
Обґрунтування 

прийняття постанови НКРЕКП «Про погодження змін до  

Програми відповідності АТ «Укрзалізниця» 

 
Відповідно до статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

(далі – Закон) оператор системи розподілу електричної енергії, що входить до 

складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, зобов’язаний 

розробити та впровадити програму відповідності, в якій мають бути передбачені 

заходи, обов’язкові для виконання персоналом оператора системи розподілу при 

здійсненні ним своїх функцій та у взаємовідносинах з учасниками ринку 

електричної енергії. Програма відповідності погоджується Регулятором та 

оприлюднюється в установленому Регулятором порядку. 

Вимоги щодо складання програми відповідності, процедури подання та 

погодження програми відповідності Регулятором визначені Порядком складання, 

подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи 

розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань 

відповідності, затвердженим постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406  

(далі – Порядок).  

Відповідно до положень пункту 4.5 Порядку у разі необхідності внесення 

змін до програми відповідності зміни набирають чинності з дня їх погодження 

Регулятором. 

Програма відповідності АТ «Укрзалізниця» погоджена постановою 

НКРЕКП від 18 липня 2019 року № 1501 (зі змінами, погодженими постановою 

НКРЕКП, від 03 червня 2020 року № 1052). 

АТ «Укрзалізниця» листом від 16.02.2022 № Ц-2-88/512-22 подало до 

НКРЕКП нову редакцію програми відповідності та супровідні документи, дані та 

інформацію відповідно до пункту 3.3 Порядку, які подавалися АТ «Укрзалізниця» 

разом з програмою відповідності та зазнали змін. 

Зміни в положеннях програми відповідності АТ «Укрзалізниця» стосуються: 

виконання вимоги частини другої статті 47 Закону щодо передачі частки 

розміром 100 %, що належала АТ «Укрзалізниці» у статутному капіталі  

ТОВ «Енерго Збут Транс» (постачальника електричної енергії) до статутного 

капіталу ТОВ «Збут Енерджи ЛТД»;  

переліку суб’єктів господарювання, що входять до складу вертикально 

інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить 

АТ «Укрзалізниця»; 

актуалізації переліку майнових, технічних, фінансових, трудових ресурсів та 

інформаційних засобів; 

удосконалення окремих норм програми відповідності, зокрема щодо 

врегулювання конфлікту інтересів. 

Враховуючи вищезазначене та на підставі розглянутих документів, даних та 

інформації, пропонуємо прийняти рішення про погодження змін до програми 

відповідності оператора системи розподілу АТ «Укрзалізниця». 

 

 

Начальник Управління стратегічного  

розвитку та міжнародної координації                                      О. Голембівська 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ  ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

________________                                  Київ                            № ______  

           

 

Про погодження змін до Програми 

відповідності АТ «Укрзалізниця» 

 

 

Відповідно до статті 48 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» та з урахуванням листа АТ «Укрзалізниця» від 16 лютого 2022 року 

№ Ц-2-88/512-22 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Погодити зміни до Програми відповідності АТ «Укрзалізниця», 

погодженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 липня 2019 

року № 1501 (зі змінами, погодженими постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 03 червня 2020 року №1052). 

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                              К. Ущаповський    

 

 

 

 

 


