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Координаційний центр із забезпеченням
запровадження нового ринку електричної енергії

Координаційний центр (перше засідання – 15 вересня 2017 р)

Координаційний центр є консультативно‐дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України, основними завданнями
якого, є координація роботи державних органів, установ, організацій та суб’єктів господарювання з питань
запровадження нового ринку електричної енергії; підготовка пропозицій та рекомендацій щодо заходів, пов’язаних
із впровадженням нового ринку електричної енергії та контроль за виконанням цих заходів. (постанова КМУ від
09.08.2017№559)

Віце‐прем’єр‐міністр України, голова Координаційного центру
Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань ПЕК, співголова
Міністр енергетики та вугільної промисловості, заступник голови
Голова НКРЕКП, заступник голови
Члени Координаційного центру:
Заступники Міністерсва енергетикити та вугільної промисловості, Міністерства фінансів, Міністерства соціальної
політики, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово‐
комунального господарства, Міністерства юстиції, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб, Заступник ГоловиДержавної Фіскальної Служби, Заступник Голови Державної
регуляторної служби, Заступник Глави Адміністрації Президента України, Заступник секретаря Національної ради 
реформ, Державний уповноважений Антимонопольного комітету, Член НКРЕКП,  Член НКЦПФР, Голова 
Держенергоефективності,  Народні депутати України,  Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України,  Директор 
ДП“Енергоринок”,  Директор ДП НЕК “Укренерго”, Голова Ради ОРЕ, Голова Офісу Національної інвестиційної ради при 
Президентові України , Представники об’єднаних профспілок та  роботодавців на національному рівні



Основні ризики проведення ефективних реформ

ВІДСУТНІСТЬ:
- достатнього часу на впровадження повномасштабної реформи;

- кваліфікованого персоналу, який має досвід у реформуванні 
електроенергетичної галузі;
- скоординованості основних дій, які мають вплив на учасників 
майбутнього ринку; 
- обізнаності та знання процесів реформ з боку потенційних учасників 
ринку електричної енергії.  



Необхідність створення Проектного офісу

Координаційний центр
Косультативно-дорадчий 

орган при КМУ

Постійно діюча робоча
група (Проектний офіс)

Завдання Пропозиція/
Звітність

Постійно діючий робочий 
орган при КЦ



Мета та цілі створення Проектного офісу
Проектний офіс створюється для:
- консультативно-технічної підтримки;

- ефективної координації усіх заходів та дій  учасників ринку, необхідних для 
імплементації положень Закону України “Про ринок електричної енергії”;

- прискорення впровадження необхідних реформ;

- розробка основних бізнес-процесів взаємодії між потенційними учасниками 
нового ринку електричної енергії на відповідність законодавству Енергетичного 
Співтовариства ;

- визначення єдиних вимог щодо проведення заходів із проведенням 
інфраструктурних змін (реструктуризація - ДПЕ, розділення - обленерго, 
корпоратизація – НЕК Укренерго);

- проведення навчальних заходів (семінари, конференції)  для учасників ринку та 
інше



Структура Проектного офісу

Координаційний центр

Тематична
Група 1

Секретаріат 
Координаційного центру Проектний офіс (ПО)

Тематична
Група 2

Тематична
Група 3

Тематична
Група 4

Тематична
Група 5

Тематична
Група 6

Протокольні 
функції

Консультативно‐
технічна 
підтримка

Організаційне 
забезпечення

Постановка 
завдання

1) Члени КЦ та/або їх
представники.

2) Експерти та/або консультанти
діючих програм міжнародно‐
технічної допомоги та
міжнародних проектів.

3) Постійні консультанти за
напрямками спеціальних
робочих (тематичних) груп.

4) Представники міжнародних
та європейських донорів.

