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Орієнтовна дата набуття чинності нового Закону (01.01.2016)
Регулятор (НКРЕКП)/Regulator (NEURC)
Учасник ринку/Market participant
Інформація
Нормативний акт/normative act
Проектий офіс ЕнС/EnCS Project Office (ЕnС)
МЕВ/КМУ - Ministry/KMU

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

про стан виконання заходів Плану-графіку впровадження нової моделі ринку електричної енергії за листопад 2016 - березень 2017

*ОСП - ДП "НЕК Укренерго"
**ОР (оператор ринку) та ГП (гарантований покупець) - ДП "Енергоринок" до утворення окремих підприємств

1.

1.1.

Відокремлення ОСП та його
робота/TSO unbundling and its
operation
Ліцензійні умови на передачу/
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проект/draft
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Заходи

Відповідальний за розробку
(проведення)/ Responsible for
drafting (implementation)

Міжнародна технічна
допомога/ International
Technical Assistance

Інформація про стан виконання Плану-графіку
за листопад 2016 - березень 2017
Information on the status of implementation of the Plan for
November 2016 -March 2017

Регулятор/Regulator

ЕnС+Twinning

В рамках місії проекту Twinning «Підтримка Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, у процесі реформування ринку електроенергії», що відбулась 28.02.2017-01.03.2017, екcпертами
Словацького Регулятора надані рекомендації до проекту ліцензійних умов, відповідно до яких проект документу буде
доопрацьовано.

1.2.

Процедура сертифікації/ Certification
procedure

проект/draft

Within the framework of mission of the Twinning project "Support the National Commission for State Energy and Public Utilities
Regulation of Ukraine in the Process of Electricity Market Reform" which was held 28 Feb, 2017 - 01 Mar, 2017 experts from Slovak
Regulator provided recommendations to the draft license conditions. The draft document will be improved in accordance with
these recommendations.
Регулятор/Regulator

ЕnС+Twinning

Проект процедури сертифікації розроблено. У січні 2017 розпочався проект міжнародної допомоги ЄС при
Міненерговугілля "Допомога Україні у процесі впровадження реформ у секторі енергетики відповідно до міжнародних
зобов’язань країни", в рамках якого буде надаватися допомога ДП "НЕК "Укренерго" в частині підготовки до процедури
сертифікації.
The draft certification procedure was developed. In January, 2017 there was launched EU international technical assistance project
"Assistance to Ukraine in the process of implementation of energy sector reform in line with Ukraine’s international commitments"
in the framework of which the technical assistance concerning NEC Ukrenergo preparation to the certification procedure will be
provided to NEC Ukrenergo.

1.3.

Корпоратизація ОСП/Corporatisation
of TSO

КМУ/МЕВ, ОСП*
KMU/Ministry, TSO

ДП «НЕК «Укренерго» розпочав роботу з підготовки до корпоратизації, яка має відбуватися у два етапи – перший
впровадження корпоративного управління (підготовлена дорожня карта), який має завершитися 27.09.2017 року
формуванням складу наглядової ради, після чого має розпочатися другий етап - перетворення державного підприємства
в ПАТ.
NEC Ukrenergo started the work to prepare for corporatization, which should be performed in two stages - the first one is the
implementation of corporate management (there was developed the roadmap), which is planned to be finished till 27 Sept, 2017
by constitution of supervisory board; after that the second stage should start - the transformation of state enterprise into PJSC
(public joint stock company).

1.4.

Сертифікація ОСП /TSO Certification

1.5.

Видача ліцензії на передачу/ Issuance
of license for transmission

1.6.

Кодекс системи передачі/
Transmission network code

Регулятор/Regulator
ОСП/TSO
Регулятор/Regulator

Twinning

ОСП/TSO

INOGATE/Twinning

ДП «НЕК Укренерго» надано до НКРЕКП доопрацьовану станом на 24.02.2017 редакцію проекту Кодексу системи передачі.
Доопрацьовано розділи з питань Операційної безпеки (Operational Security), регулювання частоти та потужності (LFCR) та
вимог щодо приєднання генерації (Requirements for Generators). Додатково потребують доопрацювання та узгодження
питання розробки окремих розділів Кодексу системи передачі та Кодексу системи розподілу (перспективне планування,
приєднання, оперативне планування, диспетчерське управління). У доопрацюванні проекту Кодексу ОСП отримує
допомогу в рамках Проекту «Допомога Україні у процесі впровадження реформ у секторі енергетики відповідно до
міжнародних зобов’язань країни».
NEC Ukrenergo submitted the improved (as of 24 Feb, 2017) version of the draft Transmission Code to NEURC. There were
improved chapters concerning Operational Security, Load-Frequency Control and Reserves, Connection Requirements to
Generators. It should be additionally improved and adjusted issues as regards developing chapters of drafts of Transmission
Network Code and Distribution Network Code (development planning, connection to grid, operational planning, dispatching). As
regards improving the draft Code TSO receives technical assistance in the framework of project "Assistance to Ukraine in the
process of implementation of energy sector reform in line with Ukraine’s international commitments".
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1.7.

