
 
 

Обґрунтування 

прийняття постанови НКРЕКП «Про затвердження змін до Програми 

відповідності приватного акціонерного товариства «Національна 

енергетична компанія «Укренерго» 

 

Законом України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) визначено 

вимоги щодо незалежності та відокремлення оператора системи передачі 

електричної енергії (далі – ОСП). Статтями 361 – 363 Закону визначено особливі 

вимоги про відокремлення і незалежність оператора системи передачі (модель 

відокремлення ISO). 

Відповідно до статті 364 Закону ОСП має розробити і запровадити програму 

відповідності, в якій визначаються заходи для забезпечення унеможливлення 

дискримінаційних дій та забезпечення моніторингу виконання таких заходів. 

Програма відповідності повинна визначати чіткі обов’язки працівників ОСП для 

досягнення цих цілей та затверджується Регулятором. 

На виконання вимог Закону НКРЕКП постаново від 06.08.2021 №1281 

затвердила Програму відповідності ПрАТ «НЕК «Укренерго». 

15 лютого 2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України 

№2046-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку установок 

зберігання енергії» (далі – Закон №2046-IX), яким серед іншого передбачається, що 

ОСП не має права мати у власності, володіти, користуватися, розробляти, управляти 

чи експлуатувати установки зберігання енергії, крім випадків, передбачених 

Законом. 

Також, відповідно до Закону №2046-IX ОСП забороняється здійснювати 

діяльність із зберігання енергії, крім випадків, передбачених статтею 33 Закону. 

 У зв’язку з зазначеним на виконання вимог статті 364 Закону листом від 

23.08.2022 №01/35964 ПрАТ «НЕК Укренерго» надало на затвердження проєкт 

Програми відповідності ПрАТ «НЕК «Укренерго» у новій редакції.  

 Зміни в положеннях програми відповідності ПрАТ «НЕК «Укренерго» в 

основному стосуються виконання вимог законодавства щодо заборони ОСП 

здійснювати діяльність зі зберігання енергії та права мати у власності, володіти, 

користуватися, розробляти, управляти чи експлуатувати установки зберігання 

енергії, також реалізації відповідних положень. 

Враховуючи зазначене та на підставі розглянутих документів пропонуємо: 

1. Прийняти рішення про затвердження змін до Програми відповідності  

ПрАТ «НЕК «Укренерго», затвердженої постановою НКРЕКП від 06 серпня 2021 

року № 1281, шляхом викладення її у новій редакції. 

2. Доручити ПрАТ «НЕК «Укренерго» протягом п’яти робочих днів з дня 

набрання чинності цією постановою запровадити Програму відповідності та 

оприлюднити її на власному офіційному вебсайті. 

Начальник управління  

стратегічного розвитку та  

міжнародної координації                                                           О. Голембівська 



ПРОЄКТ 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ  ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

_____________                                        Київ                       № ________ 

           

 

Про затвердження змін до Програми 

відповідності приватного акціонерного 

товариства «Національна енергетична 

компанія «Укренерго»  

 

 

Відповідно до статті 364 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Затвердити зміни до Програми відповідності приватного 

акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго», 

затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 06 серпня 2021 

року № 1281, шляхом викладення її у новій редакції (далі – Програма 

відповідності). 

 

2. Приватному акціонерному товариству «Національна енергетична 

компанія «Укренерго» протягом п’яти робочих днів з дня набрання чинності 

цією постановою запровадити Програму відповідності та оприлюднити її на 

власному офіційному вебсайті. 

 

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                           К. Ущаповський    


