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ЩОДО ДЕЯКИХ ПІДСУМКІВ ВПРОВАДЖЕННЯ ДВОХ ЕТАПІВ РЕФОРМИ ОПТОВОГО РИНКУ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ.

Генерація електричної енергії в Україні.
Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг від 26.04.2019 № 642, затверджено Порядок опублікування інформації про
частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на
навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії. Станом на
кінець 2019-го року в Україні було зафіксовано такий рівень виробництва та відпуску електричної
енергії:
Встановлена
потужність.

Структурний
компонент
генерації
електричної
енергії (2019-й
рік).

АЕС1

1
3

ГВт (млн.
кВ).

%

Генерація.

млрд.
кВтг

Генеруюча інфраструктура.

%

13,835
(9,9 ГВт –
ДП “НАЕК “Енергоатом”3 є оператором
83,23
наявна
чотирьох діючих атомних електростанцій
(з яких
потужність). 26,71
52,67 України (15 енергоблоків).
відпущено

Джерело: http://www.energoatom.com.ua/uploads/2020/finzvit_2019.pdf.
Додатково: https://www.youtube.com/watch?v=7UMr07cVnyo.
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Встановлена
потужність.

Структурний
компонент
генерації
електричної
енергії (2019-й
рік).

ГВт (млн.
кВ).

%

Генерація.

млрд.
кВтг

Генеруюча інфраструктура.

%

78,172).
КВВП
68,5%
6 генеруючих компаній з 15-ма ТЕС (75
енергоблоків з 95-ма паровими турбінами
переважно у конденсаційному циклі).

ТЕС
24,565 47,43
ТЕЦ
Гідроелектростанції
Гідроакумулюючі
станції

5,972 11,53
4,719

9,11

1,51

2,92

60

43 ТЕЦ (переважно у теплофікаційному
37,56 циклі).
8 гідроелектростанцій.

10

2,92

Відновлювальні
(альтернативні)
джерела енергії.

1,184

2,29

9

6,86

3 гідроакумулюючі станції.
Виробники електричної енергії з енергії
сонячного випромінювання – 734 суб’єкти
господарювання, у т.ч. 151 суб’єкт з
потужністю понад 10 МВт (1014 об’єктів, у
т.ч. 175 об’єктів з потужністю понад 10
МВт),
Виробники електричної енергії з енергії
вітру – 26 суб’єктів господарювання (49
об’єктів),
Виробники електричної енергії з біомаси – 14 суб’єктів господарювання (14
об’єктів),
Виробники електричної енергії з біогазу –
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Джерело: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 483 “Про затвердження Положення про
покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії» затверджені спеціальні
обов’язки, які покладені на ДП ”НАЕК “Енергоатом”, зокрема, реалізація певного обсягу електроенергії за
граничними цінами гарантованому покупцеві - ДП “Гарантований покупець”. ДП “НАЕК “Енергоатом”
встановлено граничні ціни для реалізації 90% виробленого об’єму електроенергії ДП “Гарантований
покупець”. Середньорічна ціна на 2019 рік склала 0,6188 грн/кВт*год. Законом України “Про внесення змін
до Закону України “Про ринок електричної енергії” від 04.12.2019 № 330-IX внесені зміни щодо
встановлення нового значення граничної нижньої межі обов’язкового місячного обсягу продажу електричної
енергії виробниками на ринку “на добу наперед” - 15 відсотків місячного обсягу продажу електричної енергії.
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Встановлена
потужність.

Структурний
компонент
генерації
електричної
енергії (2019-й
рік).

ГВт (млн.
кВ).

%

Генерація.

млрд.
кВтг

Генеруюча інфраструктура.

%
34 суб’єкти господарювання (54 об’єкти),
Виробники електричної енергії мікро-,
міні- та малими гідроелектростанціями –
73 суб’єкти господарювання (195
об’єктів).

Джерело: ПрАТ “НЕК “Укренерго”.
Враховуючи структуру власності, можемо стверджувати, що ринок є концентрованим
олігополістичним. Власником усієї атомної генерації є ДП “НАЕК “Енергоатом”, а власником
більшої частини теплової генерації є DTEK, “зелений” тариф ВДЕ генерації якого перехресно
субсидіювався за рахунок державного ДП “НАЕК “Енергоатом”.
Проте використання потужностей генерації обмежене поточним станом енергоблоків.
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У діаграмному вигляді можна додати інформацію щодо генеруючих потужностей ТЕС та ВЕС:

Джерело: ПрАТ “НЕК “Укренерго”.
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Джерело: ПрАТ “НЕК “Укренерго”.

Двоетапна реформа ринку електричної енергії, впровадження нової моделі.
З 1997-го року в Україні функціонувала модель ринку електричної енергії, встановлена Законом
України від 16 жовтня 1997 року № 575/97-ВР “Про електроенергетику”. Генеруючі компанії,
наприклад, ДП “НАЕК “Енергоатом” з 01.07.2000 до 30.06.2019 р. продавали електроенергію
Державному підприємству “Енергоринок”. У цей період тарифи на реалізацію електроенергії
регулювались Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики і
комунальних послуг (НКРЕКП).
-

Проте Закон України від 16 жовтня 1997-го року втратив чинність на підставі Закону України від 13
квітня 2017 року № 2019-VIII “Про ринок електричної енергії”. А саме не підставі цього Закону
України від 1997 року у країні функціонувала так звана “модель єдиного покупця” в особі ДП
“Енергоринок”, за якої всі учасники ринку приєднувались до Договору між членами Оптового
5

ринку. А отже абсолютно всі виробники продавали електроенергію ДП “Енергоринок”, який
перепродавав електроенергію енергопостачальним компаніям, тобто обленерго, за оптовою
ринковою ціною, що регулюється НКРЕКП. До ринкової ціни додавались витрати на передачу та
на оперативно-диспетчерське управління. У свою чергу енергопостачальні компанії продавали
електричну енергію різним категоріям роздрібних споживачів за тарифами, встановленими тим же
НКРЕКП, крім електроенергії, виробленої ТЕС, працюючими у конденсаційному режимі, що
продавали електричну енергію за погодинними ціновими заявками на наступну добу по кожному
енергоблоку ТЕС4.

Джерело: НАЕК “Енергоатом”, https://www.youtube.com/watch?v=I6Q91hOipMw.
За моделі оптового ринку електричної енергії з єдиним покупцем, борги ДП “Енергоринок” перед
генеруючими компаніями зросли до понад 30 млрд. грн., з яких близько 12 млрд. грн. становили
борги єдиного покупця перед ДП “НАЕК “Енергоатом”5. Проте середньозважена оптова ринкова
ціна електричної енергії становила 1 618 грн./МВт·годину, без ПДВ, і складалась у т.ч. з
середньозваженої ціни на ринку двосторонніх договорів (РДД) ДП “НАЕК “Енергоатом” в
розмірі 650 грн./МВт·годину.
4 На підставі поданих заявок та прогнозу споживання електроенергії на наступний день ДП “Енергоринок”
формувало графік завантаження енергоблоків на кожну годину за принципом від найдешевших до
найдорожчих. Першими завантажувались енергоблоки з найнижчою ціновою заявкою. Остання задоволена
заявка визначала ціну на електроенергію для всіх енергоблоків ТЕС, включених до графіку на цей час.
5 Врегульовано Законом України від 17 червня 2020 року № 2386 “Про заходи, спрямовані на погашення
заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії”.
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Ця середньозважена ціна включала всі системні послуги, функціонування оператора ринку,
функціонування оператора системи передачі, втрати в мережі, компенсацію виробникам за
“зеленим” тарифом та покриття різниці в цінах для населення.
У моделі ринку електричної енергії, запровадженій з 2019-го року, оператором системи передачі
(ОСП) є ПрАТ “НЕК “Укренерго”, до компетенції якого входить:
1) Market management system,
2) Ринок допоміжних послуг – сплата не за електроенергію, а за готовність надати послугу по
команді оператора системи, чи то тримати резерв на завантаження чи розвантаження в розмірі
1 000 мВт6,
3) Балансуючий ринок та врегулювання небалансів - сплата не електроенергію зарезервованих
потужностей,
4) Адміністратор розрахунків,
5) Учасники ринку, яким надано статус “Дефолтний/Переддефолтний”,.
6) Адміністратор комерційного обліку у вигляді MMS (Market Management System)7 - 4700 точок
комерційного обліку, що проводиться відповідно до Кодексу комерційного обліку електричної
енергії, затвердженого Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 3118, для розрахунку агрегованого
небалансу,
7) Оператор системи передачі. відповідно до Кодексу системи передачі.
Новий Закон України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII “Про ринок електричної енергії”
передбачив два етапи реформи ринку електричної енергії та оформлення 19-ти видів договорів:

1) з 01 січня 2019 року було роз’єднано функції:
- операторів систем розподілу (транспортування) електроенергії, що здійснюється суб'єктами
природних монополій (“обленерго”), та
- постачальників – суб’єктів господарювання на конкурентному ринку, що не належать до сфери
природних монополій, та працюють з кінцевими споживачами (“обленергозбутів”).

6 Електроустановки (ресурсні об’єкти) постачальників допоміжних послуг попередньо випробовуються, у
т.ч. профільним підрозділом ДП “НЕК “Укренерго”.
7 Для консультацій щодо аспектів функціонування платформи MMS оператор та диспетчер системи
передачі ПрАТ “НЕК “Укренерго” створило Офіс з підтримки учасників ринку електричної енергії з
багатоканальним телефоном (+38044) 238 37 00, електронна адреса: regoffice@ua.energy.
8 Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311874-18#Text.
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2) з 01 липня 2019 року замість моделі єдиного покупця в особі ДП “Енергоринок” в обох торгових
зонах (в Об’єднаній енергосистемі (ОЕС) України та в “енергоострові Бурштинської ТЕС” почали
діяти п’ять сегментів оптового ринку та роздрібний ринок:
№
Сегмент оптового ринку.
Платформа для сегменту оптового ринку.
Питома вага (%).
Від 1-го року до 10-ї години за добу до постачання на
1 Ринок двосторонніх договорів”
MMS платформі оператора системи передачі ДП
(РДД) - 66%.
“НЕК “Укренерго”: https://mms.ua.energy/sign-in.
(з ринку виключено Оператора
ринку, генерацію державної форми Це ринок нестандартизованих договорів з вільним
власності, які мають право
ціноутворенням, проте обмеженим строком. Розмір
продавати виключно на аукціонах,
лоту = 1 МВт (графіки – база, пік, напівпік, погодинний
продаж).
відповідно до Порядку,
затвердженого Постановою КМУ
(Стаття 66 ЗУ № 2019. Розділ II. Двосторонні
від 5 червня 2019 р. № 4999.
договори Правил ринку, затверджених Постановою
Оператори мереж не можуть
НКРЕКП від 14.03.2018 № 307).
продавати електричну енергію, а
Порядок відбору організаторів електронних аукціонів
лише купувати.
з продажу електричної енергії за двосторонніми
договорами затверджено Постановою КМУ від 5
червня 2019 р. № 499.
Аукціонні комітети державних виробників проводять
конкурсний відбір організатора торгів:
https://epbets.ueex.com.ua/login.aspx?lan=ua.
https://www.ueex.com.ua/learningcenter/bcm-tradingtraining/.
(три аукціонні платформи).
2 Ринок “на добу наперед” (РДН) –
За 7 діб до доби постачання, на платформі
30%.
Оператора ринку:
https://www.oree.com.ua/index.php/control/results_mo/D
AM.
На РДН є центральний контрагент.
Електронні заявки виробників ранжуються
Оператором ринку від найдешевших до найдорожчих.
За ВДЕ з “зеленим тарифом” подає заявки ДП
“Гарантований покупець”, якому ВДЕ подають
“ціноприймаючі заявки” за ціною 0,00 грн. з
метою продажу обсягу.
Електронні заявки покупців ранжуються Оператором
ринку від найдорожчих до найдешевших.
Єдина ціна для всіх у кожній годині, гарантія оплати,
можливість врегулювання небалансів споживачами.
3 Внутрішньодобовий ринок (ВДР) –
З 15-00-ї години за 1 добу до доби до 1-ї години доби
1%.
постачання на платформі Оператора ринку:
https://www.oree.com.ua/index.php/control/results_mo/ID
M.
На ВДР є центральний контрагент.
Електронні заявки виробників ранжуються
9

