform" being executed jointly with Slovak regulatory authority RONI.

6.1.

проект/draft

проект/draft

5.1.

Створення ГП/Set up of guaranteed
buyer

КМУ/МЕВ/ДПЕ (ГП)
Cabmin/Ministry/SE Energorynok
(GB)

6.3.

Видача ліцензії ГП/Issuance of lisence
to guaranteed buyer

Регулятор/Regulator

6.4.

Порядок формування кошторису ГП/
Procedure on setting up of the budget
estimate for guaranteed buyer

ГП**/Регулятор
Guaranteed buyer/Regulator

6.5.

Затвердження кошторису ГП/Approval
of the budget estimate for guaranteed
buyer

Регулятор/Regulator

6.6.

Правила купівлі е/е за "зеленим
тарифом" в тому числі правила роботи
ГП/Rules for purchase of electricity with
feed-in tariff including Rules /Regulations
on functioning of the Guaranteed Buyer

ГП/Регулятор
Guaranteed buyer/Regulator

6.7.

Тендер на закупівлю консультаційних
послуг та ПЗ ГП/Tender for GB Soft

6.8.

Впровадження ПЗ гарантованого
покупця/Implementation of Software of
guaranteed buyer

6.9.

Типовий договір на купівлію "за
зеленим" тарифом/Standard contract
on purchase of electricity with feed in
tariff

6.10.

Форми звітності ГП/Reporting forms for
guaranteed buyer

Регулятор/Regulator

6.11.

Рішення про покладення
спецобовязків на ГП та ОСП щодо
"зелених тарифів" та умов (порядку) їх
надання/Decision on special obligations
for guaranteed buyer and TSO on feed in
tariffs

КМУ/МЕВ/ГП
Cabmin/Ministry/guaranteed
buyer

Проект розроблено Проектним Офісом. НКРЕКП здійснюється його переклад та опрацювання.
The draft document was developed by Project Office. NEURC is translating and considering it.

ДП "Енергоринок" здійснює нормативні та організаційні заходи з підготовки до утворення ГП, підготовлено проект положення
про філію гарантованого покупця.
Energorynok works on normative and organizational preparations for the establishing of GP, it was developed a draft regulation on
guaranteed buyer branch.

ЕnС

ГП/Guaranteed buyer

ПЗ для повноцінної роботи

ПЗ для тестового режиму
проект/draft
проект/draft

ДП «Енергоринок» опрацьовує питання щодо необхідного програмного забезпечення для виконання функцій в новій моделі
ринку.
Energorynok is considering issue as regards necessary software to fulfill its functions in new electricity market model.

на ПЗ

ТЗ на ПЗ

на консультаційні послуги

проект/draft

6.2.

ДП "Енергоринок" здійснює нормативні та організаційні заходи з підготовки до утворення ОР, підготовлено проект положення
про філію Оператора ринку.
Energorynok works on normative and organizational preparations for the establishing of MO, it was developed a draft regulation on
market operator branch.

ГП/Guaranteed buyer

Залучений на тендері
консультант/consultant
from tender

Guaranteed buyer/Regulator

ЕnС

ЕnС

Проектний Офіс підготував першу версію проекту документу, який направлено на розгляд Секретаріату Енергетичного
Співтовариства.
EnC Project Office has developed the initial draft document which was sent for consideration to EnC Secretariat.

7.
7.1.

Трейдери/Traders
Ліцензійні умови з трейдерської
діяльності/Lisencing conditions for
trading activities

7.2.

Форми звітності трейдерів/ Reporting
forms for traders

8.
8.1.

ТЕЦ/CHPP
Методика розрахунку тарифу на е/е
ТЕЦ/Methodology on electricity tariff
setting for CHPP
Методика розрахунку тарифу на тепло
ТЕЦ/Methodology on heat tariff setting
for CHPP
Порядок надання підтримки
ТЕЦ/Procedure on provision of support
to CHPP

8.2.

8.3.

9.
9.1.

Інші заходи/Other activities
Правила моніторингу/Monitoring rules

9.1.1.