Кодекс комерційного обліку/
Commercial metering code

ОСП, ДПЕ/
TSO, Energorynok

INOGATE

Проект кодексу розміщено на сайті Укренерго з 31.10.2016. На сьогодні надійшли пропозиції від НАЕК Енергоатом та ДТЕК.
ОСП проведено засідання робочої групи за участі НКРЕКП, Укренерго, учасників ринку для їх опрацювання. У січні-лютому
ОСП проведено зустріч з консультантами з питань методології профілювання. У доопрацюванні проекту Кодексу ОСП
отримує допомогу в рамках Проекту «Допомога Україні у процесі впровадження реформ у секторі енергетики відповідно
до міжнародних зобов’язань країни».
The draft Code was published on web-site of NEC Ukrenergo on 31 Oct, 2016. For this moment there were submitted comments
and suggestions from NNEGC Energoatom and DTEK. TSO held the working group meetings involving NEURC, NEC Ukrenergo,
market participants to address those comments and suggestions. In January - February TSO held meeting with consultants
concerning issues on methodology of profiling. As regards improving the draft Code TSO receives technical assistance in the
framework of project "Assistance to Ukraine in the process of implementation of energy sector reform in line with Ukraine’s
international commitments".

1.8.

Методика формування тарифу на
передачу/ Methodology for
transmission tariff setting

Регулятор/ОСП
Regulator/TSO

Twinning

ОСП підготовлено проект відповідної методики. В НКРЕКП проведено наради з обговорення структури тарифу на
передачу. За результатами обговорення проект має бути доопрацьований з урахуванням всіх елементів діяльності ОСП
згідно Третього енергетичного пакету та проекту Закону. Проекти також направлено для коментарів та рекомендацій
Регулятору Словаччини в рамках проекту Twinning.
TSO developed the draft methodology. NEURC held several meetings to discuss the structure of transmission service tariff.
Following the results of discussion the draft methodology should be improved taking into account all elements of TSO activities
under the Third Energy Package and the Draft Law. The draft methodology was also sent for comments and recommendations to
Slovak Regulator within the framework of the Twinning project.

1.9.

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

Регулятор/ОСП
Regulator/TSO

Twinning

ОСП підготовлено проект відповідної методики. В НКРЕКП проведено наради з обговорення структури тарифу на
диспетчерське управління. За результатами обговорення проект має бути доопрацьований з урахуванням всіх елементів
діяльності ОСП згідно Третього енергетичного пакету та проекту Закону. Проекти також направлено для коментарів та
рекомендацій Регулятору Словаччини в рамках проекту Twinning.
TSO developed the draft methodology. NEURC held several meetings to discuss the structure of dispatch tariff. Following the results
of discussion the draft methodology should be improved taking into account all elements of TSO activities under the Third Energy
Package and the Draft Law. The draft methodology was also sent for comments and recommendations to Slovak Regulator within
the framework of the Twinning project.

1.10.

1.11.

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

Регулятор/ОСП
Regulator/TSO

Форми звітності ОСП/Reporting forms
for TSO

Регулятор/Regulator

Twinning

В рамках проекту Twinning в НКРЕКП разом із Регулятором Словаччини 24.03.2017 проведено семінар щодо підходів до
визначення плати за приєднання (http://www.nerc.gov.ua/?news=5873).
Within the framework of the Twinning project on 24 Mar, 2017 NEURC jointly with Slovak Regulator held the workshop on
approaches to the determination of connection fee (http://www.nerc.gov.ua/?news=5873).

Twinning

У січні 2017 року в рамках проекту Twinning в НКРЕКП разом із Регулятором Словаччини проведено семінар щодо підходів
до моніторингу. Досвід Словаччини буде використаний при розробці форм звітності ОСП.
In January 2017 within the framework of the Twinning project NEURC jointly with Slovak Regulator held the workshop on
monitoring. Experience of Slovakia will be used while developing reporting forms for TSO.

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

1.15.

Договір на послуги з диспетчерського
управління/Contract for dispatching
services

Регулятор/ОСП
Regulator/TSO

Twinning

Проект документу розроблено та буде доопрацьовано в рамках проекту Twinning.
The draft document was developed and will be improved in the framework of Twinning project.
НЕК "Укренерго" здійснює підготовку проекту документу. Опрацьовується питання оптимізації нормативно-правової бази
щодо врегулювання відносин з диспетчерського управління між ОСП та користувачами.
NEC Ukrenergo is working on the draft document. There addresses the issue of optimization of legal framework concerning
relations of dispatching between the TSO and system users.