Див. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/499-2019-%D0%BF#Text.
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№

Сегмент оптового ринку.
Питома вага (%).

4

Ринок допоміжних послуг
виробників та споживачів з
керованим навантаженням
(дотримання нормативного
резерву 1000 мВт для можливого
балансування)10.

5

Балансуючий ринок (БР)
виробників та споживачів з
керованим навантаженням – 3%
.

Платформа для сегменту оптового ринку.
Оператором ринку від найдешевших до найдорожчих.
Електронні заявки покупців ранжуються Оператором
ринку від найдорожчих до найдешевших.
Єдина ціна для всіх у кожній годині, гарантія оплати,
можливість врегулювання небалансів споживачами.
Від 1-го року до доби постачання, квартальні та
місячні аукціони на платформі оператора системи
передачі – оператора міждержавних та магістральних
мереж ДП “НЕК “Укренерго”:
https://ua.energy/novyj-rynok-e-e/dopomizhni-poslugy/.
(Розділ IІІ. Допоміжні послуги Правил ринку,
затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №
307).
Це ринок резервів потужності.
Послуги з регулювання частоти та активної
потужності:
первинне – резерв підтримки частоти,
вторинне – резерв відновлення частоти у 15хвилинний проміжок часу,
третинне – резерв заміщення протягом 1-ї години.
Підтримання параметрів надійності та якості регулювання потоків реактивної потужності.
Відновлення функціонування ОЕС України після
системних аварій.
За 45 хвилин до години постачання на MMS
платформі оператора системи передачі ДП “НЕК
“Укренерго”, який є диспетчером:
https://ua.energy/novyj-rynok-e-e/rezultatybalansuyuchogo-rynku-2/.
https://mms.ua.energy/sign-in.
(Розділ IV. Балансуючий ринок Правил ринку,
затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №
307).
ОСП, який є адміністратором розрахунків, купує та
продає електроенергію для врегулювання небалансів.
Положення заяви-приєднання до договору про
врегулювання небалансів електричної енергії та
умови договору про врегулювання небалансів
електричної енергії затверджені наказом ДП “НЕК
“Укренерго” від 08.07.2019 року № 36611.
Користуються споживачі, які мають електричні
двигуни, споживачі – металурги, які мають можливість
зсуву у часі навантаження. Виробники і споживачі
подають заявки на завантаження або на
розвантаження певної потужності, що спричиняє знос
обладнання, за певною ціною.
Кожен учасник ринку надає ОСП фінансову гарантію.
Фінансовими гарантіями покривається максимальне
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За старої моделі ринку з єдиним покупцем відповідно до старих правил в координації з диспетчером ДК
“НЕК ”Укренерго” формувався торговий графік дня, де погодинно визначались потужності, моніторились
ситуації можливого виведення енергоблоків внаслідок відсутності палива. У моделі “нового” ринку немає
гарантованого прогнозу. Тому проблема вирішується оплатою допоміжних послуг на утворювані фактичні
дефіцити резервів.
11 Див.: https://ua.energy/wp-content/uploads/2019/07/Dogovir-pro-vregulyuvannya-nebalansiv-elektrychnoyienergiyi-.pdf.
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№

Сегмент оптового ринку.
Питома вага (%).

Платформа для сегменту оптового ринку.
відхилення від торгового графіку протягом останніх 6ти місяців.

Джерело: ПрАТ “НЕК “Укренерго”, ДП “Оператор ринку”, НАЕК “Енергоатом”.

№
6

Сегмент роздрібного ринку.
Роздрібний ринок.

Нормативна база для роздрібного сегменту.
Правила роздрібного ринку електричної енергії
затверджені Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №
312:
1) постачальники за вільними цінами
(взаємовідносини постачальників, умовних
“обленергозбутів” із кінцевими споживачами).
Постачальники за покладеними спеціальними
обов’язками (Public Service Obligations):
2.1) постачальники “останньої надії” протягом 90 днів
(“Укрінтеренерго”) – Last Resort Supplier,
2.2) постачальники універсальних послуг
- побутовим споживачам,
- малим непобутовим та
- бюджетним установам,
відповідно до Порядку формування цін на
універсальні послуги (ПУП), затвердженого
Постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177.

Джерело: НКРЕКП, НАЕК “Енергоатом”.

Кодекси, Правила ринку та сторони відповідальні за небаланс.
Постановами НКРЕКП було затверджено три кодекси:
1) Кодекс системи передачі (від 14.03.2018 р. № 309),
2) Кодекс системи розподілу (від 14.03.2018 р. № 310),
3) Кодекс комерційного обліку електричної енергіх (від 14.03.2018 р. № 311),
Першим з договорів, що укладаються на оптовому ринку електричної енергії, є договір про
врегулювання небалансів з оператором системи передачі. Відповідно до п. 1.5.1. Постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг від 14.03.2018 № 307 "Про затвердження Правил ринку", "усі учасники ринку, крім
споживачів, які купують електричну енергію за договорами про постачання електричної енергії
споживачу, несуть відповідальність за свої небаланси електричної енергії, для чого кожен учасник
ринку зобов’язаний стати СВБ або передати свою фінансову відповідальність за небаланси іншій
СВБ шляхом входження до її балансуючої групи на підставі укладення/приєднання до
відповідного договору". Тобто сторонами, відповідальними за небаланс, є:
- виробники електроенергії,
- гарантований покупець,
- трейдери,
- оператори систем розподілу (ОСР), тобто “обленерго”,
- оператор ринку,
- оператор системи передачі (ОСП), яким є ПрАТ “НЕК “Укренерго”,
та
- постачальники, тобто “облгаззбути”, які повинні допомагати забезпечувати баланс виробленої та
спожитої електроенергії для запобігання відповідальності за небаланси.
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Крім зазначених Правил, НКРКЕП також було затверджено Правила:
- ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку, затверджені Постановою НКРЕКП від
14.03.2018 № 308,
- роздрібного ринку, затверджені Постановою НКРКЕП від 14.03.2018 № 312.
Зростання цін на електроенергію.
Очікувалось, що відмова від моделі єдиного покупця в особі ДП “Енергоринок” і двоетапне
впровадження нової моделі ринки електричної енергії (з 01.01.2019 року та з 01.07.2019-го року)
повинне було призвести до зростання цін на електроенергію для промислових споживачів,
приєднаних до мереж ДП “НЕК “Укренерго”, або до мереж 1-го класу напруги, оскільки з
впроваджуваного ринку двосторонніх договорів (РДД) для промислового споживача були
повністю виведені потужності ДП “НАЕК “Енергоатом”, що вимірюються в розмірі 13,835 ГВт (млн.
кВт).
Серед промислових споживачів найбільша частка належить металургійному сектору.

Джерело: ДП “НЕК “Укренерго”.

І дійсно у перші дні другого етапу реформи ринку електричної енергії у липні 2019 року
середньозважена оптова ринкова ціна електричної енергії як традиційної електроенергії, так і ВДЕ
за “зеленим” тарифом вже становила 1 735 грн./МВт·годину, без ПДВ, в якій складали:
66% обсягу – ціни електричної енергії на ринку двосторонніх договорів (РДД),
30% обсягу – ціни електричної енергії на ринку на добу наперед (РДН),
1% обсягу – ціни на внутрішньодобовому ринку (ВДР),
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3% обсягу – ціни на балансуючому ринку (БР).

без тарифу ОСП - оператора системи передачі ДП НЕК “Укренерго” (347,4 грн./МВт·годину),
без тарифу ОСР - оператора системи розподілу - обленерго (371 грн./МВт·годину),
без вартості послуг постачальника – енергозбуту (74 грн./МВт·годину),
без компенсації виробникам за “зеленим” тарифом, яка є в тарифі ДП “НЕК “Укренерго”, та
без покриття різниці в цінах для населення.
З усіма зазначеними складовими середньозважена ціна для промислових споживачів становила
від 2 090 грн./МВт·годину, без ПДВ.
За урядовими прогнозами зростання тарифів після впровадження нової моделі ринку повинно
було становити 6-8%, а за неурядовими – 40%, оскільки надлишок пропозиції електричної енергії,
що залишається у ДП “НАЕК “Енергоатом”, після того як останній продає її за спеціальною ціною
державному підприємству “Гарантований покупець” для населення за покладеними спеціальними
обов’язками, не може бути використаний на ринкові двосторонніх договорів (РДД), а лише 15% від
поставок ДП “НАЕК “Енергоатом” продаються через ДП “Оператор ринку” на ринку на добу
наперед (РДН), де ціни є вищими.
Таке вилучення ДП “НАЕК “Енергоатом” з ринку двосторонніх договорів (РДД) для
промислового споживача було пролобійоване Мінпаливенерго, всупереч пропозиціям, внесеним
ДП “НЕК “Укренерго” та НКРЕКП12. ДП “НЕК “Укренерго” оголосило це вилучення неправильною
моделлю покладання на ДП ”НАЕК “Енергоатом” спеціальних обов’язків (ПСО), визначених
Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 483 “Про затвердження Положення про
покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії”.

12

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=0oveaomgzIk&t=1141s.

