
Обґрунтування  

до прийняття постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку 

збору та передачі даних щодо функціонування ринку електричної енергії для 

оприлюднення на платформі прозорості ENTSO-E» 

 

Відповідно до положень частини третьої статті 6 Закону України «Про 

ринок електричної енергії» (далі – Закон) до повноважень Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), на ринку електричної 

енергії належить, зокрема визначення вимог щодо захисту, надання, розкриття 

та оприлюднення інформації учасниками ринку.   

Враховуючи вимоги Закону та на виконання міжнародних зобов’язань 

України, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 

та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії з 

їхніми державами-членами, з іншої сторони, а також в рамках членства в 

Договорі про Заснування Енергетичного Співтовариства, з метою транспозиції 

норм Регламенту (ЄС) № 543/2013 від 14.06.2013 щодо надання та публікації 

даних на ринках електричної енергії та внесення змін до додатка I Регламенту 

(ЄС) № 714/2009 Європейського Парламенту та Ради (далі – Регламент № 543), 

Регулятор постановою від 19.06.2018 № 459 затвердив «Порядок збору та 

передачі даних щодо функціонування ринку електричної енергії для 

оприлюднення на платформі прозорості ENTSO-E» (далі – Порядок). 

У зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо розвитку установок зберігання енергії» від 15 лютого 

2022 року № 2046-IX та з метою удосконалення процесу збору та надання 

даних для подальшого оприлюднення на платформі прозорості ENTSO-E 

Управлінням стратегічного розвитку та міжнародної координації підготовлено 

проєкт постанови «Про затвердження Змін до Порядку збору та передачі даних 

щодо функціонування ринку електричної енергії для оприлюднення на 

платформі прозорості ENTSO-E», яким передбачено зокрема: 

- визначення вимог Порядку, які застосовуються для операторів 

установок зберігання енергії; 

- удосконалення положень Порядку щодо взаємодії оператора 

системи передачі із власниками первинних даних; 

- уточнення алгоритму дій при внесенні змін до Інструкції щодо 

подання та публікації даних на ринку електричної енергії; 

- визначення можливості надання даних власником первинних 

даних до оператора системи передачі через повірену особу. 

 

На виконання вимог Закону України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 

07 червня 2022 року проєкт постанови, що має ознаки регуляторного акта, 

було схвалено на відкритому засіданні НКРЕКП та 10 червня 2022 року 

розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП для отримання зауважень та 

пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, органів місцевого 

самоврядування та інших заінтересованих осіб. Зауваження та пропозиції до 



 

 

проєкту постанови у період з 10.06.2022 до 24.06.2022 включно у письмовому 

та/або електронному вигляді не надходили, про що Регулятор 01.07.2022 надав 

інформацію на офіційному вебсайті НКРЕКП. Також проєкт постанови 

направлявся на розгляд до Антимонопольного комітету України та отримав 

погодження.  

Враховуючи зазначене, пропонуємо прийняти постанову НКРЕКП «Про 

затвердження Змін до Порядку збору та передачі даних щодо функціонування 

ринку електричної енергії для оприлюднення на платформі прозорості 

ENTSO-E». 
 

 

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 затвердження Змін до Порядку збору 

та передачі даних щодо функціонування 

ринку електричної енергії для 

оприлюднення на платформі прозорості 

ENTSO-E 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про 

ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
               

 

1. Затвердити Зміни до Порядку збору та передачі даних щодо 

функціонування ринку електричної енергії для оприлюднення на платформі  

прозорості ENTSO-E, затвердженого постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 19 червня 2018 року № 459, що додаються.  

 

2. Суб'єкту господарювання, що здійснює господарську діяльність з 

передачі електричної енергії, протягом двох місяців з дня набрання чинності 

цією постановою внести зміни до Інструкції щодо подання та публікації даних 

на ринку електричної енергії та розмістити її на своєму офіційному вебсайті.  