1.16.

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

Регулятор/ОСП
Regulator/TSO

INOGATE/Twinning

Проекту договору розроблено та буде доопрацьовано в рамках проекту Twinning, а також при доопрацюванні проекту
кодексу системи передачі.
The draft contract was developed and will be improved in the framework of Twinning project and also during improving the draft
Transmission Network Code.
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1.17.

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

ОСП/TSO

Twinning

Відбулися зустрічі ДП "НЕК "Укренерго" з ДП "Moldelectrica" (Республіка Молдова). Обидві сторони підтвердили наміри
щодо організації спільних двосторонніх аукціонів на базі аукціонної електронної платформи, що впроваджується в ОСП
України. ДП "НЕК "Укренерго" розробляє проект договору щодо проведення спільних двосторонніх аукціонів для
подальшого опрацювання сторонами.
ДП "НЕК "Укренерго" також продовжує консультації з JAO щодо умов приєднання у майбутньому.
There were several meetings between Ukrenergo and Moldelectrica (TSO of Republic of Moldova). Both parties confirmed their
intentions to organise joint bilateral auctions at the auction electronic platform which is implemented by TSO of Ukraine. NEC
Ukrenergo is drafting a contract for conduction of joint bilateral auctions for further considering by parties.
NEC Ukrenergo also continues consultations with JAO concerning the access terms in the future.

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

Консультантом, залученим ОСП, підготовлена робота "Аналіз планів розвитку європейських ОСП та розробка основних
положень Плану розвитку ОЕС України на наступні десять років". ОСП отримана і проаналізована інформація від ОСП
Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії щодо практики розробки в цих країнах планів розвитку системи передачі на 10
років. З урахуванням цього ОСП розроблено проект "Плану розвитку ОЕС України на 2017-2026 роки" (з 10.02.2017
опубліковано на офіційному сайті ДП "НЕК "Укренерго" http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/Pages/ua/DetailsNew.aspx?nID=3575).
The consultant outsourced by TSO prepared work "Analysis of development plans of European TSOs and elaboration of main
provisions of development plan of UES of Ukraine for the next ten years". TSO obtained and analyzed the information from TSOs of
Poland, Slovakia, Hungary and Romania concerning their practice of TYNDP elaboration. Taking this into account TSO has prepared
"Development Plan of UES of Ukraine for 2017-2026 years" (as of 10 Feb, 2017 published on the official site of NEC Ukrenergo -http:
//www.ukrenergo.energy.gov.ua/Pages/ua /DetailsNew.aspx?nID=3575).

1.19.

1.20.

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

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

Регулятор/Regulator

ОСП отримує допомогу в удосконаленні практики підготовки Плану розвитку системи передачі на 10 років у рамках
проекту ЄС «Допомога Україні у процесі впровадження реформ у секторі енергетики відповідно до міжнародних
зобов’язань країни».
TSO receives assistance in the process of improving practice of TYNDP preparation in the framework of EU project "Assistance to
Ukraine in the process of implementation of energy sector reform in line with Ukraine’s international commitments".
Twinning

НКРЕКП схвалено проект постанови про затвердження форм звітності №13-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо показників
безперервності передачі електричної енергії магістральними мережами» та інструкції з її заповнення». Проект
оприлюднено на сайті НКРЕКП для пропозицій/зауважень (http://www.nerc.gov.ua/?id=24165).
NEURC has approved the draft regulation concerning N13-NEURC reporting forms (annual) "Report on indicators of reliability and
electricity transmission service quality and instructions on its filling". The draft document is published on NEURC web-site for
comments/suggestions (http://www.nerc.gov.ua/?id=24165).

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
Twinning
Cabmin/Ministry/TSO/Regulato
r

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

1.24.

ОСП розроблено проект документу. НКРЕКП надано до нього пропозиції та зауваження. ОСП здійснює доопрацювання
проекту.
TSO developed the draft document. NEURC sent its comments and suggestions to it. TSO is working on improvement of the draft
document.
ОСП підготовлено першу версію проекту документу.
TSO prepared the first version of the draft document.

ОСП, Регулятор/TSO, Regulator

За результатами виконання науково-дослідної роботи «Визначення можливості забезпечення потреб національної
економіки та суспільства у електричній енергії і потужності на середньострокову та довгострокову перспективу, з
урахуванням безпеки постачання та стандартів операційної безпеки» ОСП проводить завершення розроблення проекту
методичних рекомендацій з Оцінки достатності генеруючих потужностей. ОСП також отримує допомогу в напрацюванні
практики підготовки Оцінки достатності генеруючих у рамках проекту ЄС «Допомога Україні у процесі впровадження
реформ у секторі енергетики відповідно до міжнародних зобов’язань країни».
According to the results of the research work "Determination of capabilities to meet the needs in electric energy and capacity of the
national economy and society in the medium and long term, taking into account security of supply and operational safety
standards" TSO finalises the draft methodological guidelines on Generation Adequacy Assessment. TSO also receives assistance in
getting practical skills in preparation of Generation Adequacy Assessment in the framework of EU project "Assistance to Ukraine in
the process of implementation of energy sector reform in line with Ukraine’s international commitments".