12

https://www.oree
.com.ua

https://mms.ua.e
nergy/sign-in

Таким чином, оператор системи передачі ДП “НЕК” Укренерго за рахунок власного тарифу:
1) купує допоміжні послуги з резервування потужностей у традиційної генерації,
2) компенсує “зеленій” генерації ВДЕ різницю між середньозваженою ринковою ціною (на початку
впровадження другого етапу становила 1 735 грн./МВт·годину, без ПДВ) та “зеленим” тарифом
(4 800 грн./МВт·годину, без ПДВ).
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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=0oveaomgzIk&t=1141s.

Але чи запрацювала гарантія оплати у формі фінансових гарантій - коштів та/або банківської
гарантії, що надається стороною, відповідальною за баланс, оператору системи передачі для
забезпечення виконання фінансових зобов’язань з розрахунків за небаланси електричної енергії”
(Розділ VI. Правил ринку, затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307), яку обіцяли
ініціатори Закону України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII “Про ринок електричної енергії”
перед набуттям чинності останнього 01.07.2020-го року?

Джерело: НАЕК “Енергоатом”.

Спочатку поступово формувалась і зростати кредиторська заборгованість ДП “Гарантований
покупець” перед енергопостачальними компаніями.
Зокрема, на початку 2020-го року через аномально теплу зиму впало споживання електричної
енергії, а отже і ціна електричної енергії на ринку. Ця тенденція була підкріплена карантином,
запровадженим внаслідок пандемії COVID-19: -10% від прогнозних показників.
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Джерело: https://ua.energy/media/pres-tsentr/pres-relizy/u-chervni-spozhyvannya-elektroenergiyi-znyzylosya-na4-4-z-pochatku-roku-na-4-9/?fbclid=IwAR2Uuf5sxYi8NptQ8Mjg-wmRHt5SX8kZPmuuuH-YJIC9zvTvxzDVlTBEGU.

Як наслідок, ДП “Гарантований покупець” не доотримало виручку від енергопостачальних
компаній, потрібну для розрахунків з генеруючими компаніями за “зеленим” тарифом та з ДП
“НАЕК “Енергоатом”.
Оскільки обсяг електроенергії, що виробляється СЕС за неринково високим “зеленим” тарифом,
улітку значно зріс, зросла і кредиторська заборгованість утвореного ДП “Гарантований покупець”
перед генеруючими компаніями, що виробляють електричну енергію з відновлювальних
(альтернативних) джерел енергії.

Джерело: ДТЕК.
Як бачимо, гарантія оплати у вигляді фінансових гарантій сторін відповідальних за баланс, що
широко рекламувалась перед початком роботи нової моделі ринку електричної енергії 01 липня
2019-го року, фактично не існує. Заборона продавати на ринку електричну енергію поширюється
на учасників ринку з переддефолтним статусом, що триває два дні, після чого настає статус
дефолту.
Проте якщо у переддефолтному стані опинились електропостачальні компанії (енергозбути), які
постачають електричну енергію населенню, їхня участь у ринку електроенергії нічим не
15

обмежується. У таких випадках може знадобитись постачальник “останньої надії”. Як
наслідок, може зрости ціна і у населення і у бюджетних підприємств. Розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 12.12.2018 р. № 1023-р ДП зовнішньоекономічної діяльності “Укрінтеренерго”
визначено постачальником “останньої надії” з 01.01.2019 р. до 01.01.2021 р.13 Територія
здійснення діяльності «Укрінтеренерго» як постачальника “останньої надії” - територія України,
“крім території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в
повному обсязі свої повноваження”.
Більше інформації про суб’єктів, які мають заборгованість перед НЕК “Укренерго”, не надали в
строк та в необхідному обсязі фінансову гарантію, знаходиться у розділі ПРЕДДЕФОЛТ ТА
ДЕФОЛТ сайту ПрАТ “НЕК “Укренерго”14, на підставі подій або обставин, передбачених п. 1.7.1
Правил ринку. Повний же перелік електропостачальників, що отримали ліцензії НКРЕКП, є на
сайті НКРЕКП15.
Станом на 22 травня 2020 року, ПрАТ “НЕК “Укренерго” не здійснив жодного платежу ДП
“Гарантований покупець” за послуги, у т.ч. для компенсації витрат на купівлю електроенергії ВДЕ
за “зеленим” тарифом, надані у квітні та травні 2020-го року. Заборгованість ПрАТ “НЕК
“Укренерго” перед ДП “Гарантований покупець” зросла з 8,7 млрд. грн. до 13,3 млрд. грн., у т.ч.:
№
млрд. грн.
1
за січень 2020 р.
0,4
2
за лютий 2020 р.
2,6
3
за березень 2020 р.
3,0
4
за квітень 2020 р.
5,9
5
за травень 2020 р.
1,4
Джерело: https://www.gpee.com.ua/main/news?id=338.
Станом на початок липня -2020-го року ситуація з розрахунками на ринку електричної енергії
надалі погіршилась:
1) заборгованість ПрАТ “НЕК “Укренерго” перед ДП “Гарантований покупець” зросла майже до 20
млрд. грн.,
2) заборгованість ДП “Гарантований покупець” за лютий-червень 2020-го року перед суб’єктами,
на які покладено спеціальні обов’язки (ДП “НАЕК “Енергоатом” та ПрАТ “Укргідроенерго”), зросла
до 7,6 млрд. грн.,
3) сумарна заборгованість перед ДП “НАЕК “Енергоатом” як зі сторони ДП “Енергоринок” на
старому ринку електричної енергії, так і зі сторони ДП “Гарантований покупець” на новому ринку
електричної енергії, зросла до 20 млрд. грн.,
4) розрахунки ДП “Гарантований покупець” з виробниками електричної енергії з ВДЕ, за липеньгрудень 2019-го року склали 15,8 млрд. грн., а за 2020-й рік становили 6,5 млрд. грн., тобто 29%
від 22,41 млрд. грн., у т.ч. 100% за січень-лютий. Отже, заборгованість ДП “Гарантований
покупець” перед ВДЕ зросла до 16 млрд. грн.
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Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-2018-%D1%80#Text .
Див.: https://ua.energy/wp-content/uploads/2020/07/Onovleno_Postachalnyky-Vyrobnyky-predDEF06.07.2020-FINAL-SVB-na-sajt-1-2.pdf .
15 Див.: http://www.nerc.gov.ua/?id=16075.
14

16

Таблиця. Заборгованість між учасниками ринку електричної енергії, станом на початок 07.2020
р.16
3,1 млрд.
грн.

Надрокористувачі,
що видобувають
вугілля
7,4 млрд. грн.
Виробники електричної
енергії

АЕС
ТЕС
ТЕЦ
ВДЕ
ГЕС/ГАЕС
12,6 млрд. грн.

ДП “Гарантований
покупець”
20 млрд.
грн.

ПрАТ “НАЕК
“Укренерго”
(оператор системи
передачі)
16 млрд. грн.
0,2 млрд. грн.

ДП “Енергоринок”
(єдиний покупець)

Оператори
системи розподілу
Постачальники
електроенергії

? млрд.
грн.

? млрд.
грн.

Споживачі:
промисловість,
населення,
комун.-побут. споживачі
(ПУП),
інші непромислові споживачі,
транспорт,
сг. споживачі,
будівництво.

Як бачимо, станом на липень 2020-го року, заборгованість ДП “Гарантований покупець” перед
підприємствами електрогенерації зросла до 23,6 млрд. грн.
Отже, на підставі Закону України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII “Про ринок електричної
енергії” з 01 липня 2019 року почала працювати нова модель багатосегментного ринку, яка
надала можливість генеруючим компаніям використовувати декілька каналів збуту.
Проте, як побачимо надалі, оголошений новий існує з великою кількістю проблем, у тому числі:
1) виробникам за “зеленим тарифом” нараховується, але ДП “Гарантований покупець” не
сплачується різниця між тарифами сегментів оптового ринку та аномально високим “зеленим”
тарифом – економічним стимулом для ВДЕ,
2) ДТЕК вимагає накласти обмеження на імпорт електричної енергії та скасувати обмеження
максимальної ціни на ринку.
4) на ДП “НАЕК “Енергоатом” та “Гідроенерго” Постановою КМУ від 5 червня 2019року № 483
покладено спеціальні обов’язки продавати відповідно 85% та 35% своєї електроенергії за низькою
фіксованою ціною державному підприємству “Гарантований покупець”. Проте за твердженням
посадових осіб ДП НАЕК “Енергоатом”17, лише половина з 85% електронергії, поставленої в
рамках покладених спеціальних обов’язків (ПСО) ДП “НАЕК “Енергоатом”, йде на потреби
населення. Решту ДП “ Гарантований покупець ” використовує для продажу на оптових сегментах
ринку для компенсації різниці між середньозваженою ринковою ціною (на початку впровадження
другого етапу становила 1 735 грн./МВт·годину, без ПДВ) та “зеленим” тарифом (4 800
грн./МВт·годину, без ПДВ).
16
17

Джерело: https://expro.com.ua/novini/garantovaniy-pokupec-zaborguvav-virobnikam-z-vde-16-mlrd-grn.
Див.: https://www.youtube.com/watch?v=gmr5uWViM3s.
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Джерело: ДП “НЕК “Укренерго”.

Решту ДП “Гарантований покупець” продає на різних сегментах ринку.
Покладені спеціальні обов’язки та постачальники універсальних послуг (ПУП).
На початку запровадження другого етапу реформи ринку електроенергії (у липні 2019-го року)
ціна для населення сформувалась на рівні близько 1 075,3 грн./МВт·год., без ПДВ, який можна
було розкласти на наступні складові:
5,8% - середньозважений тариф постачальника універсальних послуг (62 грн./МВт·год., без
ПДВ),
56,7% - середньозважений тариф ОСР – оператора системи розподілу (610 грн./МВт·год., без
ПДВ),
33,1% - тариф оператора системи передачі ДП “НЕК “Укренерго” на передачу та на
диспетчеризацію (356,3 грн./МВт·год., без ПДВ18), у т.ч.
20,55 грн./МВт·год., без ПДВ – витрати на оплату праці,
2,18 грн./МВт·год., без ПДВ – витрати на ремонт,
12,61 грн./МВт·год., без ПДВ – амортизація,
7,76 грн./МВт·год., без ПДВ – відрахування чистого прибутку на рівні 90%,
5,14 грн./МВт·год., без ПДВ – податок на прибуток,
19,44 грн./МВт·год., без ПДВ – чистий прибуток,
4,75 грн./МВт·год., без ПДВ – капітальні інвестиції,
14,60 грн./МВт·год., без ПДВ – повернення залучених ДП “НЕК “Укренерго” кредитних коштів,
0,24 грн./МВт·год., без ПДВ – витрати на послуги адміністратора розрахунків та адміністратора
комерційного обліку (MMS (Market Management System) ДП НЕК “Укренерго” що проводиться
відповідно до Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого Постановою
НКРЕКП від 14.03.2018 № 31119, для розрахунку агрегованого небалансу),
7,63 грн./ МВт·год., без ПДВ – витрати на придбання допоміжних послуг (резервні потужності
для розвантаження та завантаження для балансування),
54,68 грн./ МВт·год., без ПДВ – витрати на компенсацію технологічних втрат,
225,97 грн./ МВт·год., без ПДВ – витрати на виконання спецобов’язків (компенсація “зеленого”
18

