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Закон прийнято 
Верховною Радою 
України 08.06.2017

Закон повернуто з 
підписом Президента

11.06.2017

Закон набрав чинності. 
Почався підготовчий 
період. 01.07.2019

Початок перехідного 
періоду. 

01.07.2020

Закінчення перехідного 
періоду. Повноцінна 
робота ринку електричної 
енергії.



Правові

ОрганізаційніЕкономічні

Технічні 

Заходи для 
впровадження 
нового ринку





КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО РИНКУ 

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

- Створений 9 серпня 2017 р. Постановою Кабінету Міністрів України № 559;
- Очолюють Кістіон В. Є. та Домбровський О. Г. ;
- Ключовий підрозділ - Постійно діюча робоча група Координаційного центру

із забезпечення запровадження нового ринку (Проектний офіс).
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Правила РДН та ВДР

Кодекс системи передачі

Кодекс системи розподілу

Кодекс комерційного обліку

Правила роздрібного ринку

Методика приєднання до мереж

339 поправок

136 поправок

214 поправок

253 поправки

395 поправок

2 поправки

2 поправки

Всього 
1 341 

поправка



кВт

Стандартне приєднання
˂ 50 кВТ; ˂ 300 м;

кВт Км

Нестандартне приєднання
˃ 50 кВТ; ˃ 300 м;

Ставка плати за нестандартне приєднання: 

Х=C+2+H+5+O+H

● тип електроустановки (споживач/виробник)
● категорія надійності електропостачання

● cтупінь напруги у точці приєднання 
● замовлена потужність;

● місцезнаходження електроустановки;
● завантаженість трансформаторної підстанції;

Ставка плати за стандартне приєднання: 

Х=H+2+O

“Оператор системи передачі та оператори
систем розподілу не мають права відмовити в
приєднанні електроустановок замовника до
системи передачі або системи розподілу за
умови дотримання замовником кодексу
системи передачі та кодексу систем
розподілу”.



Внесення КМУ на розгляд ВРУ 
законопроекту  “Про особливості 
погашення заборгованості, що 
утворилася на оптовому ринку 

електричної енергії"

Затвердження КМУ Порядку 
надання підтримки виробникам, що 

здійснюють комбіноване 
виробництво електричної та 

теплової енергії на 
теплоелектроцентралях

Закупівля програмного 
забезпечення для державного 

підприємства “НЕК Укренерго” та 
державного підприємства 

“Енергоринок”

Корпоратизація та сертифікація 
державного підприємства  “НЕК 

Укренерго”

Порушення плану імплементації нового ринку 
електричної енергії



1. Крос-субсидування:

п. 3 прикінцевих та перехідних
положень ЗУ “Про ринок
електричної енергії”:

- “Регулятору до дати початку
дії нового ринку електричної
енергії забезпечити відсутність
перехресного субсидіювання між
різними категоріями
споживачів”.

2. RAB-тариф:

- Занадто добре, щоб бути
правдою;
- Викривлення кращих
європейських практик.



Дякую за увагу