2.

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

2.3.

2.4.

Ліцензійні умови на
розподіл/Lisencing conditions for
distribution

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

Регулятор/Regulator

EnC+Twinning

Проект документу доопрацьовується з урахуванням рекомендацій Регулятора Словаччини в рамках проекту Twinning.
The draft document is being improved with account of recommendations of Slovak Regulator in the framework of Twinning project.

проект/draft

2.2.

Ліцензійні умови на
постачання/Lisencing conditions for
supply

Регулятор/Regulator

ЕnС+Twinning

Проект документу доопрацьовується з урахуванням рекомендацій Регулятора Словаччини в рамках проекту Twinning.
The draft document is being improved with account of recommendations of Slovak Regulator in the framework of Twinning project.

проект/draft

2.1.

проект/draft
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Регулятор/Regulator

ЕnС+Twinning

Відбулись місії в рамках проекту Twinning з питання зміни постачальника. За результатами продовжується доопрацювання
проекту, розробленого Проектним Офісом ЕнС з урахуванням рекомендацій Регулятора Словаччини.
There were missions within the framework of the Twinning project concerning supplier switching. Based on them the work is going
on improvement of the draft Rules developed by EnS Project office taking into account the recommendations of Slovak Regulator.

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.

2.6.

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

Регулятор/Regulator

Договір про розподіл/Contract on
distribution

Регулятор/Regulator

Twinning

В рамках проекту Twinning в НКРЕКП разом із Регулятором Словаччини 24.03.2017 проведено семінар щодо підходів до
визначення плати за приєднання (http://www.nerc.gov.ua/?news=5873).
Within the framework of the Twinning project on 24 Mar, 2017 NEURC jointly with Slovak Regulator held the workshop on
approaches to the determination of connection fee (http://www.nerc.gov.ua/?news=5873).

Twinning

В рамках проекту Twinning отримано приклади договорів на розподіл ОСР Словаччини. Розпочато розробку проекту
договору з урахуванням отриманих матеріалів.
Within the framework of the Twinning project there were received examples of distribution service contracts in Slovakia. The
drafting process was started based on received materials.

2.7.

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

Регулятор/Regulator

INOGATE/Twinning

В рамках проекту Twinning отримано приклади договорів на приєднання до системи розподілу Словаччини. Проекту
договору розроблено та буде доопрацьовано в рамках проекту Twinning, а також при доопрацюванні проекту кодексу
системи розподілу.
Within the framework of the Twinning project there were received examples of contracts for connection to the distribution system
in Slovakia. The draft contract was developed and will be improved within the Twinning project and also during improving the draft
Distribution Network Code.

2.9.

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

EnC+Twinning

проект/draft

Регулятор/Regulator

Регулятор/Regulator

Договір на постачання/Contract for
supply

EnC+Twinning

2.12.

EnC+Twinning

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

В лютому відбулася місія експертів RONI в рамках проекту Twinning, на якій обговорювалися рекомендації RONI щодо
проектів договорів про постачання е/е, розроблених Проектним Офісом ЕнС.
In February there was a mission of RONI experts within the framework of the Twinning project during which there were discussed
RONI recommendations concerning draft contracts for electricity supply which had been developed by EnC Project office.

Регулятор/Regulator

EnC+Twinning

проект/draft

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

Проект методики, розробленої Проектним офісом ЕнС, доопрацьовується в рамках проекту Twinning з органом
регулювання Словацької республіки RONI.
The draft methodology developed by EnC Project office is being improved within the framework of the Twinning project with Slovak
Regulator RONI.

Регулятор/Regulator

В лютому відбулася місія експертів RONI в рамках проекту Twinning, на якій обговорювалися рекомендації RONI щодо
проектів договорів про постачання е/е, розроблених Проектним Офісом ЕнС.
In February there was a mission of RONI experts within the framework of the Twinning project during which there were discussed
RONI recommendations concerning draft contracts for electricity supply which had been developed by EnC Project office.

Регулятор/Regulator
проект/draft

2.11.

Проект методики, розробленої Проектним офісом ЕнС, доопрацьовується в рамках проекту Twinning з органом
регулювання Словацької республіки RONI.
The draft methodology developed by EnC Project office is being improved within the framework of the Twinning project with Slovak
Regulator RONI.

проект/draft

2.10.

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

проект/draft

2.8.