 

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її 

оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                         К. Ущаповський 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Постанова Національної комісії, 

що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг 

____________________№_______ 

 

Зміни   

до Порядку збору та передачі даних щодо функціонування ринку 

електричної енергії для оприлюднення на платформі  прозорості 

ENTSO-E 

 

1. У главі 1: 

1) у пункті 1.2: 

після слів та знаків «(далі – Виробник),» доповнити словами та знаками 

«суб’єктів, що здійснюють діяльність із зберігання енергії, зі встановленою 

потужністю 1 МВт  та більше (далі – оператор УЗЕ),»; 

після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змісту: 

«Якщо у режимі відбору потужність установки зберігання енергії               

(далі – УЗЕ) становить 100 МВт та більше, до операторів УЗЕ застосовуються 

вимоги цього Порядку щодо надання первинних даних Споживачами і 

оператор УЗЕ є власником первинних даних.  

Якщо у режимі  відпуску потужність УЗЕ становить  1 МВт та більше, 

до операторів УЗЕ застосовуються вимоги цього Порядку щодо надання 

первинних даних Виробниками і оператор УЗЕ є власником первинних 

даних.»; 

 

2) у пункті 1.3: 

абзац четвертий доповнити словами та знаками «або євро (у випадку 

якщо операції проводяться з ціновою зоною країни, у якій євро є законним 

платіжним засобом)»; 

абзац п’ятий виключити. 

У зв’язку з цим абзаци шостий – двадцять сьомий вважати відповідно 

абзацами п’ятим – двадцять шостим; 

абзац двадцять перший викласти в такій редакції: 

«сумарне навантаження – навантаження (включаючи технологічні 

витрати в електричних мережах без обсягів електричної енергії, що 

використовуються для зберігання енергії), що розраховується як сума обсягів 

виробництва та імпорту за вирахуванням обсягів експорту та електричної 

енергії, яка використовується для зберігання енергії;»; 

в абзаці двадцять третьому слова «міждержавних перетинів» 

виключити. 



 

 

 

2. У главі 2: 

1) у пункті 2.1: 

після абзацу п’ятого доповнити двома новими абзацами шостим та 

сьомим такого змісту: 

«положення щодо визначення наборів даних, що подаються власниками 

первинних даних (у разі необхідності); 

положення щодо взаємодії ОСП з власниками первинних даних;». 

У зв’язку з цим абзаци шостий – тринадцятий вважати відповідно 

абзацами восьмим – п’ятнадцятим; 

абзац дванадцятий після слів «Строки подання даних» доповнити 

словом «до»; 

абзаци тринадцятий – п’ятнадцятий замінити чотирма новими абзацами 

такого змісту: 

«При підготовці проєкту Інструкції/змін до неї (далі – проєкт Інструкції) 

ОСП забезпечує проведення громадських обговорень та консультацій з 

власниками первинних даних, надавачами даних та іншими заінтересованими 

особами. ОСП готує зміни до Інструкції шляхом викладення її в новій редакції. 

Проєкт Інструкції та порівняльну таблицю змін до неї (у разі викладення 

Інструкції в новій редакції) ОСП оприлюднює на своєму вебсайті з метою 

отримання зауважень та пропозицій від усіх заінтересованих осіб протягом 

визначеного строку, але не менше 10 робочих днів з дня оприлюднення. ОСП, 

Регулятор, власник первинних даних, надавач даних можуть ініціювати 

внесення змін до Інструкції. 

Пропозиції та зауваження до проєкту Інструкції подаються у 

письмовому та електронному вигляді (у форматах doс, docx) до ОСП у вигляді 

порівняльної таблиці, яка містить редакцію відповідних положень (пунктів, 

підпунктів, абзаців тощо) проєкту Інструкції, їх нову редакцію (у разі 

викладення Інструкції в новій редакції) та відповідні обґрунтування 

необхідності внесення таких змін. 

