НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
28.12.2018
№ 2089
Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру малих систем розподілу
Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та з метою
забезпечення функціонування реєстру малих систем розподілу Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок формування та ведення реєстру малих систем розподілу, що додається.
Голова НКРЕКП

О.Кривенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
28.12.2018 № 2089
ПОРЯДОК
формування та ведення реєстру малих систем розподілу

1. Реєстр малих систем розподілу (далі – Реєстр) ведеться з метою забезпечення реєстрації
та підтвердження статусу малої системи розподілу (далі – МСР).
2. Реєстр формується та ведеться Управлінням ліцензування щодо суб'єктів господарювання.
Особою, відповідальною за ведення Реєстру, є начальник Управління ліцензування, за його
формування відповідальні працівник та начальник відповідного структурного підрозділу Управління
ліцензування.
3. Після подання суб’єктом господарювання документів, визначених пунктом 9.3.3 глави 9.3
розділу IX Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року №
310 (далі – Кодекс), Управління ліцензування протягом трьох місяців з дати подання документів
розглядає документи та за результатами розгляду:
1) у разі відповідності поданих документів критеріям класифікації МСР, визначеним частиною
четвертою статті 49 Закону України «Про ринок електричної енергії» та главою 9.2 розділу IX Кодексу,
Управління ліцензування вносить відповідні дані до Реєстру за формою, наведеною в додатку до
цього Порядку;
2) у разі відмови у внесенні відповідних даних до Реєстру Управління ліцензування готує
проект листа, який підписується членом НКРЕКП відповідно до розподілу функціональних обов’язків,
із зазначенням підстави відмови.
4. Підстави для відмови у внесенні даних до Реєстру:
заявлена електрична мережа не відповідає критеріям та класифікації МСР;
документи, що додаються до звернення, подані не в повному обсязі;
звернення суб’єкта господарювання або хоча б один із документів, що додається до
звернення, підписані особою, яка не має на це повноважень.
5. До Реєстру вносяться:
відомості про суб'єкта господарювання, що виконує функції оператора МСР: повне
найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код, номери телефону, електронна адреса;
дата внесення/вилучення інформації про оператора МСР до Реєстру;
скорочене найменування оператора системи передачі (системи розподілу), до якого
приєднана МСР;
межа балансової належності між оператором МСР та оператором системи розподілу (системи
передачі);
перелік електричних мереж, що входять до МСР.
6. Управління ліцензування раз на тиждень надає оновлений Реєстр Відділу інформації та
комунікацій з громадськістю для оприлюднення на офіційному веб-сайті НКРЕКП.
7. Відділ інформації та комунікацій з громадськістю оприлюднює оновлений Реєстр на
офіційному веб-сайті НКРЕКП (http://www.nerc.gov.ua/) не пізніше наступного робочого дня з дня його
отримання від Управління ліцензування.
8. Інформація, що міститься в Реєстрі, є відкритою та розміщується на офіційному веб-сайті

НКРЕКП за формою, наведеною в додатку до цього Порядку.
Начальник Управління ліцензування
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Додаток
до Порядку формування та
ведення реєстру малих
систем розподілу
Реєстр малих систем розподілу
0

Ідентифікаційний
код оператора
МСР

Найменування
оператора
МСР

Місцезнаходження
оператора МСР

Номери
телефонів
оператора
МСР

Електронна
адреса
оператора
МСР