EnC+Twinning

В лютому відбулася місія експертів RONI в рамках проекту Twinning, на якій обговорювалися рекомендації RONI щодо
проектів договорів про постачання е/е, розроблених Проектним Офісом ЕнС.
In February there was a mission of RONI experts within the framework of the Twinning project during which there were discussed
RONI recommendations concerning draft contracts for electricity supply which had been developed by EnC Project office.

2.13.

2.14.

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

проект/draft
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Регулятор/Regulator

Проект документу розроблено Проектним офісом ЕнС. НКРЕКП доопрацьовано проект документу, у тому числі із
урахуванням рекомендацій Регулятора Словаччини.
The draft document was developed by EnC Project office. NEURC has improved the draft document taking into account
recommendations of Slovak Regulator.

Twinning

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

2.19.

ЕnС+Twinning

Twinning

Підтримка у підготовці Порядку надається в рамках Проекту ЄС «Допомога Україні у процесі впровадження реформ у
секторі енергетики відповідно до міжнародних зобов’язань країни».
Support in the preparation of the Procedure is provided as a part of EU project "Assistance to Ukraine in the process of
implementation of energy sector reform in line with Ukraine’s international commitments".

2.24.

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

2.25. Кодекс системи розподілу/
Distribution network code

Регулятор/Regulator

Twinning

Регулятор/Regulator

INOGATE/Twinning

НКРЕКП опрацьовано та надано до робочої групи пропозиції до проектів розділів Кодексу:
- Перспективне планування розвитку системи розподілу;
- Технічна експлуатація системи розподілу та електроустановок, приєднаних до неї;
- Диспетчерське (оперативно-технологічне) управління системи розподілу;
- Захист системи розподілу в надзвичайних ситуаціях.
- Вимірювання параметрів електричної енергії.
В рамках проекту ЄС «Допомога Україні у процесі впровадження реформ у секторі енергетики відповідно до міжнародних
зобов’язань країни» в січні-лютому в НКРЕКП відбулося дві місії консультантів щодо проекту кодексу. Консультанти
готують пропозиції до наданих проектів розділів.
NEURC considered and provided to the working group its suggestions to the following sections of the draft Code:
- Advance planning of distribution system operation;
- Technical operation of the distribution system and electrical installations connected to it;
- Dispatch control of distribution system;
- Protection of distribution systems in emergencies;
- Measurement of electric power parameters.
In January - February within the framework of EU project "Assistance to Ukraine in the process of implementation of energy sector
reform in line with Ukraine’s international commitments" there were two missions of project consultants on the draft Code. The
consultants are working on comments and proposals to the draft sections.
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2.26.

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

Проект договору підготовлено ДП «Енергоринок», на разі здійснюється його узгодження з ДП «НЕК «Укренерго».
The draft contract was developed by Energorynok, for this moment it is being agreed with NEC Ukrenergo.

Twinning

У січні 2017 року в рамках проекту Twinning в НКРЕКП разом із Регулятором Словаччини проведено семінар щодо підходів
до моніторингу. Досвід Словаччини буде використаний при розробці форм звітності електропостачальників.
In January 2017 within the framework of the Twinning project NEURC jointly with Slovak Regulator held the workshop on
approaches to monitoring. Experience of Slovakia will be used while developing reporting forms for suppliers.

2.30.

Форми звітності з розподілу/Reporting
forms on distribution

Регулятор/Regulator

Twinning

У січні 2017 року в рамках проекту Twinning в НКРЕКП разом із Регулятором Словаччини проведено семінар щодо підходів
до моніторингу. Досвід Словаччини буде використаний при розробці форм звітності ОСР.
In January 2017 within the framework of the Twinning project NEURC jointly with Slovak Regulator held the workshop on
approaches to monitoring. Experience of Slovakia will be used while developing reporting forms for DSO.

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

Порядок постачання захищеним
споживачам/Procedure on supply to
protected customers

КМУ/МЕВ
Cabmin/Ministry

2.34.

Twinning

НКРЕКП прийнято постанову "Про затвердження порядку забезпечення стандартів якості послуг з електропостачання"
№1841 від 18.10.2016, яка набула чинності 13.01.2017 року.
NEURC adopted decree "On approval of the procedure of ensuring quality standards of electricity supply services" No.1841 of
October 18, 2016 which came in force on January 13, 2017.
Підтримка у підготовці Порядку надається в рамках Проекту ЄС «Допомога Україні у процесі впровадження реформ у
секторі енергетики відповідно до міжнародних зобов’язань країни».
Support in the preparation of the Procedure is provided as a part of EU project "Assistance to Ukraine in the process of
implementation of energy sector reform in line with Ukraine’s international commitments".

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

3.

Запровадження сегментів ринку/
Implementation of market segments

3.1.