5) Вітчизняні експерти із
представників учасників ринку
електричної енергії (виробники
та постачальники)

Учасники ПО



СПЕЦІАЛЬНІ РОБОЧІ (ТЕМАТИЧНІ) ГРУПИ

Правила, Кодекси тощоОптовий ринок

Правила, Типові договори тощоРоздрібний ринок

ДПЕ, НЕК та обленергоРеструктуризація/розділення/корпоратизація

ІТ рішення, облік, обмін даних тощоТехнічно – програмне забезпечення

Кліринг, уповноважені банки, 
борги, гарантії оплати тощоФінансовий

ТЕС, ТЕЦ та зеленіПідтримка виробників

ТЕМАТИЧНІ ГРУПИ

1

2

3

4

5

6

ПОСТІЙНІ  КОНСУЛЬТАНТИ * * Окремі технічні завдання консультантів
4 іноземних та 1 вітчизняного



Стан по відбору консультантів *
Консультант з питань 
роботи Оптового ринку

Консультант з питань 
впровадження Роздрібного 

ринку

Консультант з питань 
Фінансів

Консультант з питань 
Технічно‐програмного 
забезпечення СО та ОР

Консультант з Юридичного 
забезпечення

Тендерна пропозиція (акцептована)
Представник –Чехія

Компанія ЮникорнСистем

Тендерна пропозиція (акцептована)
Представник–Словаччина

Регулятор Словаччини (RONI)

Тендерна пропозиція (акцептована)
Представник–Чехія

Компанія ЮникорнСистем

Тендерна пропозиція (акцептована)
Представник–Словаччина
Оператор ринку Словаччини

* Відкриття тендерних процедур відбулося 15 січня та 2 лютого 2018 року в системі PROZORRO

Тендерна пропозиція (розглядається) Представник ‐ Україна



Робота консультантів в Проектном офісі * 
Консультант з питань 
роботи Оптового ринку

Організація та 
керівництво

Оптовий ринок

Підтримка виробників

Консультант з питань 
впровадження Роздрібного 

ринку

Організація та 
керівництво Роздрібний ринок

Консультант з питань 
Фінансів

Організація та 
керівництво Фінанси

Консультант з питань 
Технічно‐програмного 
забезпечення СО та ОР

Організація та 
керівництво

Технічно‐програмне 
забезпечення

Консультант з Юридичного 
забезпечення

Організація та 
керівництво

Реструктуризація/розділення/ 
корпоратизація

Сп
ец
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* Робота розпочалася з 1 лютого 2018 року, окрім консультанта з юридичного забезпечення
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Організація Роботи Проектного офісу

Розробка  * Розгляд * Схвалення/Погодження  * Затвердження  *

*Перелік документів, відповідальні та дати – визначені в зведеному 
плану‐графіку впровадження ЗУ «Про ринок електричної енергії»

1) Відповідальні міністерства;
2) НКРЕКП;
3) ДП «Енергоринок»;
4) НЕК «Укренерго»;
5) Консультанти діючих 
програм міжнародно‐технічної 
допомоги та міжнародних 
проектів – від Секретаріату ЕС, 
Представництва Комісії ЄС, 
Світового Банку, ЄБРР та ін.

Проектний офіс / 
Спеціальні робочі (тематичні) групи  

1)  Верховна Рада України;
2) Кабінет Міністрів України;
3) НКРЕКП.

1) Відповідальні міністерства;
2) Зацікавлені сторони;

1) НКРЕКП;
2) Відповідальні міністерства;
3) Антимонопольний Комітет;
4) Енергетичне Співтовариство

до 23.11.2017
до 03.2018 – Правила
до 06.2018 –Методики4‐7 місяців



Зведений план-графік
Зведений план графік є зведена таблиця переліку заходів, відповідальних за розробку,
схвалення, погодження та затвердження нормативно‐правових актів необхідних для
запровадження нового ринку електричної енергії, у відповідності до вимог Закону України
«Про ринок електричної енергії»

Зведений план-графік впровадження ЗУ про ринок електричної енергії

OCP / DSO Оператор системи розподілу / 
ОСП / TSO Оператор системи передачі / Tr
ВІС / VIU Вертикально‐інтегрований суб'
ГП / GB Гарантований покупець / Guara
ОР / MO Оператор ринку/Market Operat
КМУ / СMU Кабінет міні стрів України / Cab
ФДМ / SPF Фонд державного майна / State
НБУ / NBU Національний банк України / N
МЕВ / MCE Міністерство енергетики та вугі
МФ / MF Міністерство фінансів України 
МСП / MSP Міністерство соціальної політи
ПУП / USS Постачальник універсальних по
Р / R Регулятор/Regulator
АМК/AMC Антимонопольний комітет Укра
Виробники на ТЕЦ, стосовно яких п Виробники на ТЕЦ, стосовно яки
Держенергоефективності / Energy eДерженергоефективності / Ener