НКРЕКП з огляду на наміри Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України вжити заходів для
виконання Меморандуму з виробниками ВДЕ “Про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних
питань у сфері відновлюваної енергетики в Україні”, який передбачає розстрочення заборгованості по
сплаті “зеленого” тарифу та його зниження в перспективі, а також з огляду на інші антикризові заходи,
попередньо схвалив вартість послуг на передачу на рівні близько 328 грн МВт·год. Проте, в результаті
обговорення на відкритому засіданні Регулятора було ухвалено рішення встановити тариф на послуги з
передачі електроенергії на рівні 240 грн МВт·год. Тож новий тариф НЕК “Укренерго” на послуги з передачі
електроенергії з 1 серпня 2020 року встановлений НКРЕКП на рівні 240 грн за МВт·год. Меморандум буде
імплементовано законопроектом № 3658 (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69138 ),
прийнятим в першому читанні.
19 Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311874-18#Text.
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тарифу гарантованому покупцеві – ДП “Гарантований покупець”, завдяки змінам до
законодавства наприцкінці квітня 2019 року),
4,4% - вартість електроенергії за ПСО - покладеними спеціальними обов’язками (47
грн./МВт·год., без ПДВ), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р.
№ 483 “Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку
електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування
ринку електричної енергії”.
Дуалізм нарахування компенсацій виробникам за “зеленим” тарифом.
Як бачимо, витрати в розмірі 225,97 грн./ МВт·год., без ПДВ, на виконання покладених
пспецобов’язків (компенсація “зеленого” тарифу гарантованому покупцеві – ДП “Гарантований
покупець” вже були закладені у тариф ДП “НЕК “Укренерго”. І зменшення саме цієї складової
тарифу ДП “НЕК “Укренерго” було предметом Меморандуму між Урядом України та виробниками
з ВДЕ.
Проте посадові особи ДП “НАЕК “Енергоатом” стверджують, що ДП “ Гарантований покупець ”
використовує для продажу на оптових сегментах ринку для компенсації різниці між
середньозваженою ринковою ціною (на початку впровадження другого етапу реформи становила
1 735 грн./МВт·годину, без ПДВ) та “зеленим” тарифом (4 800 грн./МВт·годину, без ПДВ).

Джерело: https://www.gpee.com.ua/main/news?id=371.
Відповідно до п. 93 ч. 1 ст. 1 Закону України № 2019, “універсальна послуга - це постачання
електроенергії побутовим та малим непобутовим споживачам, що гарантує їхні права бути
забезпеченими електроенергією визначеної якості на умовах, визначених відповідно до цього
Закону, на всій території України”. Згідно з п. 67 ч. 1 ст. 1 Закону України № 2019, постачальник
універсальної послуги - це визначений відповідно до цього Закону електропостачальник, який
виконує зобов’язання щодо надання універсальної послуги (електроенергія з супровідними
послугами з її розподілу та послугами ПУП). Відповідно до ч. 2 ст. 58 Закону України № 2019
побутові споживачі та малі непобутові споживачі мають право на отримання універсальних
послуг. Згідно з ч. 1 ст. 59 Закону України № 2019 споживач здійснює зміну електропостачальника
на безоплатній основі в порядку, визначеному правилами роздрібного ринку електричної енергії,
затвердженому Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 31220:
1) побутовий споживач - фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення
власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність, на
20

Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18#Text.
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підставі відповідного договору з учасником ринку, у тому числі за договором постачання
електричної енергії споживачу.
2) малий непобутовий споживач - суб’єкт малого підприємництва, електроустановки якого
приєднані до системи розподілу електричної енергії номінальною напругою не більше 1 кВ, який
купує електричну енергію для власного споживання. Малі непобутові споживачі можуть
використовувати електричну енергію для професійної та підприємницької діяльності.
Згідно з п. 13 розділу XVII Закону України від 13.04.17 р. № 2019-VIII “Про ринок електричної
енергії” тимчасово, на період з 01.01.19 р. по 31.12.20 р., універсальні послуги, крім побутових та
малих непобутових споживачів, надаються постачальником цих послуг також бюджетним
установам незалежно від розміру договірної потужності. Бюджетні установи отримали право, а
не зобов’язання закуповувати електроенергію як універсальну послугу із застосуванням
переговорної процедури, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 35 Закону від 25.12.15 р. № 922-VIII “Про
публічні закупівлі”, а саме випадку відсутності конкуренції, у тому числі із технічних причин, на
відповідному ринку, унаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним
постачальником.
Порядок формування цін на універсальні послуги затверджено постановою НКРЕКП від
05.10.2018 р. № 1177. Натомість, тарифи на електроенергію як товар є вільними, тобто ціну
визначає сам постачальник.

Джерело: https://www.gpee.com.ua/main/news?id=371.
ПСО зобов’язало НАЕК “Енергоатом” продавати електричну енергію по фіксованій низькій ціні.
ДП “НАЕК “Енергоатом” з 01.07.2019 року отримало можливість продавати частину товарної
продукції через ДП “Оператор ринку”21, що утворене на базі філії колишнього єдиного покупця,
яким було ДП “Енергоринок”, Постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. N 324 “ Про
утворення державних підприємств “Гарантований покупець” та “Оператор ринку””22 за вільними
цінами на ринку “на добу наперед”, а також на внутрішньодобовому та на балансуючому
ринках. Відповідно до Закону України № 2019 цей обсяг може становити не менше 10% обсягу
попереднього року та не більше 15% обсягу поточного періоду.

21

Див.: https://www.oree.com.ua/. Статут державного підприємства "Гарантований покупець" був
затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. N 455
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/454-2019-%D0%BF#Text).
22 Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324-2019-%D0%BF.

20

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=zjl9EBBKeuY.
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Надаємо детальніший опис чотирьох
сегментів нового ринку електроенергії в
енергосистемі України, де знаходяться дві
торгові зони, а саме
1) Об’єднана енергосистема України (ОЕС),
що синхронно працює з країнами СНД та
Балтії, та
2) острів Бурштинської ТЕС із встановленою
потужністю електростанцій 2694,2 МВт,
синхронно працюють з країнами ЄС, і 8790% потужностей якої контролюється ДТЕК
(до складу Бурштинського енергоострова
разом із 750/330 кВ ПС "Західноукраїнська" і
750 кВ ЛЕП ХАЕС-Жешув (Польща)
планується внесення потужності з блоку №2
Хмельницької АЕС);
+ Добротвірська ТЕС, синхронізована з
Польщею.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=bliueXDlBSk.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=h0EGpM7vENs.
Розпорядження КМУ від 15 червня 2015 р. № 671-р “Про започаткування реалізації пілотного
проекту “Енергетичний міст “Україна - Європейський Союз”23).
http://www.energoatom.com.ua/ua/actvts-16/energomist_ukraina_es-215/zmi_pro_proekt217/p/minenergovugilla_viznacilo_konsorcium_ukraine_power_bridge_company_edinim_pretendentom_na_realiz
aciu_proektu_energomostu_z_es-45167.

Отже, в обох торгових зонах функціонують такі сегменти ринку:
1) ринок двосторонніх договорів (РДД) – з 66% часткою ринку в загальному обсязі торгів.
ДП “НАЕК “Енергоатом” та ПрАТ “Укргідроенерго” реалізують частину виробленої електричної
енергії на аукціонах з продажу електроенергії за допомогою платформи “Українська енергетична
біржа” (Програмний продукт "Біржова електронна торгова система" у версії "Electric Power"24).

23

Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-2015-%D1%80#Texthttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/6712015-%D1%80#Text
24 Див. https://www.ueex.com.ua/learningcenter/bcm-trading-training/training-materials/.
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Дані щодо обсягів електроенергії, які купуються/продаються за прямими договорами,
завантажуються на платформу управління ринком Оператора системи передачі ПрАТ “НЕК
“Укренерго”25, що називається MMS (Market Management System)26, для обліку
виробленої/спожитої електричної енергії з метою розрахунку небалансу.

Обсяги, які купуються на РДД продаються населенню за цінами встановленими НКРЕКП. На
додаток, взаємовідносини між виробниками та споживачами або енергопостачальниками
здійснюються за допомогою прямих договорів;
Як продавці, так і покупці електричної енергії можуть отримувати інформацію про купівлю-продаж
на платформі MMS ПрАТ “НЕК “Укренерго”.

25

Див. https://ua.energy/novyj-rynok-e-e/market-management-system/.
Для консультацій щодо аспектів функціонування MMS ПрАТ “НЕК “Укренерго” створило Офіс з підтримки
учасників ринку електричної енергії з багатоканальним телефоном (+38044) 238 37 00, електронна адреса:
regoffice@ua.energy.
26
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2) ринок “на добу наперед” (РДН) - з 30% часткою ринку в загальному обсязі торгів27. Сегмент
ринку електричної енергії, на якому здійснюється купівля-продаж електричної енергії на наступну
за днем проведення торгів добу наперед, тобто купівля-продаж електричної енергії для
юридичних споживачів на наступну добу за вільними цінами (за допомогою платформи
XМ/TRADE), відповідно до:
-Типового договору про участь у ринку “на добу наперед” та внутрішньодобовому ринку,
затвердженого додатком 128 до Постанови НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 308 “Про
затвердження Правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку”,29
- договору про купівлю-продаж електричної енергії на ринку “на добу наперед”30, затвердженого
додатком 2 до Постанови НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 308 “Про затвердження Правил
ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку”.

27

Результати торгів РДН: https://www.oree.com.ua/index.php/control/results_mo/DAM.
Типовий договір про участь у ринку “на добу наперед” та внутрішньому ринку:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/77/f473986n1749.doc.
29 Див. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GK39823.html.
30 Договір про купівлю-продаж електричної енергії на ринку “на добу наперед”:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/73/f473986n1710.doc.
28

24

Джерело: https://www.oree.com.ua.
3) внутрішньодобовий ринок (ВДР) з 1% часткою ринку в загальному обсязі торгів31 - сегмент
ринку електричної енергії, на якому купівля - продаж електричної енергії здійснюється
безперервно після завершення торгів на ринку "на добу наперед" та впродовж доби фізичного
постачання електричної енергії, тобто купівля-продаж електричної енергії, що відбувається за
декілька годин до її споживання (за допомогою платформи XМ/TRADE), відповідно до:
-Типового договору про участь у ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку,
затвердженому додатком 1 до Постанови НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 308 “Про
затвердження Правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку” .
- договору про купівлю-продаж електричної енергії на внутрішньодобовому ринку32,
затвердженому додатком 2 до Постанови НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 308 “Про
затвердження Правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку”.

Джерело: https://www.oree.com.ua/.

31

Результати торгів ВДР: https://www.oree.com.ua/index.php/control/results_mo/IDM.
Договір про купівлю-продаж електричної енергії на внутрішньодобовому ринку:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/77/f473986n1750.doc.
32
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4) балансуючий ринок (БР) з 3% часткою ринку в загальному обсязі торгів33 – останній
четвертий сегмент ринку. У цьому сегменті ринку купується та продається електрична енергія, яку
спожили споживачі, але яка не була попередньо замовлена та куплена. Відповідальність за
небаланси (відхилення від торгових графіків) запровадила саме нова модель ринку.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=0oveaomgzIk&t=1141s .
Відповідно до п. 1.3.5. Постанови НКРЕКП від 14.03.2018 року № 307 “Про затвердження Правил
ринку”, “кандидат в учасники ринку, який бажає здійснювати операції на ринку електричної
енергії України, повинен надати оператору системи передачі (ОСП) (у якості адміністратора
розрахунків (АР) належним чином заповнену заяву-приєднання до договору про врегулювання
небалансів електричної енергії, що є додатком 2 до цих Правил”.
Згідно п. 4.11.2 та 4.11.3 Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018
року № 307, з 26.05.2020 р. на аукціонах БР почала діяти покрокова функція балансуючої
електричної енергії на завантаження та розвантаження, що може включати до десяти кроків (1
ставка, що водночас є першим кроком + 9 пов’язаних кроків).
При цьому, пункти п. 4.11.2 та 4.11.3 Правил регламентують, що: для покрокової функції
балансуючої електричної енергії на завантаження “ціна балансуючої електричної енергії для
33

Результати торгів на балансуючому ринку: https://ua.energy/novyj-rynok-e-e/rezultaty-balansuyuchogorynku-2/.
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кожного наступного кроку не повинна бути меншою за ціну попереднього кроку“, а для
покрокової функції балансуючої електричної енергії на розвантаження “ціна балансуючої
електричної енергії для кожного наступного кроку не повинна перевищувати ціну попереднього
кроку“.
В той же час, відповідно до вимог Правил ринку, учасники матимуть можливість виставити лише
одну пропозицію від однієї одиниці надання послуг з балансування (W-коду) на один окремий
продукт БР.

Рейтинг виробників з керованим навантаженням - учасників балансуючого ринку (на
завантаження та на розвантаження).
1. ДТЕК “Дніпроенерго”.
2. ДТЕК “Західенерго”.
3. ДТЕК “Східенерго”.
4. ПАТ “Донбасенерго”.
5. ПАТ “Центренерго”.
6. ПрАТ “Укргідроенерго”.
7. ТЕЦ України.
Джерело: . https://www.youtube.com/watch?v=0oveaomgzIk.
№
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У табличному вигляді наводимо визначення чотирьох сегментів ринку електроенергії:
Ринок двосторонніх
договорів.

Ринок електричної
енергії "на добу
наперед" (далі - ринок
"на добу наперед").
Робота
забезпечується ДП
“Оператор ринку”.
- “сегмент ринку
електричної енергії,
на якому
здійснюється купівляпродаж електричної
енергії на наступну за
днем проведення
торгів добу;…”

(пункт 75 частини
першої статті 1 Закону
України від 13 квітня
2017 року № 2019-VIII
“Про ринок
електричної енергії”);
року № 2019-VIII “Про
ринок електричної
енергії”);
Частка ринку в
загальному обсязі35:
65,77%.

Частка ринку в
загальному обсязі:
30,15%.
(Очікується: 10-15%).

Внутрішньодобовий
ринок електричної
енергії (далі внутрішньодобовий
ринок).
Робота
забезпечується ДП
“Оператор ринку”.
- “сегмент ринку
електричної енергії,
на якому купівляпродаж електричної
енергії здійснюється
безперервно після
завершення торгів на
ринку "на добу
наперед" та впродовж
доби фізичного
постачання
електричної енергії;”

(пункт 14 частини
першої статті 1
Закону України від 13
квітня 2017

Частка ринку в
загальному обсязі:
1,07%.

Балансуючий ринок
електричної енергії
(далі - балансуючий
ринок).

- ринок,
організований
оператором системи
передачі
електричної енергії з
метою забезпечення
достатніх обсягів
електричної
потужності та енергії,
необхідних для
балансування34 в
реальному часі
обсягів виробництва
та імпорту
електричної енергії і
споживання та
експорту електричної
енергії, врегулювання
системних обмежень
в об’єднаній
енергетичній системі
України, а також
фінансового
врегулювання
небалансів
електричної енергії”.
(пункт 7 частини
першої статті 1 Закону
України від 13 квітня
2017 року № 2019-VIII
“Про ринок
електричної енергії”).
Частка ринку в
загальному обсязі:
3,01%.
(Очікується: 1-5%).

Проте станом на липень 2020-го року не всі сегменти нового ринку електроенергії запрацювали.
34

“Закон України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII "Про ринок електричної енергії".
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
...95) постачальник послуг з балансування - учасник ринку, який відповідає вимогам правил ринку щодо участі у
балансуванні обсягів виробництва (відпуску), імпорту та споживання, експорту електричної енергії, що здійснюється на
балансуючому ринку, та зареєстрований для участі у балансуванні;…”.

35

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=0oveaomgzIk.
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Прогнозний енергетичний баланс на 2020-й рік, затверджений 24 квітня 2020 року Мінпаливенерго
України у новій редакції:
1) передбачає пропорційне зниження обсягів виробництва електроенергії усіма типами генерації:
атомна, гідро, теплова;
2) скоригував прогнозне зростання генерації з відновлюваних джерел енергії;
3) залишив частку виробництва ТЕЦ, які виконують функцію забезпечення теплопостачання в
опалювальний сезон, майже без змін36.
Прогнозний енергетичний баланс потрібен для розрахунку покладених спеціальних обов’язків
(ПСО).
ДП НАЕК“ “Енергоатом” запропоновував збільшити частку атомної енергії у прогнозному балансі
та відкрити йому справедливий доступ в сегмент двосторонніх договорів (РДД) – прямих
контрактів із промисловими споживачами, з обсягом до 30% від загальних обсягів
виробництва продукції на АЕС, а не лише на ринку на добу наперед (РДН):

Джерело: http://www.energoatom.com.ua/ua/actvts-16/novini_kompanii-

20/p/energoatom_zaproponuvav_rnbo_plan_zi_stabilizacii_rinku_realizacia_akogo_dopomoze_zniziti_cini_na_e
lektroenergiu_dla_naselenna-46059.
Характерною особливістю

36

Джерело: https://menr.gov.ua/news/35214.html.
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Відповідно до нового Закону України державне підприємство “Енергоринок” та його філії були
реорганізовані.

Зокрема, річний звіт генеруючих компаній констатував, що внаслідок запровадження нового ринку
електроенергії в звітному періоді на кінець 2019-го року в ДП “НАЕК “Енергоатом” за основним
видом товарної продукції сформувалась дебіторська заборгованість ДП “Енергоринок”, ДП
“Гарантований покупець” та ДП “Оператор ринку”. Внаслідок затримки розрахунків та неповних
розрахунків протягом першого кварталу 2020 року наприкінці березня 2020 року заборгованість
ДП «Гарантований покупець» та ПрАТ НЕК «Укренерго» перед ДП “НАЕК “Енергоатом” склала
5,4 млрд грн.
Загалом же оновлена модель ринку електричної енергії передбачає 8 видів суб’єктів ринку та
може бути зображена у такому вигляді:

************
У 2019-му році в Україні електростанції виробили 4,8 ГВт‧год електроенергії, проданої ДП
“Гарантований покупець” за "зеленим" тарифом37.

37

Див. Аналітичний документ. Європейський зелений курс: можливості та загрози для України:
https://www.rac.org.ua/uploads/content/570/files/european-green-dealwebfinal.pdf.
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Вироблена електроенергія була викуплена ДП "Гарантований
покупець" (ЄДРПОУ: 43068454), що утворене Постановою
Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. N 324 “ Про
утворення державних підприємств “Гарантований покупець” та
“Оператор ринку”” на базі філії “Гарантований покупець”
державного підприємства “Енергоринок” шляхом виділу майна,
прав та обов’язків стосовно нього відповідно до розподільного
балансу ДП “Енергоринок”.
Статут державного підприємства "Гарантований покупець" був
затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22
травня 2019 р. N 45538.
2) працює антикризовий енергетичний штаб.
3) підписано Меморандум між Урядом та виробниками щодо “зеленого тарифу”. Меморандум
передбачає реструктуризацію “зеленого тарифу”, тобто його зниження, а у випадку з сонячною
енергією – його зниження і продовження. Підняття тарифу на передачу призведе до зростання
кінцевої ціни. Відновлювальна енергетика – це не лише генерація, але і забезпечення
маневрових потужностей . Відповідно до умов підписаного Меморандуму, у ДП “Гарантований
покупець” є необхідність погашення до кінця 2020 року 40% заборгованості перед виробниками
електричної енергії з ВДЕ відповідно до підписаного з представниками галузі Меморандуму щодо
умов підтримки ВДЕ.
Абзац п'ятнадцятий статті 1 “Визначення термінів” Закону України від 20 лютого 2003 року № 555IV “Про альтернативні джерела енергії”39 визначив, що “"зелений" тариф - спеціальний тариф, за
яким закуповується електрична енергія, вироблена на об’єктах електроенергетики, зокрема на
введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), з
альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими
гідроелектростанціями);…”.
Відповідно до частини першої статті 9-1 Стимулювання виробництва електричної енергії з
альтернативних джерел енергії цього ж Закону України, “зелений" тариф встановлюється для
кожного суб’єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел
енергії, за кожним видом альтернативної енергії та для кожного об’єкта електроенергетики або
для кожної черги будівництва електростанції (пускового комплексу).
Поняття гарантований покупець визначене у пункті 16 частини першої статті 1 Закону України
від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII “Про ринок електричної енергії”, який визначив, що
“гарантований покупець електричної енергії (далі - гарантований покупець) - суб’єкт
господарювання, що відповідно до цього Закону зобов’язаний купувати електричну енергію у
виробників, яким встановлено "зелений" тариф, а також у виробників за аукціонною ціною та
виконувати інші функції, визначені законодавством”.

