
Обґрунтування 

прийняття постанови НКРЕКП «Про погодження Інструкції щодо подання 

та публікації даних на ринку електричної енергії» 

 

Відповідно до пункту 2.1 Порядку збору та передачі даних щодо 

функціонування ринку електричної енергії для оприлюднення на платформі 

прозорості ENTSO-E, затвердженого постановою НКРЕКП від 19.06.2018 № 459  

(далі - Порядок) (із змінами, внесеними постановою НКРЕКП №708 від 

12.07.2022), ОСП розробляє Інструкцію щодо подання та публікації даних на 

ринку електричної енергії (далі – Інструкція) та оприлюднює її на своєму веб-

сайті. 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 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.  

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо розвитку установок зберігання енергії» до учасників ринку 

електричної енергії віднесено оператора установки зберігання енергії. На 

виконання постанови НКРЕКП №708 від 12.07.2022 «Про затвердження Змін до 

Порядку збору та передачі даних щодо функціонування ринку електричної 

енергії для оприлюднення на платформі прозорості ENTSO-E» «НЕК 

Укренерго» було підготовлено зміни до Інструкції, якими передбачено: 

- 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 уповноважену особу. 



 

«НЕК Укренерго» 30.08.2022 було опубліковано проєкт змін до Інструкції 

для надання зауважень та пропозицій до нього всіма зацікавленими сторонами. 

Станом на кінцеву дату приймання пропозицій – 09.09.2022, зауважень та 

пропозицій від учасників ринку не надійшло.  Листом від 29.09.2022 № 01/42961 

«НЕК Укренерго» надало до НКРЕКП Інструкцію, затверджену протоколом 

засідання правління «НЕК Укренерго» від 19.09.2022 № 41/2022. 

Враховуючи зазначене, пропонуємо: 

- погодити Інструкцію щодо подання та публікації даних на ринку 

електричної енергії у новій редакції. 

- постанову НКРЕКП від 10.11.2021 № 2156 «Про погодження 

Інструкції щодо подання та публікації даних на ринку електричної енергії» 

визнати такою, що втратила чинність. 

 

 

Заступник начальника Управління 

- начальник відділу стратегічного 

розвитку енергетичних ринків та 

сфери комунальних послуг 
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ  ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

_________                                         Київ                                № _____ 

           

 

Про погодження Інструкції щодо 

подання та публікації даних на ринку 

електричної енергії 

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та 

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», 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, та у зв’язку з листом  «НЕК «Укренерго» від 

29  вересня 2022 року № 01/42961 Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Погодити Інструкцію щодо подання та публікації даних на ринку 

електричної енергії, затверджену протоколом засідання правління «НЕК 

«Укренерго» від 19 вересня 2022 року № 41/2022. 

 

2. Зобов’язати  «НЕК «УКРЕНЕРГО» протягом п’яти робочих днів з дня 

прийняття цієї постанови оприлюднити Інструкцію щодо подання та публікації 

даних на ринку електричної енергії на власному вебсайті. 

 

3. Постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 листопада 2021 року № 2156  

«Про погодження Інструкції щодо подання та публікації даних на ринку 

електричної енергії» визнати такою, що втратила чинність. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                          К. Ущаповський 