№ Заходи
Дата схвалення 

проекту 
документу

Дата 
затвердження 

документу

Кінцева дата 
прийняття згідно 

вимог закону

Відповідальний за розробку 
(проведення)

Відповідальний за 
затвердження

1.1. Процедура сертифікації 29.06.2017 15.08.2017 11.08.2017 Р Р 

1.2. Ліцензійні умови на передачу 05.09.2017 16.11.2017 11.12.2017 Р / R Р 

1.3. Корпоратизація ОСП КМУ; МЕВ; ОСП КМУ

1.4. Відокремлення ОСП (розмежування повноважень щодо управління ОСП та 
активами у виробництві, постачанні е/е та газу) між різними ЦОВВ 

КМУ; МЕВ; ОСП КМУ

1.5. Сертифікація ОСП ОСП; Р Р
1.6. Програма заходів недопущення конфлікту інтересів при виконанні функцій ОСП ОСП Р 

1.7. Видача ліцензії на передачу Р Р 
1.8. Кодекс системи передачі 14.11.2017 08.02.2018 11.03.2018 ОСП Р 



Інтерактивна система для обговорення
У відповідності до рішення Проектного офісу та з метою запровадження прозорого та відкритого механізму
розгляду проектів нормативно‐правових актів, які визначені Зведеним планом‐графіком, а також для прискорення
підготовки пропозицій до актів, була запроваджена інтерактивна система на базі платформи ПСІХЕЯ ЕКСПЕРТ від
Науково‐технічного центру «ПСІХЕЯ».
Починаючи із 21 грудня 2017 року була запроваджена зазначена система, яка дозволяє не залежно від місця
знаходження надавати пропозиції до нормативно‐правових актів через інтернет ресурс сайта Координаційного
центру у розділі «Постійно діючі Робочі групи» ‐ «Платформа для обговорення».



Стан надання пропозицій до актів НКРЕКП
Станом на 28 лютого поточного року загалом підтверджено реєстрацію 71 учасників проекту, із них 57 учасників
(експертів) проекту та 14 спостерігачів. Із них лише близько 30% беруть активну участь у підготовці пропозицій та
оцінки вже наданим пропозиціям.

Всього надано 
поправок

1 341 

339 поправок

136 поправок

Правила ринку (додатки)

Правила ринку на добу наперед та 
внутрішньодобового ринку (додатки)

214 поправок Кодекс системи передачі (додатки)

253 поправок Кодекс системи розподілу (додатки)

395 поправок Кодекс комерційного обліку

2 поправки Правила роздрібного ринку (додатки)

2 поправки Методика приєднання до мереж



Стан проведення відкритих слуханьНКРЕКП по 
схваленимПравилам та Кодексам 

Правила РДН та ВДР

Правила Ринку

Проведено 19 та 21 лютого 2018 р

Проведено 21, 22 та 23 лютого 2018 р
Не всі 

зауваження 
були 

враховані *

Кодекс системи 
розподілу

Кодекс системи 
передачі

Розглядається 26,27 та 28 лютого 2018 р 

Розглядається 27 та 28 лютого 2018 р

Не всі 
зауваження 

враховуються *

Правила Роздрібного 
ринку Проведено 27 та 28 лютого 2018 р

Порядок плати за 
приєднання Проведено 26 та 27 лютого 2018 р 

Кодекс комерційного 
обліку ел.ен. Проведено 26 та 27 лютого 2018 р 

* Узагальнені зауваження та пропозиції знаходяться на сайті НКРЕКП (посилання http://www.nerc.gov.ua/?id=23088) 



САЙТ 
Координаційного центру

http://kc.er.gov.ua



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !


