
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 (далі – ОСР), 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. 

Вертикально інтегрований суб’єкт господарювання – юридична особа 

незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа, у 

тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою, що 

провадить діяльність з передачі та/або розподілу електричної енергії і щонайменше 

одну з функцій з виробництва або постачання електричної енергії, або група таких 

осіб, пов’язаних між собою безпосередньо чи опосередковано відносинами 

контролю, що провадять діяльність з передачі та/або розподілу електричної енергії 

і щонайменше одну з функцій з виробництва або постачання електричної енергії. 

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 № 1406).  

Програма відповідності АТ «Укрзалізниця» (Товариство) погоджена 

постановою НКРЕКП від 18 липня 2020 року № 1501 (зі змінами, погодженими 

постановами НКРЕКП від 03 червня 2020 року № 1052, від 10 травня 2022 року  

№ 485, від 01 листопада 2022 року № 1391). 

Відповідно до пункту 4.8 Порядку № 1406 ОСР готує зміни до програми 

відповідності шляхом викладення її у новій редакції та подає її на погодження 

Регулятору разом із порівняльною таблицею змін, відповідними супровідними 

документами, передбаченими пунктом 3.3 глави 3 Порядку № 1406, та 

підтвердними документами, що засвідчують настання таких змін, протягом одного 

місяця з дня настання підстав, визначених у пункті 4.7 Порядку № 1406 (протягом 

місяця, після закінчення кварталу, у випадку змін у переліку суб'єктів 

господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта 

господарювання (далі – ВІСГ) до складу якого входить ОСР).  

Відповідно до Статуту АТ «Укрзалізниця» засновником товариства є держава 

в особі Кабінету Міністрів України (далі – КМУ). Управління корпоративними 

правами держави стосовно Товариства здійснює КМУ. Єдиним акціонером 

Товариства є держава в особі КМУ. 

Враховуючи положення Закону та статті 35 (2) і (3) Директиви (ЄС) 2019/944 

(стаття 26 (2) і (3) Директиви 2009/72/ЄС) КМУ розглядається як ВІСГ, до складу 

якого входить у тому числі АТ «Укрзалізниця». 

У зв’язку з зазначеним на виконання вимог Закону та Порядку № 1406  

АТ «Укрзалізниця» листом від 28 грудня 2022 року № Ц-2-88/3055-22 надало на 
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погодження НКРЕКП проєкт змін до чинної Програми відповідності, які 

передбачають уточнення щодо складу ВІСГ, до якого входить АТ «Укрзалізниця».  

Враховуючи зазначене, та на підставі розглянутих документів пропонуємо 

прийняти рішення про погодження змін до Програми відповідності 

АТ «Укрзалізниця», погодженої постановою НКРЕКП, від 18 липня 2019 року  

№ 1501 (зі змінами, погодженими постановами НКРЕКП від 03 червня 2020 року  

№ 1052, від 10 травня 2022 року № 485, від 01 листопада 2022 року № 1391). 

 

 

 

 

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 акціонерного 

товариства «Укрзалізниця»  

 

 

Відповідно до статті 48 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» та з урахуванням листа акціонерного товариства «Укрзалізниця» від 

28 грудня 2022 року № Ц-2-88/3055-22 Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

 

Погодити зміни до Програми відповідності акціонерного 

товариства «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, 

від 10 травня 2022 року № 485, від 01 листопада 2022 року№ 1391). 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                           К. Ущаповський 