38
39

Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/454-2019-%D0%BF#Text.
Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15#Text .
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Детальніше діяльність гарантованого покупця врегульована у статті 65 цього Закону України,
частина перша якої встановила, що “Кабінет Міністрів України з метою забезпечення
загальносуспільних інтересів та виконання гарантій держави щодо купівлі всієї електричної
енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні
джерела енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими
гідроелектростанціями), за встановленим "зеленим" тарифом або за аукціонною ціною, визначає
державне підприємство для виконання функцій гарантованого покупця електричної енергії.
Фінансування діяльності гарантованого покупця здійснюється в межах кошторису, що
затверджується Регулятором”.
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А частина друга статті 65 Закону України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII “Про ринок
електричної енергії” деталізувала, що “гарантований покупець зобов’язаний купувати у суб’єктів
господарювання, яким встановлено "зелений" тариф, або у суб’єктів господарювання, які за
результатами аукціону набули право на підтримку, всю відпущену електричну енергію,
вироблену на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (а з використанням
гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим їм
"зеленим" тарифом, аукціонною ціною з урахуванням надбавки до нього/неї протягом всього
строку застосування "зеленого" тарифу або строку дії підтримки, якщо такі суб’єкти
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господарювання входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця40. При цьому у
кожному розрахунковому періоді (місяці) обсяг відпуску електричної енергії, виробленої на об’єкті
електроенергетики з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-,
міні- та малими гідроелектростанціями), визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної
енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об’єкта електроенергетики згідно з
показниками приладів обліку на власні потреби.
Гарантований покупець зобов’язаний купувати електричну енергію, вироблену генеруючими
установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не
перевищує 150 кВт, за "зеленим" тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання
електричної енергії такими споживачами”.
Відповідно до Звіту про результати діяльності за 2019 рік, протягом 2019 року ДП "Гарантований
покупець" уклало договори з виробниками електроенергії з альтернативних джерел:
- 395 додаткових угод про зміну сторони зобов'язання за договором про купівлю-продаж
електроенергії між ДП "Енергоринок" та виробником електроенергії з альтернативних джерел (390
PPA та 5 prePPA);
- 140 двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом (РРА);
- 609 договорів купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом із кандидатами у
виробники за “зеленим” тарифом (prePPA).
Усього ДП "Гарантований покупець" у 2019-му році було викуплено 4,8 ГВт‧год у виробників
електроенергії за “зеленим тарифом”, у т.ч. у другому півріччі:
Місяць 2019

грудень
листопад
жовтень
вересень
серпень
липень

Фактично
викуплено,
ГВт‧год
0,444695
0,529490
0,448156
0,582261
0,597425
0,527683

Сума
фактичного
викупу, млн.
грн.
1 520
1 828
1 858
2 602
2 798
2 542

Прогноз
викупу, ГВт‧
год

фактично прогноз, ГВт‧
год

0,463450
0,564288
0,464817
0,602333
0,557723
0,464063

-0,018755
-0,034798
-0,016667
-0,020000
0,039702
0,063620

небаланс41

негативний
негативний
негативний
негативний
позитивний
позитивний

Джерело: https://www.gpee.com.ua/files/ANNUAL_REPORT_2019.pdf.
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У тексті Закону України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII "Про ринок електричної енергії" слова "балансуюча група
виробників за "зеленим" тарифом" в усіх відмінках замінено словами "балансуюча група гарантованого покупця" у
відповідному відмінку згідно із Законом № 2712-VIII від 25.04.2019.
41 Закон України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII "Про ринок електричної енергії".
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
...46) небаланс електричної енергії - розрахована відповідно до правил ринку для кожного розрахункового періоду
різниця між фактичними обсягами відпуску або споживання, імпорту, експорту електричної енергії сторони,
відповідальної за баланс, та обсягами купленої і проданої електричної енергії, зареєстрованими відповідно до правил
ринку;…:

34

Абсолютно всі експерти паливно-енергетичного комплексу погоджуються з тим, що у 2019-му році
в Україні сформувались значні надлишкові потужності сезонно-орієнтованої сонячної
електроенергії, у першу чергу завдяки інвестиціям у ВДЕ в розмірі близько 4 млрд. гривень, у т.ч.
1,2 млрд. гривень інвестицій ДТЕК.
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Частина 3 статті 65 Закону України від 13 квітня 2017
року № 2019-VIII “Про ринок електричної енергії”
врегулювала питання типового договору купівліпродажу електричної енергії за "зеленим" тарифом,
відповідно до якої “купівля-продаж такої електричної
енергії за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки
до нього здійснюється на підставі двостороннього
договору між виробником або споживачем, якому
встановлено "зелений" тариф, та гарантованим
покупцем. Такий договір укладається на підставі
типового договору купівлі-продажу електричної енергії
за "зеленим" тарифом. Типова форма договору купівліпродажу електричної енергії за "зеленим" тарифом
затверджується Регулятором.

Договір купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом укладається між гарантованим
покупцем та виробником або споживачем, які виробляють електричну енергію з альтернативних
джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-,
міні- та малими гідроелектростанціями) на весь строк дії "зеленого" тарифу”.
Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність гарантованого покупця та купівлі електричної
енергії за “зеленим” тарифом та за аукціонною ціною, були затверджені постановою НКРЕКП від
26.04.2019 № 641 “Про затвердження нормативно-правових актів, що регулюють діяльність
гарантованого покупця та купівлі електричної енергії за “зеленим” тарифом та за аукціонною
ціною”42, у тому числі:
- Порядок купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних
джерел енергії;
- Методика формування кошторису гарантованого покупця;
- Типовий договір купівлі-продажу електричної енергії за “зеленим” тарифом;

42

Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0641874-19#Text.
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- Типовий договір про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва
електричної енергії з альтернативних джерел43.
Частина 4 статті 65 Закону України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII “Про ринок електричної
енергії” визначила питання належності виробників до складу балансуючої групи гарантованого
покупця, прописавши, що “гарантований покупець зобов’язаний купувати весь обсяг електричної
енергії, відпущеної виробниками, які за результатами аукціону набули право на підтримку, за
аукціонною ціною з урахуванням надбавки до неї протягом всього строку надання підтримки,
якщо такі виробники входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця.
Обсяг відпущеної такими виробниками електричної енергії у кожному розрахунковому періоді
(місяці) визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергії на власні потреби в
електричній енергії відповідного об’єкта електроенергетики згідно з показниками приладів обліку
на власні потреби.
Купівля-продаж такої електричної енергії здійснюється на підставі договору купівлі-продажу
електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за
результатами аукціону набув право на підтримку, що укладається відповідно до частини
п’ятої статті 71 цього Закону”.
ДП “Гарантований покупець” на своїй веб-сторінці оприлюднює реєстр виробників за “зеленим”
тарифом, які входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця, який складається
з:
1) реєстру виробників за зеленим тарифом станом на 02.07.2020 року:
https://www.gpee.com.ua/main_layout_doc/get_file/83 (складається з 751-го суб’єкта
господарювання, деякі з яких мають по декілька об’єктів);
2) реєстру учасників балансуючої групи виробників за зеленим тарифом станом на 03.07.2020
року: https://www.gpee.com.ua/main_layout_doc/get_file/84 (складається з 742-х суб’єктів
господарювання).

Відповідно до частини п’ятої статті 65 Закону України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII “Про
ринок електричної енергії”, “гарантований покупець здійснює оплату електричної енергії, купленої
за "зеленим" тарифом та за аукціонною ціною, за фактичний обсяг відпущеної електричної
енергії на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (а з
використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), на
підставі даних комерційного обліку44, отриманих від адміністратора комерційного обліку, у порядку
та строки, визначені відповідними договорами”.
Частина шоста статті 65 Закону України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII “Про ринок
електричної енергії” визначила, що “порядок купівлі гарантованим покупцем електричної енергії за
"зеленим" тарифом та за аукціонною ціною, правила функціонування балансуючої групи
гарантованого покупця визначаються порядком купівлі гарантованим покупцем електричної
енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, що затверджується Регулятором”.
Відпідно до частини сьомої статті 65 Закону України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII “Про
ринок електричної енергії”, “для забезпечення покриття економічно обґрунтованих витрат
гарантованого покупця на виконання спеціальних обов’язків із купівлі електричної енергії за
"зеленим" тарифом та за аукціонною ціною гарантований покупець надає оператору системи

43

Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/78/f484354n642.doc.

44

MMS (Market Management System) ДП “НЕК “Укренерго”.
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передачі45 послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з
альтернативних джерел.
Така послуга надається гарантованим покупцем протягом строку дії "зеленого" тарифу та строку
дії підтримки виробників, які за результатами аукціону набули право на таку підтримку, відповідно
до типового договору про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва
електричної енергії з альтернативних джерел енергії, форма якого затверджується
Регулятором.
Така послуга надається гарантованим покупцем на фактичні обсяги відпущеної електричної
енергії суб’єктами господарювання, які входять до складу балансуючої групи гарантованого
покупця.
Вартість послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з
альтернативних джерел, яка надається гарантованим покупцем, визначається у відповідному
розрахунковому періоді як:
різниця між вартістю електричної енергії, купленої ним за "зеленим" тарифом з урахуванням
надбавки до нього, та її вартістю під час продажу на ринку "на добу наперед" та
внутрішньодобовому ринку;
різниця між вартістю електричної енергії, купленої ним за аукціонною ціною з урахуванням
надбавки до неї, та її вартістю під час продажу на ринку "на добу наперед" та
внутрішньодобовому ринку;
витрати, пов’язані із врегулюванням небалансів електричної енергії виробників, споживачів, які
входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця;
витрати, передбачені кошторисом гарантованого покупця на його діяльність.

Розрахунок вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії
з альтернативних джерел здійснюється гарантованим покупцем відповідно до порядку купівлі
гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії. Розмір
вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з
альтернативних джерел енергії затверджується Регулятором.
Гарантований покупець зобов’язаний спрямовувати різницю між доходами та витратами, що
виникла під час виконання ним спеціальних обов’язків, на забезпечення покриття власних витрат
на виконання спеціальних обов’язків із купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом та за
аукціонною ціною або інших спеціальних обов’язків.