проект/draft
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Регулятор/Regulator

EnC + Twinning

Регулятор/Regulator

Twinning

Проект розроблено Проектним Офісом. НКРЕКП здійснено його переклад. Проект доопрацьовується.
The draft document was developed by Project Office. NEURC translated it. The draft document is being improved.

Регулятор/Regulator

Регулятор/Regulator

SIDA

КМУ/МЕВ/Мінрегіон
KMU/Ministry of
energy/Ministry of regional
development

ЕnС+Twinning

Моніторинг роботи ринку е/е та його
сегментів/Monitoring of electricity
market and its segments

Регулятор/Regulator

Twinning

9.1.2.

Моніторинг рівня та ефективності
відкриття, прозорості та конкуренції
на ринку е/е (у т.ч. ціни на різних
сегментах ринку)/Monitoring of the
level and efficiency of opening,
transparency and competition on
electricity market (incl prices in different
segments)

Регулятор/Regulator

Twinning

9.1.3.

Моніторинг практики відключень/
Monitoring of disconnection practices

Регулятор/Regulator

Twinning

9.1.4.

Моніторинг рівня цін та якості робіт з
технічного обслуговування/ Monitoring
of price levels and quality of works on
technical maintenance

Регулятор/Regulator

Twinning

9.1.5.

Моніторинг скарг споживачів, у т. ч.
побутових /Monitoring of claims from
customers, incl households

Регулятор/Regulator

Twinning

9.1.6.

Моніторинг практик, що призводять
до спотворення або обмеження
конкуренції на ринку е/е/Monitoring of
practices that lead to distortions or
limitations of competitions on electricity
market

Регулятор/Regulator

Twinning

9.1.7.

Моніторинг рівня прозорості
діяльності учасників ринку, у т.ч. щодо
оприлюднення інформації/Monitoring
of transparence of activities of market
participants, incl for publication of
information

Регулятор/Regulator

Twinning

9.1.8.

Моніторинг виконання ОСП та ОСР
умов щодо недискримінаційного
доступу до їх мереж/Monitoring of
implementation by TSO and DSO of
conditions of non-discriminative access
to their networks

Регулятор/Regulator

Twinning

9.1.9.

Моніторинг застосування тарифів,
інших платежів, пов'язаних із
доступом до електричних
мереж/Monitoring on tariffs, other
payments related to access to electricity
networks

Регулятор/Regulator

Twinning

9.1.10. Моніторинг виконання спеціальних
обов’язків для забезпечення
загальносуспільних
інтересів/Monitoring of implementation
of public service obligations

Регулятор/Regulator

Twinning

проект/draft

Регулятор/Regulator

Проект розроблено Проектним Офісом. Документ обговорено в рамках компоненту 5 Проекту Twinning, його доопрацювання
буде здійснюватися разом з фахівцями RONI.
The draft document was developed by Project Office. It was considered within Component 5 of the Twinning Project and will be
improved with assistance of RONI experts.
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9.1.11. Моніторинг застосування положень
договорів, що обмежують
конкуренцію на ринку е/е/Monitoring
of implementation of provisions of the
contracts that limit the competition on
electricity market

Регулятор/Regulator

Twinning

9.1.12. Моніторинг дотримання
електропостачальниками умов
розгляду звернень та претензій
споживачів е/е з питань послуг з
постачання/Monitoring the
implementation by electricity suppliers of
the conditions of consideration of claims
and complaints from customers on
supply services

Регулятор/Regulator

Twinning

9.1.13. Моніторинг виконання функцій та
обов'язків учасниками ринку
е/е/Monitoring of implementation of
functions and obligations by market
participants

Регулятор/Regulator

Twinning

9.1.14. Моніторинг виконання вимог щодо
відокремлення ОСП/Monitoring of
implementation of requirements on
unbundling of TSO

Регулятор/Regulator

Twinning

9.1.15. Моніторинг виконання плану розвитку
системи передачі на наступні десять
років/Monitoring of implementation of
the plan on development of transmission
system for next 10 years

Регулятор/Regulator

Twinning

9.1.16. Моніторинг виконання планів
розвитку систем розподілу/Monitoring
of implementation of a plan on the
development of distribution system

