
Обґрунтування 

прийняття постанови НКРЕКП «Про погодження змін до Програми 

заходів з недопущення конфлікту інтересів Приватного акціонерного 

товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» при наданні 

послуг з передачі електричної енергії, здійсненні диспетчерського 

(оперативно-технологічного) управління режимами роботи ОЕС України, 

виконанні функцій адміністратора розрахунків та адміністратора 

комерційного обліку» 

 

Статтею 33 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – 

Закон) визначено функції, права та обов’язки оператора системи передачі. 

Відповідно до частини дев’ятої статті 33 Закону ОСП зобов’язаний 

розробити та подати на погодження Регулятору програму заходів з 

недопущення конфлікту інтересів при наданні послуг з передачі електричної 

енергії, здійсненні диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 

режимами роботи ОЕС України, виконанні функцій адміністратора розрахунків 

та адміністратора комерційного обліку (далі – Програма заходів), що, зокрема, 

включає: 

1) забезпечення незалежності у прийнятті рішень посадовими особами 

структурних підрозділів, що забезпечують надання послуг з передачі 

електричної енергії, здійснення диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління режимами роботи ОЕС України, виконання функцій адміністратора 

розрахунків та адміністратора комерційного обліку, пов’язаних з їхньою 

операційною діяльністю та з кадрових питань; 

2) недопущення сумісництва та суміщення (прямого і прихованого); 

3) обмеження доступу до комерційної інформації, забезпечення фізичної 

та інформаційно-технологічної безпеки інформації, розмежування доступу до 

різних категорій даних в інформаційних системах, визначення кола осіб та 

випадків доступу до інформації, здійснення належного контролю за діяльністю 

працівників, яким надано доступ до інформації з обмеженим доступом; 

4) розмежування підпорядкування посадових осіб, які виконують суміжні 

функції; 

5) забезпечення формалізації взаємовідносин посадових осіб структурних 

підрозділів, що забезпечують надання послуг з передачі електричної енергії, 

здійснення диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 

режимами роботи ОЕС України, виконання функцій адміністратора розрахунків 

та адміністратора комерційного обліку, реєстрацію та зберігання відповідних 

документів. 

На виконання вимог Закону НКРЕКП постановою від 25 листопада 2020 

№ 2172 погоджено Програму заходів ПрАТ «НЕК «Укренерго» з подальшим її 

затвердженням правлінням ОСП. 

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 (адміністратор розрахунку, адміністратор 

комерційного обліку) не має права мати у власності, володіти, користуватися, 

розробляти, управляти чи експлуатувати установки зберігання енергії, крім 



випадків, передбачених Законом, та здійснювати діяльність із зберігання 

енергії. 

З метою приведення Програми заходів до вимог Закону № 2046-IX 

НКРЕКП направлено запит до ПрАТ «НЕК «Укренерго» щодо підготовки змін 

до неї та подання нової редакції Програми заходів ОСП на погодження 

Регулятору. 

 «НЕК «Укренерго» підготовлено проект нової редакції Програми заходів 

з урахуванням положень Закону № 2046-IX, який було направлено на 

погодження Регулятору. Проєкт документу було доопрацьовано НЕК 

«Укренерго» з урахуванням пропозиції та зауважень, наданих Регулятором, 

зокрема листом від 18.10.22 за вих. № 842/13.3/5-22 та листом від 21.10.22 за 

вих. № 01/46741 надано на погодження Регулятору нову редакцію Програми 

заходів. 

Враховуючи зазначене та на підставі розглянутих документів 

пропонуємо: 

1. Прийняти рішення про погодження змін до Програми заходів з 

недопущення конфлікту інтересів приватного акціонерного товариства 

«Національна енергетична компанія «Укренерго» при наданні послуг з передачі 

електричної енергії, здійсненні диспетчерського  (оперативно-технологічного) 

управління режимами роботи ОЕС України, виконанні функцій адміністратора 

розрахунків та адміністратора комерційного обліку, затвердженої постановою 

НКРЕКП від 25.11.2020 № 2172, шляхом викладення її у новій редакції; 

2. Доручити приватному акціонерному товариству «Національна 

енергетична компанія «Укренерго»:  

протягом десяти робочих днів з дня набрання чинності цією постановою 

оприлюднити нову редакцію Програми заходів на власному офіційному 

вебсайті;  

привести свої внутрішні документи у відповідність до Програми заходів. 

 

 

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  

заходів з недопущення конфлікту  

інтересів приватного акціонерного  

товариства «Національна енергетична  

компанія «Укренерго» при наданні  

послуг з передачі електричної енергії,  

здійсненні диспетчерського  

(оперативно-технологічного) управління 

режимами роботи ОЕС  

України, виконанні функцій  

адміністратора розрахунків та  

адміністратора комерційного обліку 

 

Відповідно до частини дев’ятої статті 33 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» та у зв’язку з листом НЕК «Укренерго» від 21 жовтня 

2022 року № 01/46741 Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Погодити зміни до Програми заходів з недопущення конфлікту 

інтересів приватного акціонерного товариства «Національна енергетична 

компанія «Укренерго» при наданні послуг з передачі електричної енергії, 

здійсненні диспетчерського  (оперативно-технологічного) управління режимами 

роботи ОЕС України, виконанні функцій адміністратора розрахунків та 

адміністратора комерційного обліку, затвердженої постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 25 листопада 2020 року № 2172, шляхом викладення її у новій 

редакції (далі – Програма заходів). 

 

2. Приватному акціонерному товариству «Національна енергетична 

компанія «Укренерго»: 



протягом десяти робочих днів з дня набрання чинності цією постановою 

оприлюднити нову редакцію Програми заходів на власному офіційному 

вебсайті; 

привести свої внутрішні документи у відповідність до Програми заходів. 

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                              К. Ущаповський  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