Концептуальна модель ринку/Market
model concept design

КМУ/МЕВ
Cabmin/Ministry

Twinning

Підтримка у підготовці Порядку надається в рамках Проекту ЄС «Допомога Україні у процесі впровадження реформ у
секторі енергетики відповідно до міжнародних зобов’язань країни».
Support in the preparation of the Procedure is provided as a part of EU project "Assistance to Ukraine in the process of
implementation of energy sector reform in line with Ukraine’s international commitments".

Draft (for tender)

2.35.

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

3.4.

submission by MO

доопрацювання з урахуванням ПЗ

Правила ринку "на добу
наперед"/DAM rules

проект/Draft

3.3.

доопрацювання з урахуванням тестового режиму доопрацювання з урахуванням тестового режиму

доопрацювання з урахуванням ПЗ

Правила ринку/Market rules

Draft (submission by TSO)

3.2.

доопрацювання з урахуванням тестового режиму доопрацювання з урахуванням тестового режиму

7

ОСП/TSO

ЕnС+Twinning

У січні 2017 року від Секретаріату ЕнС надійшов проект розділу "Розрахунки".
Триває опрацювання раніше наданих розділів проекту Правил ринку спільно з консультантом Енергетичного
Співтовариства. Опрацьовано розділ "Допоміжні послуги", розділ "Балансування".
In January, 2017 the draft section on Settlement was received from EnC Secretariat.
Draft Market Rules sections which were sent earlier are being considered jointly with EnC expert. Section on Ancillary Services and
section on Balancing Market were considered.

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.
Проект опрацьовано ДП "Енергоринок", Регулятором та ОСП разом із розробником. На разі, консультантом від
Енергетичного Співтовариства здійснюється підготовка чергової версії.
The draft DAM Rules was received from EnC Secretariat in August in particular:
section 1 - General Provisions;
section 2 - Forward Market;
section 3 - DAM.
The draft was considered by Energorynok, Regulator and NEC Ukrenergo jointly with EnC expert. For this moment the EnS expert is
working on preparation of the second version.

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

ОСП/TSO

WB

Проект тендерної документації на закупівлю програмного забезпечення ОСП підготовлено. Завершення тендерної
документації та започаткування процесу закупівлі буде здійснюватися після доопрацювання проекту Правил ринку.

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

ОР/MO

ОР опрацьовує можливі механізми фінансування (з урахуванням затримки реалізації міжнародних проектів МФО до
прийняття Закону «Про ринок електричної енергії України».
MO is working on possible financing mechanisms (taking into account pending the execution of IFIs international projects until the
adoption of Law on Electricity Market of Ukraine).

на програмне забезпечення

3.5.

консультаційні послуги на супровід закупівлі

The draft tender documents for the procurement of TSO software has been prepared. Completion of tender documents and
commencement of procurement process will be after finalisation the draft Market Rules.

3.7.

Впровадження ПЗ ОР/Implementation
of software for market operator

ОР/MO

ПЗ для повноцінної роботи

ОСП/TSO

ПЗ для тестового режиму

Впровадження ПЗ ОСП/
Implementation of software for TSO

постачання ПЗ

3.6.

Залучений на тендері
консультант/consultant
from tender
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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)

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

3.9.

Рішення про частку запровадження
двосторонніх договорів/ Decision on
the share of bilateral contracts

Регулятор/Regulator

3.10.

Зміни до правил ОРЕ (небаланси,
втрати)/Changes in the current rules of
WEM (imbalances, losses)
Завпровадження відповідальності за
небаланс в ОРЕ/Introduction of
responsibility for imbalances on the
energy market

ОСП, ДПЕ, Регулятор/ TSO,
Energorynok, Regulator

3.12.

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

ОСП/Регулятор
TSO/Regulator

EnC

3.13.

Договір про врегулювання
небалансів/Contract on settlement of
imbalances

ОСП/Регулятор
TSO/Regulator

EnC

3.14.

Договори на допоміжні
послуги/Contracts on ancillary services

ОСП/Регулятор
TSO/Regulator

EnC

проект/draft проект/draft

3.11.

В рамках робочої групи, утвореної при НКРЕКП, ДП "Енергоринок"розроблено імітаційну модель та Методологію до
імітаційної моделі ціноутворення на ринку електричної енергії. З метою верифікації, відповідна методологія та результати
розрахунків опрацьовані фахівцями ДП "Енергоринок", ДП "НЕК "Укренерго" та НКРЕКП. Відповідні матеріали будуть
надані до учасникам ринку на опрацювання.
Within the working group formed by NEURC Energorynok has developed the simulation model and methodology (study guide) to
the simulation model of pricing on electricity market. For the purpose of verification, the appropriate methodology and calculation
results were studied in depth by experts of Energorynok, NEC Ukrenergo and NEURC. Relevant materials will be provided to market
participants for considering.

проект/draft проект/draft

3.8.

