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У виробництві 
електроенергії — монополії

На оптовому ринку — один 
державний покупець 

ДП «Енерегоринок»

На роздрібному ринку — розподіл 
та постачання електроенергії 

розділено, розпочалася 
конкуренція постачальників

Відсутнє довготермінове планування 
(лише на добу)

Ціни на електроенергію 
встановлюються регулятором

Найбільші сегменти ринку 
закриті для нових інвесторів

Електрообладнання зношується, 
знижується надійність постачання, 
дефіцит палива (вугілля)



ЯК ПРАЦЮВАТИМЕ НОВА МОДЕЛЬ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 
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(Закон України «Про ринок електроенергії №4494 від 13.04.2017 р.)

Підсилення конкуренції серед виробників 
за рахунок ринкових механізмів торгівлі 

та відкриття імпорту електроенергії

Гнучкі умови постачання, за яких 
учасники рику самі визначають графіки 

виробництва та споживання

постачатиметься за прямими договорами між 
виробником і постачальником/споживачем

Вільне ціноутворення, що регулюється 
попитом

Для вразливих категорій споживачів —
«постачальник універсальної послуги»

Поява нових сегментів: ринку двосторонніх 
договорів, ринку «на добу на перед» та 
внутрішньодобового ринку, балансуючого 
ринку та ринку допоміжних послуг.

До 90% електроенергії 



НОВИЙ ФУНКЦІОНАЛ УКРЕНЕРГО НА РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

• Розробляє правила ринку, кодекс системи 
передачі, кодекс комерційного обліку, 
правила управління обмеженнями, 
порядок розподілу пропускної 
спроможності міждержавних перетинів та 
подає їх на затвердження Регулятору

• Надає учасникам ринку інформацію, 
необхідну для ефективного доступу до 
системи передачі та виконання ними їхніх 
функцій на ринку електричної енергії

• Виконує покладені на нього спеціальні 
обов’язки для забезпечення 
загальносуспільних інтересів у процесі 
функціонування ринку електричної енергії

• Приймає та акцептує добові графіки 
електричної енергії учасників ринку

• Здійснює придбання послуги з 
балансування 

• Забезпечує роботу ринку 
допоміжних послуг та придбаває 
допоміжні послуги

• Здійснює моніторинг виконання 
постачальниками допоміжних 
послуг зобов’язань з їх надання
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НОВИЙ ФУНКЦІОНАЛ УКРЕНЕРГО НА РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
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Адміністратор 
комерційного обліку

Адміністратор розрахунків + 
оператор балансуючого ринку та 
ринку допоміжних послуг

• реєструє постачальників послуг комерційного 
обліку та точки комерційного обліку

• координує інформаційний обмін на ринку

• передає дані комерційного обліку між 
учасниками ринку

• створює бази даних комерційного обліку та 
управляє ними

• реєструє учасників ринку, сторони, відповідальні 
за баланс, постачальників послуг з балансування

• забезпечує надання фінансових гарантій за 
договорами про врегулювання небалансів

• веде бази даних обсягів купівлі-продажу, відпуску, 
споживання, експорту/імпорту електроенергії

• розраховує платежі за електроенергію ОСП та 
постачальників послуг з балансування, ціни та 
обсяги небалансів, платежі за них та допоміжні 
послуги
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КРОКИ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ РИКУ: РОЗРОБКА ЗАКОНОДАВСТВА

Правила ринку 
«на добу наперед» та 
внутрішньодобового 

ринку

Кодекс системи 
передачі

Правила 
ринку

Правила 
роздрібного 

ринку 
електричної 

енергії

Кодекс 
систем 

розподілу

Оператор 
ринку Оператор системи передачі НКРЕКП

Кодекс 
комерційного 

обліку

РОЗРОБЛЕНО

Закон України «Про ринок електричної енергії»

РОЗРОБЛЕНОРОЗРОБЛЕНО

Розробити



ДП «Енергоринок» розпочало тестові операції 
на сегментах ринку «на добу на перед» та 
внутрішньодобового ринку

ДП «НЕК «Укренерго» розпочало тестові операції 
на сегментах балансуючого ринку та ринку 

допоміжних послуг на демонстраційній тестовій 
платформі MARKET MANAGEMENT SYSTEM 

https://mms.ua.energy/ Подальші кроки:
• Поступове тестування всіх модулів платформи 

MARKET MANAGEMENT SYSTEM та запуск в 
експлуатацію адаптованої системи

• Навчання та реєстрація учасників ринку

• Початкове завантаження даних

• Організація інформаційного обміну

• Створення ПО для Системи Адміністратора 
комерційного обліку
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КРОКИ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ РИКУ: ПО для сегментів ринку

1 грудня 2018 р. 

11 грудня 2018 р. 

https://mms.ua.energy/


СЕРТИФІКАЦІЯ ОПЕРАТОРА СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ (ОСП)

Сертифікація проводиться Українським регулятором у сфері енергетики за погодженням із 
Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.

У Законі про ринок 
електричної енергії 
встановлені умови 

сертифікації ОСП:

• Укренерго має бути корпоратизоване, тобто стати акціонерним товариством
• Укренерго має бути власником мережі. В даний час мережа передачі належить 

державі та передана Укренерго за спеціальним правовим титулом – із забороною 
продавати або закладати активи

• Укренерго має бути відокремлено на акціонерному рівні від виробництва та 
постачання електроенергії. На сьогоднішній день Укренерго та деякі інші 
генеруючі компаній перебувають у власності одного Міністерства.

Корпоратизація Анбандлінг 
(відокремлення)

Володіння
План дій схвалений, 

визначено нову дату оцінки 
на яку має бути проведена 

інвентарізація

Тільки після виконання 
всіх трьох умов Укренерго 

може подати запит на 
сертифікацію.Початковий етап 

потребує політичного 
рішення уряду

Початковий етап, 
потребує голосування в 

парламенті
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Термін впровадження нової 
моделі ринку електроенергії

1. Затримка впровадження ПО для 
сегментів ринку через несвоєчасність 
погодження рахунків Міністерством 
енергетики та вугільної промисловості

2. Низька залученість учасників ринку в 
тестових операціях

ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ РИКУ

1 липня Ризики2019 р.
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Дякую за увагу!
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