Частина восьма статті 65 Закону України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII “Про ринок
електричної енергії” визначила, що “гарантований покупець має право на:
1) своєчасне та в повному обсязі отримання коштів за продану електричну енергію відповідно до
укладених договорів;

45

ПрАТ "НЕК "Укренерго" “оператор системи передачі - юридична особа, відповідальна за експлуатацію,
диспетчеризацію, забезпечення технічного обслуговування, розвиток системи передачі та міждержавних ліній
електропередачі, а також за забезпечення довгострокової спроможності системи передачі щодо задоволення
обґрунтованого попиту на передачу електричної енергії…”. (Пункт 55 частини першої статті 1 Закону України від 13
квітня 2017 року № 2019-VIII “Про ринок електричної енергії”).
Відповідно до ч. 3 статті 3 Закону України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII “Про ринок електричної енергії”,
“обов’язковою умовою участі в ринку електричної енергії (крім споживачів, які купують електроенергію за договором
постачання електричної енергії споживачу) є укладення договору про врегулювання небалансів з оператором системи
передачі”.
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2) отримання від виробників, у яких він купує електричну енергію, їхніх добових графіків відпуску
електричної енергії у порядку та формі, визначених відповідними договорами;
{Пункт 2 частини восьмої статті 65 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2712-VIII від
25.04.2019}
3) отримання від адміністратора комерційного обліку46 даних про фактичні обсяги відпуску
електричної енергії виробниками, у яких гарантований покупець купує електричну енергію;
4) доступ до інформації про діяльність на ринку електричної енергії у порядку та обсягах,
визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють
функціонування ринку електричної енергії;
5) інші права, передбачені нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії, та умовами укладених договорів на ринку електричної енергії.

Відповідно до частини дев’ятої статті 65 Закону України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII “Про
ринок електричної енергії” “гарантований покупець зобов’язаний:
1) дотримуватися ліцензійних умов під час здійснення функцій гарантованого покупця та інших
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
2) укласти договори, обов’язкові для провадження діяльності на ринку електричної енергії, та
виконувати умови цих договорів;
3) купувати у виробників, яким встановлено "зелений" тариф, всю відпущену електричну енергію,
вироблену на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (а з використанням
гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим їм
"зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього;
4) купувати у виробників, які за результатами аукціону набули право на підтримку, всю відпущену
електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (а
з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за
аукціонною ціною з урахуванням надбавки до неї;
5) купувати електричну енергію, вироблену генеруючими установками споживачів, встановлена
потужність яких не перевищує 150 кВт, за умови що встановлена потужність таких генеруючих
установок не перевищує потужність, дозволену до споживання за договором про приєднання;
6) стати стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи гарантованого покупця, до
складу якої входять виробники, яким встановлено "зелений" тариф, а також виробники, які за
результатами аукціону набули право на підтримку, з якими він уклав двосторонні договори;
7) надавати повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за
двосторонніми договорами у порядку, визначеному правилами ринку;
8) сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену у виробників, яким
встановлено "зелений" тариф, а також у виробників, які за результатами аукціону набули право
на підтримку;
9) надавати учасникам ринку інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку
електричної енергії, в обсязі та порядку, визначених нормативно-правовими актами, що
регулюють функціонування ринку електричної енергії;
10) організовувати проведення аукціонів з розподілу квот підтримки відповідно до статті 93 Закону України "Про альтернативні джерела енергії";

46

Див. http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2018/p0311-k-2018.pdf.
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11) продавати електричну енергію, куплену у виробників, яким встановлено "зелений" тариф, та у
виробників, які за результатами аукціону набули право на підтримку, на ринку "на добу
наперед"47, внутрішньодобовому ринку48 та балансуючому ринку49.

Закон України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII “Про ринок електричної енергії” поділив ринок
електричної енергії на такі сегменти:

47
“Ринок електричної енергії "на добу наперед" (далі - ринок "на добу наперед") - сегмент ринку електричної енергії, на
якому здійснюється купівля-продаж електричної енергії на наступну за днем проведення торгів добу; (пункт 75 частини
першої статті 1 Закону України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII “Про ринок електричної енергії”);
48
“Внутрішньодобовий ринок електричної енергії (далі - внутрішньодобовий ринок) - сегмент ринку електричної енергії,
на якому купівля-продаж електричної енергії здійснюється безперервно після завершення торгів на ринку "на добу
наперед" та впродовж доби фізичного постачання електричної енергії;” (пункт 14 частини першої статті 1 Закону
України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII “Про ринок електричної енергії”);
49
“Балансуючий ринок електричної енергії (далі - балансуючий ринок) - ринок, організований оператором системи
передачі електричної енергії з метою забезпечення достатніх обсягів електричної потужності та енергії, необхідних для
балансування в реальному часі обсягів виробництва та імпорту електричної енергії і споживання та експорту
електричної енергії, врегулювання системних обмежень в об’єднаній енергетичній системі України, а також фінансового
врегулювання небалансів електричної енергії”. (пункт 7 частини першої статті 1 Закону України від 13 квітня 2017 року
№ 2019-VIII “Про ринок електричної енергії”).
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10. Гарантований покупець забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від учасників
ринку електричної енергії, що використовується ним для виконання своїх функцій на ринку
електричної енергії та становить комерційну таємницю, відповідно до вимог законодавства.
Гарантований покупець також забезпечує конфіденційність інформації стосовно своєї діяльності,
розкриття якої може надавати комерційні переваги учасникам ринку.
Відповідно до додатку до постанови НКРЕКП 25.03.2020 року № 723 “Зелені” тарифи на
електричну енергію, вироблену суб’єктами господарювання на об’єктах електроенергетики, що
використовують альтернативні джерела енергії, та надбавки до “зелених” тарифів за дотримання
рівня використання обладнання українського виробництва, можна згрупувати виробників таким
чином:
№

1 Виробники електричної енергії з енергії сонячного
випромінювання
1.1 Наземні об’єкти, величина встановленої потужності
яких перевищує 10 МВт
1.2 Наземні об’єкти, величина встановленої потужності
яких менша або дорівнює 10 МВт
1.3 Об’єкти, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або
фасадах будинків, будівель та споруд, величина
встановленої потужності яких перевищує 100 кВт
1.4 Об’єкти, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або
фасадах будинків, будівель та споруд, величина
встановленої потужності яких не перевищує 100 кВт
1.5 Об’єкти електроенергетики, які вмонтовані
(встановлені) на дахах та/або фасадах будинків,
будівель та споруд та введені в експлуатацію після 30
червня 2015 року
2 Виробники електричної енергії з енергії вітру
3 Виробники електричної енергії з біомаси
4 Виробники електричної енергії з біогазу
5 Виробники електричної енергії мікро-, міні- та
малими гідроелектростанціями

Кількість Кільсуб’єктів кість
господа- об’єктів
рювання
734
1 014
151

175

389

553

3

3

9

20

182

263

26
14
34
73

49
14
54
195

%

Джерело: постанова НКРЕКП 25.03.2020 року № 723,
https://www.gpee.com.ua/main_layout_doc/get_file/83.

Відповідно до ч. 2 статті 65 Закону України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII "Про ринок
електричної енергії", "гарантований покупець зобов’язаний купувати у суб’єктів господарювання,
яким встановлено "зелений" тариф, або у суб’єктів господарювання, які за результатами аукціону
набули право на підтримку, всю відпущену електричну енергію, вироблену на об’єктах
електроенергетики з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену
лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим їм "зеленим" тарифом,
аукціонною ціною з урахуванням надбавки до нього/неї протягом всього строку застосування
"зеленого" тарифу або строку дії підтримки, якщо такі суб’єкти господарювання входять до складу
балансуючої групи гарантованого покупця. При цьому у кожному розрахунковому періоді (місяці)
обсяг відпуску електричної енергії, виробленої на об’єкті електроенергетики з альтернативних
джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими
гідроелектростанціями), визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергії на
власні потреби в електричній енергії відповідного об’єкта електроенергетики згідно з показниками
приладів обліку на власні потреби.
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Гарантований покупець зобов’язаний купувати електричну енергію, вироблену генеруючими
установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не
перевищує 150 кВт, за "зеленим" тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання
електричної енергії такими споживачами".
*****************
Двосторонні договори.
Відповідно до частини 3 статті 65 Закону України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII "Про ринок
електричної енергії", "купівля-продаж такої електричної енергії за "зеленим" тарифом з
урахуванням надбавки до нього здійснюється на підставі двостороннього договору між
виробником або споживачем, якому встановлено "зелений" тариф, та гарантованим покупцем.
Такий договір укладається на підставі типового договору купівлі-продажу електричної енергії за
"зеленим" тарифом. Типова форма договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим"
тарифом затверджується Регулятором.
Договір купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом укладається між гарантованим
покупцем та виробником або споживачем, які виробляють електричну енергію з альтернативних
джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-,
міні- та малими гідроелектростанціями) на весь строк дії "зеленого" тарифу".

Структура закупівель електричної енергії.
Електрична енергія купується ДП "Гарантований покупець" відповідно до:
1) Порядку купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних
джерел енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 641:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0641874-19#n14;
2) Порядку купівлі-продажу гарантованим покупцем електричної енергії у споживачів, яким
встановлено "зелений" тариф, обліку такої електричної енергії, а також розрахунків за неї,
затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг від 13.12.2019 № 2804:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2804874-19#Text.
Ведеться реєстр учасників балансуючої групи виробників за зеленим тарифом станом на
03.07.2020, до якого увійшло 742 юридичні особи:
https://www.gpee.com.ua/main_layout_doc/get_file/84.
За структурою фактично викупленої у 2019-му році електроенергії за "зеленим" тарифом:
- у грудні - у т.ч. біогаз та біомаса - 11%;
- у листопаді - у т.ч. біогаз та біомаса - 7%;
- у жовтні - у т.ч. біогаз та біомаса - 9%;
- у вересні - у т.ч. біогаз та біомаса - 6%;
- у серпні - у т.ч. біогаз та біомаса - 6%;
- у липні - у т.ч. біогаз та біомаса - 6%.
Відповідно до п.5 Постанови КМУ від 27 грудня 2019 р. № 1175 "Про запровадження конкурентних
умов стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії",
"Держенергоефективності та оператор системи передачі щороку до 15 вересня подають
уповноваженому органу пропозиції щодо розміру річних квот підтримки суб’єктів господарювання,
які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії на наступні п’ять років з
розподілом за окремими видами альтернативних джерел енергії".
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При розгляді пропозиції будівництва потужностей на газових турбінах і моторах (до 100 МВТ)
забезпечення маневрових потужностей для згладжування небалансу споживання та виробництва
електроенергії рекомендовано використовувати звіти НЕК "Укренерго" з оцінки відповідності
(достатності) генеруючих потужностей:
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Materialy_zasidan/2020/berezen/13.03.2020/p12_13-03-20.pdf.
Відповідно до статті 19 "Баланс попиту та пропозиції на електричну енергію" Закону України від 13
квітня 2017 року № 2019-VІІІ "Про ринок електричної енергії" оператор системи передачі щороку
розробляє звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей (тут і далі — Звіт) для
покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву з
урахуванням вимог безпеки постачання.
Порядок підготовки, зміст та методологічні засади підготовки звіту з оцінки відповідності
(достатності) генеруючих потужностей визначаються Кодексом системи передачі:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18/print.
Звіт охоплює сценарну оцінку прогнозних балансів потужності та електроенергії ОЕС України на
короткострокову, середньострокову та довгострокову перспективу з урахуванням, зокрема,
структурних, економічних, ринкових, екологічних умов, заходів з управління попитом та
енергоефективності, з дотриманням стандартів операційної безпеки.