ОСП розроблено проект договору на допоміжних послуг з регулювання частоти та потужності за допомогою резервів
підтримання частоти, резервів відновлення частоти і резервів заміни. В рамках проекту Twinning Регулятором Словаччина
надано приклад відповідного договору ОСП Словаччини, обговорено його основні положення. НКРЕКП надала ОСП
рекомендації щодо доопрацювання проекту договору з урахуванням даного досвіду.
TSO has developed the draft contract on ancillary services of load-frequency control by means of frequency containment reserves,
frequency restoration reserves and replacement reserves. Within the framework of Twinning project Slovak Regulator provided
example of corresponding contract of Slovak TSO, and its main provisions were discussed. NEURC recommended TSO to improve
the draft contract taking into account presented experience.

3.15.

Методики на допоміжні
послуги/Methodologies on ancillary
services

ОСП/Регулятор
TSO/Regulator

EnC

3.16.

Запровадження двосторонніх
договорів/Introduction of bilateral
contracts

3.17.

Балансуючий ринок/Balancing market

Twinning

3.18.

Допоміжні послуги/Ancillary services

Twinning

08.02.2017 в НКРЕКП проведено нараду за участі фахівців ДП "НЕК "Укренерго" та ДП "Енергоринок" щодо запровадження
допоміжних послуг. За результатами наради ДП "НЕК "Укренерго" надано до НКРЕКП пропозиції щодо запровадження
окремих (найбільш необхідних для забезпечення безпеки ОЕС України) допоміжних послуг.
Крім того, надійшли пропозиції щодо кроків по запровадженню ринку допоміжних послуг від експерта NARUC, місія якого
відбулась за підтримки USAID.
On 08 Feb, 2017 NEURC held the meeting involving experts of NEC Ukrenergo and Energorynok regarding introduction of ancillary
services. Following the meeting results NEC Ukrenergo sent to NEURC suggestions concerning introduction of specific ancillary
services (the most needed for ensuring security of Ukraine's UPS). Besides of that there were received some proposals on specific
steps to implement ancillary service market from NARUC expert, whose mission was held with the support of USAID.

3.19.
3.20.

Тестовий режим всього ринку/Test
mode for the whole market
Ринок "на добу наперед"/DAM
market

Twinning

Вимоги до уповноважених
банків/Requirements to authorised
banks

Нацбанк/КМУ
National Bank/Cabmin

3.22.

Правила внутрішньодобового
ринку/Rules for intraday market

ОР/MO

проект/draft

3.21.

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.
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ОСП, ОР, ГП/TSO, MO, GB

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

проект/draft

пропозиції

3.23.

Регулятор/Regulator

EnC

Проект розроблено Проектним Офісом. НКРЕКП здійснюється його доопрацювання.
The draft document was developed by Project Office. NEURC is working on it.

Twinning

У січні 2017 року в рамках проекту Twinning в НКРЕКП разом із Регулятором Словаччини проведено семінар щодо підходів
до моніторингу. Досвід Словаччини буде використаний при розробці форм звітності виробників.

5.
5.1.

Порядок проведення конкурсів на
будівництво нових генеруючих
потужностей/Procedure on tendering
the construction of new generation
capacity
Оператор ринку/Market operator
Ліцензійні умови оператора
ринку/Lisencing conditions for market
operator

КМУ/МЕВ
Cabmin/Ministry

ЕnС

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.

Регулятор/Regulator

EnC+Twinning

проект/draft

4.4.

проект/draft

In January 2017 within the framework of the Twinning project NEURC jointly with Slovak Regulator held the workshop on
monitoring. Experience of Slovakia will be used while developing reporting forms for generators.

В рамках проекту Twinning відбулись обговорення проекту документу, Регулятором Словаччини надано відповідні
рекомендації. Проект доопрацьовується.
The draft document was discussed in the framework of Twinning project, Slovak Regulator provided corresponding
recommendations. The draft document is under improvement.

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

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.

Twinning

У січні 2017 року в рамках проекту Twinning в НКРЕКП разом із Регулятором Словаччини проведено семінар щодо підходів
до моніторингу. Досвід Словаччини буде використаний при розробці форм звітності ОР.

6.
6.1.

6.2.

Гарантований покупець/Guaranteed
buyer
Ліцензійні умови гарантованого
покупця/Lisencing conditions for
guaranteed buyer
Створення ГП/Set up of guaranteed
buyer

проект/draft

In January 2017 within the framework of the Twinning project NEURC jointly with Slovak Regulator held the workshop on
monitoring. Experience of Slovakia will be used while developing reporting forms for MO.

Регулятор/Regulator

EnC

Проект розроблено Проектним Офісом. НКРЕКП здійснюється його доопрацювання.
The draft document was developed by Project Office. NEURC is considering it.

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

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.

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

6.9.

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

на ПЗ

ТЗ на ПЗ

ПЗ для повноцінної роботи

Впровадження ПЗ гарантованого
покупця/Implementation of Software
of guaranteed buyer

ПЗ для тестового режиму

6.8.

