
КОРПОРАТИВНА РЕФОРМА  
ОПЕРАТОРА СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ
НЕК «УКРЕНЕРГО»



1.1.Реалізація стратегічного курсу 
щодо набуття членства України в ЄС:
• Секторальна інтеграція України з 

ЄС
• Імплементація оновленого 

енергетичного Додатку XXVII до 
Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС

2.5. Ефективні державні підприємства
Запровадження раціональної 
системи корпоративного управління
державними підприємствами у 
відповідності до міжнародних 
стандартів

Програма дій Уряду*

29 b. Управління державними 
підприємствами

Ми будемо надалі зміцнювати корпоративне 
управління ДП, включаючи: 
(i) перегляд структури корпоративного 

управління для державних підприємств 
за сприяння ОЕСР та ЄБРР, для 
приведення його у відповідність з 
Керівними принципами ОЕСР щодо 
корпоративного управління 
державними підприємствами;

(ii) прийняття проекту Закону про 
корпоративне управління ДП для 
розширення повноваження наглядових 
рад призначати керівників та 
затверджувати фінансові плани; 

(iii) прийняття загальної політики щодо 
державної власності

Меморандум з МВФ 

Передумови

* -затверджено Постановою КМУ №471 від 12.06.2020



Завдання

Забезпечити умови для досягнення 
енергетичної незалежності України, 
виконання стратегічних обов`язків  
оператором системи передачі НЕК 
«УКРЕНЕРГО»

Забезпечення безперервної стійкої 
та ефективної діяльності НЕК 
«УКРЕНЕРГО», що має стратегічне 
значення із дотриманням Керівних 
принципів корпоративного 
управління ОЕСР для державних 
підприємств та Принципів стійкого 
розвитку

Забезпечення незалежності НЕК 
«УКРЕНЕРГО» як системного 
оператора передачі електроенергії  
та створення передумов для 
виконання вимог Третього 
енергопакету, у тому числі 
сертифікації та приєднання
до ENTSO–E



Дорожня карта

Сертифікація 
ОСП

Затверджено
Політику

власності НЕК 
«УКРЕНЕРГО»
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07.10.2019 - попереднє 
рішення про 
сертифікацію 
незалежного ОСП 
було схвалено 
НКРЕКП  
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Отримання
МінФіном

статусу суб’єкту
управління НЕК 

«Укренерго»

Розпорядження КМУ 
від 14.11.2018
№ 1001-р

Передача 
ДП  НЕК 

«Укренерго»
до сфери

управління
МінФіну

Мінфіном 
розпочато 
виконання функції 
управління ДП 
«НЕК «Укренерго »  
(лютий 2019)
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ія ДП «НЕК «Укренерго» було
перетворено на приватне 
акціонерне товариство 
(ПрАТ), 100% акцій якого 
належать державі , виконана 
умова сертифікації 
оператора СП (липень 2019)

Завершено 
корпоратизацію 
ДП «Укренерго»

15.06.2020 – Політика 
власності НЕК 
«УКРЕНЕРГО» 
затверджено наказом 
№299 від 15.06.2020  

Проект 
Порядку 

визначення 
KPI Наглядової 

Ради
НЕК 

«УКРЕНЕРГО»

Проект Порядку 
визначення KPI
Наглядової ради НЕК 
«УКРЕНЕРГО» 
розроблено Міфіном. 
На цей час проект 
знаходиться на 
доопрацюванні 



Дорожня карта. Наступні кроки

Прийняття закону про 
запровадження моделі 
відокремлення ISO

Проведення сертифікації 
Оператора системи передачі 
згідно вимог Третього 
енергопакету

Виконання плану приєднання 
Оператором системи передачі
до мережі ENTSO-E

Виконання рекомендацій ОЕСР щодо 
відповідності Керівним принципам 
корпоративного управління

Виконання Рамкового плану КМУ

Побудова дієвої системи 
корпоративного управління, яка 
забезпечить належний контроль
при обов`язковому дотриманні 
незалежності Оператора системи 
передачі, функціонування системи 
внутрішнього контролю, дотриманні 
балансу інтересів всіх груп 
стейхолдерів, виконання стратегічних 
обов`язків оператором системи 
передачі НЕК «УКРЕНЕРГО»