Регулятор/Regulator

Twinning

9.1.17. Моніторинг достатності генеруючих
потужностей для покриття
прогнозованого попиту та
забезпечення необхідного
резерву/Monitoring of sufficiency of
generation capacities to cover the
forecasted demand and necessary reserve

Регулятор/Regulator

Twinning

9.1.18. Моніторинг достатності інвестицій в
розвиток генеруючих потужностей з
точки зору забезпечення безпеки
постачання/Monitoring of sufficiency of
investments for development of
generation capacities to ensure the
security of supply

Регулятор/Regulator

Twinning

9.1.19. Моніторинг дотримання правил
розподілу пропускної спроможності
міждержавних перетинів/Monitoring
of implementation of rules on crossborder capacity allocation

Регулятор/Regulator

Twinning

9.1.20. Моніторинг дій ОСП з управління
обмеженнями/Monitoring of TSO
actions on congestion management

Регулятор/Regulator

Twinning

9.1.21. Моніторинг використання ОСП
доходів, отриманих від розподілу
пропускної спроможності
міждержавних перетинів/Monitoring
of the use of profit by TSO received from
allocation of cross-border capacity

Регулятор/Regulator

Twinning

9.1.22. Моніторинг технічного співробітництва
ОСП з ENTSO-E та впровадження
механізмів компенсації між
ОСП/Monitoring of technical cooperation
of TSO with ENTSO-E implementation of
compensations mechanisms between TSO

Регулятор/Regulator

Twinning

9.1.23. Моніторинг дотримання показників
якості послуг електропостачання/
Monitoring of quality of service criteria in
electricity supply

Регулятор/Regulator

Twinning
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проект/draft

9.1.24. Моніторинг практики зміни
електропостачальника/Monitoring of
practice on supplier switching

Регулятор/Regulator

Twinning

МЕВ/Ministry

ЕnС

Підтримка у підготовці Правил розглядається в рамках залучення міжнародної технічної допомоги.
Support in the preparation of the Rules is considered as part of international technical assistance.

Правила безпеки постачання/ Rules on
security of supply

9.3.

Моніторинг безпеки постачання е/е/
Monitoring of electricity security of
supply

Міненерго/Регулятор
Ministry/Regulator

9.4.

Порядок розгляду скарг та
врегулювання спорів/Procedure of
consideration of claims and dispute
settlement

Регулятор/Regulator

Twinning

Підтримка у підготовці Порядку розглядається в рамках залучення міжнародної технічної допомоги.
Support in the preparation of the Procedure is considered as part of international technical assistance.

9.5.

Порядок погодження будівництва
прямої лінії/Procedure on approval of
construction of direct line

Регулятор/Regulator

Twinning

Підтримка у підготовці Порядку розглядається в рамках залучення міжнародної технічної допомоги.
Support in the preparation of the Procedure is considered as part of international technical assistance.

9.6.

Порядок визначення закритої системи
розподілу/Procedure on definition of
closed distribution system

Регулятор/Regulator

Twinning

Підтримка у підготовці Порядку розглядається в рамках залучення міжнародної технічної допомоги.
Support in the preparation of the Procedure is considered as part of international technical assistance.

9.7.

Правила купівлі ОСП та ОСР е/е на
втрати в мережах/ Rules for purchase of
electricity by TSO and DSO for losses

Регулятор/Regulator

ЕnС

9.8.

Стандарти та керівні документи щодо
інформаційного обміну на ринку
електричної енергії України
відповідно до вимог ENTSO-E/
Standard and Guidance document for
information exchange according to the
ENTSO-E requirements

ОСП, ОР/TSO, MO

ОСП сформовано перелік стандартів інформаційного обміну, що застосовуються на ринках ЄС, та розпочато процедуру їх
перекладу/прийняття.
TSO has made a list of information exchange standards used in the EU markets and started the procedure of their translation/adoption.

9.9.

Глосарій визначень та акронімів на
основі ENTSO-E/ Glossary of terms and
acronims ENTSO-E

ОСП, ОР/TSO, MO

Завершено переклад Глосарію, триває робота з його адаптації.
The Glossary is translated, the work on its adaptation is undergoing.

проект/draft

9.2.

