Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
Про надання звіту Адміністратора Кодексу
системи передачі за 2018 рік

Відповідно до глави 4 розділу І Кодексу системи передачі, затвердженого
Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 309, ДП «НЕК «Укренерго», як
Адміністратор Кодексу системи передачі надає Вам щорічний звіт про свою діяльність як
Адміністратора Кодексу за 2018 рік.
У рамках виконання функцій адміністратора Кодексу системи та виконання вимог
Постанови НКРЕКП від 14.03.2018 № 309 ДП «НЕК «Укренерго» було зроблено наступне.
1. Відповідно до підпункту 1 пункту 2 Постанови НКРЕКП від 14.03.2018 № 309
розроблено проекти наступних документів:
− «Положення про взаємодію оператора системи передачі та користувачів системи
передачі/розподілу при диспетчерському управлінні ОЕС України» (надано НКРЕКП
листом від 19.10.2018 № 01/41988);
− «Технічні вимоги до побудови каналів зв’язку для обміну технологічною
інформацією між оператором системи передачі та користувачами системи
передачі/розподілу)» (направлено до НКРЕКП листом від 05.12.2018 № 01/47959);
− «Технічні
вимоги
до
побудови
інформаційно-технологічних
систем
диспетчерського управління ОЕС України» (направлено до НКРЕКП листом від 28.12.2018
№ 01/50945);
- «Порядок перевірки та проведення випробувань електроустановок постачальника
допоміжних послуг (направлено до НКРЕКП листами від 19.06.2018 № 01/24757 та
від 14.01.2019 № 01/1432);
- «Порядок складання плану захисту об’єднаної енергосистеми України» та
«Порядок складання плану відновлення об’єднаної енергосистеми України» (направлено
до НКРЕКП листами від 18.01.2019 № 01/1990, № 01/1991).
2. На виконання підпункту 2 пункту 2 підготовлено перелік нормативно-технічних
документів, які містять положення (вимоги, норми, показники), відмінні від положень
(вимог, норм, показників) Кодексу системи передачі, та оприлюднено на офіційному вебсайті в мережі Інтернет. Інформація надана до НКРЕКП листом від 18.10.2018 № 01/41791.
Ці документи підлягають перегляду (уточненню) протягом року з дати набрання
чинності цією Постановою (до 19.04.2019).
Крім цього, впродовж 2018 року опрацьовано 18 нормативних документів
(далі – НД), з яких п’ять НД плануються до скасування (по трьох НД надіслані листи до
Міненерговугілля). Наразі проводиться методологічний супровід скасування;
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три НД потребують оновлення та приведення у відповідність до вимог чинного
законодавства України та стандартів ЄС з метою їх затвердження в якості додатків до
Кодексу системи передачі: з них два НД - шляхом залучення розробника за тендерною
процедурою на платформі Prozorro (робота виконуватиметься за рахунок тарифу
ДП «НЕК «Укренерго» відповідно до наказу №1, наразі готуються технічні завдання на
розробку додатків до КСП) та один НД - шляхом залучення НПЦР ОЕС України; один НД
потребує оновлення та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства
України та стандартів ЄС, шляхом залучення європейського консультанта (робота
виконуватиметься за грантові кошти); два НД за результатами проведеного аналізу є
актуальними та не потребують перегляду; сім НД знаходяться на опрацюванні.
3. Відповідно до підпункту 3 пункту 2 ДП «НЕК «Укренерго» звернулося до
ліцензіатів, що провадять господарську діяльність з виробництва електричної енергії з
використанням генеруючих одиниць типу C та D, у частині надання даних щодо
характеристик їх електроустановок для аналізу виконання ними вимог розділу ІІІ Кодексу
системи передач. Отримана інформація детально опрацьована, результати узагальнені
для аналізу.
4. Відповідно до підпункту 4 пункту 2 на основі отриманих даних було проведено
оцінку (аналіз) можливості застосування вимог розділу ІІІ Кодексу системи передачі до
існуючих генеруючих одиниць типу C та D та листом від 18.10.2018 № 01/41824 надано
Регулятору.
5. Відповідно до підпункту 5 пункту 2 визначено перелік відповідних вимог
(положень) розділу ІІІ Кодексу системи передачі: яким існуючі генеруючі одиниці типу C та
D повинні відповідати з дня набрання чинності цією Постановою; яким існуючі генеруючі
одиниці типу C та D повинні відповідати через обґрунтований перехідний період; від
виконання яких існуючі генеруючі одиниці типу C та D можуть бути звільнені.
Узагальнені результати проведеної оцінки направлено до НКРЕКП листом
від 28.12.2018 № 01/51040.
6. Відповідно до пункту 4 ДП «НЕК «Укренерго» здійснюється приведення умов
діючих договорів до вимог Кодексу системи передачі шляхом укладення відповідних
додаткових угод.
У звітному періоді в межах виконання функцій Адміністратора Кодексу
ДП «НЕК «Укренерго» розглянуто та узагальнено пропозиції щодо внесення змін і
доповнень до КСП, підготовлені спеціалістами ДП «НЕК «Укренерго» та учасниками ринку.
Систематизовані пропозиції було направлено на розгляд НКРЕКП листами від 17.07.2018
№ 01/28792 та від 09.10.2018 № 01/40885.
З повагою,
Заступник директора з
розвитку ринку та ІТ
Немировський А.І.
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