ОСП розглядає отримані пропозиції та зауваження не більше 30 днів, за  

результатами розгляду яких ОСП оприлюднює свій попередній висновок щодо 

їх урахування/відхилення, проєкт Інструкції та порівняльну таблицю змін (у 

разі викладення Інструкції в новій редакції) на своєму офіційному вебсайті. У 

разі наявності спірних позицій ОСП проводить узгоджувальну нараду за 

участю осіб, які подали пропозиції та зауваження, та інших заінтересованих 

сторін, за результатами якої складається протокол. Протокол узгоджувальної 

наради протягом 5 робочих днів з дня її проведення оприлюднюється на 

вебсайті ОСП та надається Регулятору разом з Інструкцією, яка затверджена 

внутрішнім організаційно-розпорядчим документом ОСП, для її погодження. 

У разі необхідності, зокрема, у разі внесення суттєвих змін до Інструкції 

ОСП забезпечує проведення роз’яснювальних заходів для власників 

первинних даних або уповноважених ними осіб.»; 

 



 

 

2) у пункті 2.2: 

в абзаці третьому слова «надають дані щодо функціонування ринку 

електричної енергії» замінити словами «зобов’язані надавати дані до»;   

доповнити двома новими абзацами такого змісту: 

«Власник первинних даних повинен визначити контактну особу для 

взаємодії з ОСП щодо надання даних відповідно до цього Порядку та 

повідомити про неї ОСП відповідно до положень, визначених Інструкцією.  

Від імені власника первинних даних, на підставі відповідного договору 

первинні дані до ОСП може надавати уповноважена особа відповідно до вимог 

цього Порядку. У разі передачі даних уповноваженою особою власник 

первинних даних не звільняється від відповідальності, передбаченої цим 

Порядком. Уповноважена особа має передавати набори даних, які має 

передавати власник первинних даних, засобами та у форматі відповідно до 

вимог Інструкції.  Власник первинних даних повинен письмово (згідно з 

формою, наведеною в Інструкції) повідомити ОСП про намір передачі даних 

через уповноважену особу та її контактну інформацію. ОСП має право 

запитати у власника первинних даних додаткову інформацію, необхідну для 

забезпечення процесу передачі даних через уповноважену особу.»; 

  

3) у пункті 2.3: 

абзац другий замінити двома новими абзацами такого змісту: 

«У разі ненадання (повністю або частково), несвоєчасного надання або 

у разі виявлення ОСП/надавачем даних фактів надання власником первинних 

даних недостовірних/неповних  данних/інформації, необхідних для передачі 

на платформу прозорості ENTSO-E, ОСП/надавач даних  повинен звернутися 

до власника первинних даних в електронній формі щодо надання 

уточнених/виправлених/доповнених даних/інформації у порядку, 

визначеному Інструкцією. Власник первинних даних має надати 

уточнені/виправлені/доповнені дані/інформацію не пізніше ніж упродовж                    

5 робочих днів з дня отримання звернення ОСП/надавача даних. 

Якщо на звернення ОСП/надавача даних власник первинних даних не 

надав (повністю або частково) уточнені/виправлені/доповнені 

дані/інформацію або у разі систематичності недотримання власником 

первинних даних пункту 2.2 цієї глави,  ОСП/надавач даних звертаються до 

Регулятора для прийняття відповідних рішень у межах повноважень, зокрема 

щодо проведення перевірки.». 

 

3. У главі 3:  

 

1) пункт 3.7 викласти в такій редакції: 

«3.7. Набори даних відповідно до додатка до цього Порядку подаються 

ОСП/надавачем даних на платформу прозорості ENTSO-E з моменту 

конфігурації даних на платформі прозорості ENTSO-E.»; 

 



 

 

2) пункт 3.10 викласти в такій редакції: 

«3.10. ОСП оприлюднює дані відповідно до додатка до цього Порядку 

на офіційному вебсайті в окремому розділі.»; 

 

3) пункт 3.11 після абревіатури «ОСП» доповнити словами «та 

власниками первинних даних». 

 

 

 

Начальник Управління 

стратегічного розвитку та 

міжнародної координації                                                             О. Голембівська 

 

 