ГП/Регулятор
Guaranteed buyer/Regulator
на консультаційні послуги

6.7.

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

проект/draft

6.6.

проект/draft
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ЕnС

ГП/Guaranteed buyer

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

ГП/Guaranteed buyer

Залучений на тендері
консультант/consultant
from tender

Guaranteed buyer/Regulator

ЕnС

Регулятор/Regulator

У січні 2017 року в рамках проекту Twinning в НКРЕКП разом із Регулятором Словаччини проведено семінар щодо підходів
до моніторингу. Досвід Словаччини буде використаний при розробці форм звітності ГП.

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

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.

ЕnС

Регулятор/Regulator

EnC + Twinning

9.1.1.

Регулятор/Regulator

Twinning

Регулятор/Regulator

Регулятор/Regulator

SIDA

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

Інші заходи/Other activities
Правила моніторингу/Monitoring
rules

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

Проект розроблено Проектним Офісом. В рамках проекту Twinning відбулись обговорення досвіду країн ЄС щодо
ліцензування трейдерської діяльності, надано відповідні рекомендації. Проект доопрацьовується.
The draft document was developed by Project office. In the framework of Twinning project there was discussed EU experience of
licensing of trading activity, corresponding recommendations were provided. The draft document is under improvement.

Регулятор/Regulator

Розпочалася робота в рамках Проекту «Допомога Україні у процесі впровадження реформ у секторі енергетики
відповідно до міжнародних зобов’язань країни». В січні-лютому відбулась місія консультантів Проекту з даного питання.
The work started within the framework of project "Assistance to Ukraine in the process of implementation of energy sector reform
in line with Ukraine’s international commitments". In January - February there were missions of project consultants on this issue.

ЕnС+Twinning

проект/draft

9.
9.1.

КМУ/МЕВ/ГП
Cabmin/Ministry/guaranteed
buyer

проект/draft

6.11.

проект/draft

In January 2017 within the framework of the Twinning project NEURC jointly with Slovak Regulator held the workshop on
monitoring. Experience of Slovakia will be used while developing reporting forms for guaranteed buyer.

У січні 2017 року в рамках проекту Twinning в НКРЕКП разом із Регулятором Словаччини проведено семінар щодо підходів
до моніторингу. Досвід Словаччини буде використаний при розробці відповідного порядку.
In January 2017 within the framework of the Twinning project NEURC jointly with Slovak Regulator held the workshop on
monitoring. Experience of Slovakia will be used while developing corresponding rules.

Регулятор/Regulator

Twinning
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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

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

Регулятор/Regulator

Twinning

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

Регулятор/Regulator

Twinning

Регулятор/Regulator

Twinning

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

Регулятор/Regulator

Twinning

9.2.

проект/draft
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Правила безпеки постачання/ Rules
on security of supply

МЕВ/Ministry

ЕnС

Розпочалася робота в рамках Проекту «Допомога Україні у процесі впровадження реформ у секторі енергетики
відповідно до міжнародних зобов’язань країни». Відбулися місії консультантів Проекту з даного питання. Консультантом
при Міненерговугілля розроблено структуру документу. Проведено її попереднє обговорення з представниками ДП «НЕК
«Укренерго».
The work started within the framework of project "Assistance to Ukraine in the process of implementation of energy sector reform
in line with Ukraine’s international commitments". There were missions on this issue of project consultants. The consultant at
Ministry prepared the structure of document. There was preliminary discussion of it with representatives of NEC Ukrenergo.

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

В рамках проекту Twinning відбулась місія Регулятора Словаччини з питань захисту споживачів та врегулювання спорів. У
лютому в рамках програми NARUC (USAID) відбулась місія представників регуляторів США та Грузії з питань врегулювання
спорів та роботи омбудсмена. Відповідні рекомендації будуть використані при розробці документу.
Within the framework of Twinning project there was a mission of Slovak Regulator concerning the issue on customer protection
and dispute settlement. In February within NARUC (USAID) partnership program there was a mission of experts from the US Publi
Service Commissions and Georgian Regulator regarding issues on dispute resolution and Ombudsman activities. The corresponding
recommendations will be used while developing draft procedure.

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

Регулятор/Regulator

Twinning

9.6.

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

Регулятор/Regulator

Twinning

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

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

ОСП, ОР/TSO, MO

9.9.

проект/draft

9.5.

ОСП проведено тендер на гармонізацію стандартів. Триває процес укладання договорів.
TSO has held a tender for harmonization of standards. The contract-making process is continuing.

Завершено переклад Глосарію, триває робота з його адаптації, доповнення та доопрацювання разом із іншими проектами
документів.
The translation of Glossary was finished, the work on its adaptation, complementing and improving together with other draft
documents is undergoing.