Такий Звіт має включати:
- опис сценаріїв розвитку;
методологію моделювання попиту/пропозиції на електричну енергію та роботи ОЕС України;
- аналіз основних тенденцій розвитку генеруючих потужностей та навантаження;
- оцінку ризиків ОЕС України у разі настання критичних умов з використанням відповідних
критеріїв оцінки;
- результати розрахунків режимів роботи ОЕС України за найгіршими сценаріями та заходи із
запобігання дефіциту генеруючої та передавальної потужності.

Органи державної влади, Регулятор, суб’єкти ринку відповідно до своїх повноважень повинні
надавати на запит оператора системи передачі (ОСП) інформацію, необхідну для підготовки
Звіту, у свою чергу ОСП повинен забезпечити нерозголошення комерційної інформації, отриманої
при підготовці.

Звіт затверджується Регулятором та підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті ОСП:

1) Звіт “НЕК "Укренерго" з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей за 2019-й
рік:
https://ua.energy/wp-content/uploads/2020/03/Zvit-z-otsinky-dostatnosti-generuyuchyh-potuzhnostej2019.pdf,
Постанова НКРЕКП № 605 “Про затвердженого Звіту з оцінки відповідності (достатності)
генеруючих потужностей”: https://ua.energy/wp-content/uploads/2020/03/605.pdf.
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2) Звіт “НЕК "Укренерго" з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей за 2018-й
рік:
https://ua.energy/wp-content/uploads/2019/04/ZvitAdekvatnostiGenPotuzhnostej_31_03_2019.pdf.

Методологія виконання документу «Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих
потужностей»
https://ua.energy/wp-content/uploads/2020/01/Metodologiya-vid-31.01.2020.pdf.

Обґрунтовуючі матеріали проєкту Звіту:
https://ua.energy/wp-content/uploads/2019/12/obgruntovuyuchi-materialy.pdf,
https://ua.energy/wp-content/uploads/2019/12/Dodatok-A.pdf,
https://ua.energy/wp-content/uploads/2019/12/Dodatok-B.pdf,
https://ua.energy/wp-content/uploads/2019/12/dodatok-V.pdf,
https://ua.energy/wp-content/uploads/2019/12/Dodatok-G.pdf,
https://ua.energy/wp-content/uploads/2019/12/Dodatok-D.pdf.

Кризис усугубил механизм возложения специальных обязательств (PSO), закрепленный в
постановлении Кабмина №483 от 5 июня 2019 года. Документ обязал госкомпании НАЭК
“Энергоатом” (оператор АЭС) и “Укргидроэнерго” (оператор ГЭС и ГАЭС) продавать
соответственно 85% и 35% своей электроэнергии по низкой фиксированной цене госпредприятию
“Гарантированный покупатель” (ГарПок). Продавая эту э/э по рыночной цене, ГарПок из своей
прибыли должен финансировать низкую цену для населения. А с сентября 2019 года — и
компенсацию по “зеленому” тарифу. У ПУПов появился соблазн завысить потребление
населения, чтобы получить под него дешевую электроэнергию, но продать ее промышленности
по рыночной цене. В феврале СБУ заявила о предотвращении хищений на 2,8 млрд грн по такой
схеме.

Любич Андрій
Голова ГО "Інститут фінансів та права"
www.institutefl.org
тел.: (+067) 401-93-74,
institute_fl@institutefl.org
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Додаток 1.
Категорії об’єктів
електро-енергетики,
для яких застосовується "зелений"
тариф
для електричної
енергії, виробленої з
енергії вітру50
об’єктами
електроенергетики,
величина
встановленої
потужності яких не
перевищує 600 кВт
для електричної
енергії, виробленої з
енергії вітру
об’єктами
електроенергетики,
величина
встановленої
потужності яких
більша за 600 кВт,
але не перевищує
2000 кВт
для електричної
енергії, виробленої з
енергії вітру
об’єктами
електроенергетики,
величина
встановленої
потужності яких
перевищує 2000 кВт
для електричної
енергії, виробленої з
енергії вітру вітроелектростанціями, які
складаються з
вітроустановок
одиничною
встановленою
потужністю, що не
перевищує 600 кВт
для електричної
енергії, виробленої з
енергії вітру вітроелектростанціями, які
складаються з
вітроустановок
одиничною
встановленою

Коефіцієнт "зеленого" тарифу для об’єктів або його черг / пускових комплексів,
введених в експлуатацію
по
31.03.1
3
включн
о

з
01.04.1
3 по
31.12.1
4

з 01.01.
15 по
30.06.1
5

1,2

-

-

1,4

-

2,1

з
01.07.1
5 по
31.12.1
5

з
01.01.1
6 по
31.12.1
6

з
01.01.1
7 по
31.12.1
9

з
01.01.2
0 по
31.12.2
4

з
01.01.2
5 по
31.12.2
9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,2

1,08

1,08

0,96

0,84

-

1,4

1,26

1,26

1,12

0,98

50 "Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних
домогосподарств, встановлюється єдиним для кожного виду альтернативного джерела енергії. "Зелений"
тариф для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії вітру, встановлюється на
рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на
коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої з енергії вітру.
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Категорії об’єктів
електро-енергетики,
для яких застосовується "зелений"
тариф
потужністю від 600
кВт, але не більше
2000 кВт
для електричної
енергії, виробленої з
енергії вітру вітроелектростанціями, які
складаються з
вітроустановок
одиничною
встановленою
потужністю більше
2000 кВт
для електричної
енергії, виробленої з
біомаси51
для електричної
енергії, виробленої з
біогазу52
для електричної
енергії, виробленої з
енергії сонячного
випромінювання53
наземними об’єктами
електроенергетики,
величина
встановленої
потужності яких не
перевищує 10 МВт
"Зелений" тариф
для суб’єктів
господарювання, які
виробляють
електричну енергію з
біомаси,

Коефіцієнт "зеленого" тарифу для об’єктів або його черг / пускових комплексів,
введених в експлуатацію
по
31.03.1
3
включн
о

з
01.04.1
3 по
31.12.1
4

з 01.01.
15 по
30.06.1
5

-

2,1

1,89

2,3

2,3

-

з
01.07.1
5 по
31.12.1
5

з
01.01.2
0 по
31.12.2
4

з
01.01.2
5 по
31.12.2
9

1,89

1,68

1,47

2,07

2,3

2,07

1,84

2,3

2,07

2,3

2,07

1,84

8,64

6,3

5,67

4,8

3,5

3,15

3,15

з
01.01.1
6 по
31.12.1
6

з
01.01.1
7 по
31.12.1
9

2,97

2,79

2,51

2,23

2,97

2,79

2,51

2,23

51

"Зелений" тариф для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біомаси,
встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року,
помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої з біомаси. Для цілей
цього Закону біомасою вважається невикопна біологічно відновлювана речовина органічного походження,
здатна до біологічного розкладу, у вигляді продуктів, відходів та залишків лісового та сільського
господарства (рослинництва і тваринництва), рибного господарства і технологічно пов’язаних з ними
галузей промисловості, а також складова промислових або побутових відходів, здатна до біологічного
розкладу.
52 "Зелений" тариф для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біогазу, утвореного
з біомаси в результаті біологічного розкладу, біогазу, отриманого шляхом примусової газифікації біомаси,
біогазу, отриманого з відведених місць чи об’єктів, на яких здійснюються операції із зберігання та/або
захоронення відходів, утвореного з біомаси як складової промислових або побутових відходів,
встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року,
помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої з біогазу. Для цілей
цього Закону біогазом вважається газ з біомаси.
53 "Зелений" тариф для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного
випромінювання, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на
січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої з
енергії сонячного випромінювання.
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Категорії об’єктів
електро-енергетики,
для яких застосовується "зелений"
тариф
встановлюється на
рівні роздрібного
тарифу для
споживачів другого
класу напруги на
січень 2009 року,
помноженого на
коефіцієнт "зеленого"
тарифу для
електричної енергії,
виробленої з біомаси.
Для цілей цього
Закону біомасою
вважається
невикопна біологічно
відновлювана
речовина органічного
походження, здатна
до біологічного
розкладу, у вигляді
продуктів, відходів та
залишків лісового та
сільського
господарства
(рослинництва і
тваринництва),
рибного господарства
і технологічно
пов’язаних з ними
галузей
промисловості, а
також складова
промислових або
побутових відходів,
здатна до
біологічного
розкладу.
для електричної
енергії, виробленої з
енергії сонячного
випромінювання
наземними об’єктами
електроенергетики,
величина
встановленої
потужності яких
перевищує 10 МВт
для електричної
енергії, виробленої з
енергії сонячного
випромінювання
об’єктами електроенергетики, які
вмонтовані
(встановлені) на
дахах та/або фасадах

Коефіцієнт "зеленого" тарифу для об’єктів або його черг / пускових комплексів,
введених в експлуатацію
по
31.03.1
3
включн
о

з
01.04.1
3 по
31.12.1
4

з 01.01.
15 по
30.06.1
5

8,28

6,48

5,83

з
01.07.1
5 по
31.12.1
5

з
01.01.1
6 по
31.12.1
6

-

з
01.01.1
7 по
31.12.1
9

з
01.01.2
0 по
31.12.2
4

з
01.01.2
5 по
31.12.2
9

-

-
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Категорії об’єктів
електро-енергетики,
для яких застосовується "зелений"
тариф
будинків, будівель та
споруд, величина
встановленої
потужності яких
перевищує 100 кВт
для електричної
енергії, виробленої з
енергії сонячного
випромінювання
об’єктами
електроенергетики,
які вмонтовані
(встановлені) на
дахах та/або фасадах
будинків, будівель та
споруд, величина
встановленої
потужності яких не
перевищує 100 кВт
для електричної
енергії, виробленої з
енергії сонячного
випромінювання
об’єктами
електроенергетики,
які вмонтовані
(встановлені) на
дахах та/або фасадах
будинків, будівель та
споруд
для електричної
енергії, виробленої
мікрогідроелектростанціями54
для електричної
енергії, виробленої
мінігідроелектростанціями
для електричної
енергії, виробленої
малими
гідроелектростанціям
и
для електричної
енергії, виробленої з
геотермальної
енергії55

Коефіцієнт "зеленого" тарифу для об’єктів або його черг / пускових комплексів,
введених в експлуатацію
по
31.03.1
3
включн
о

з
01.04.1
3 по
31.12.1
4

з 01.01.
15 по
30.06.1
5

7,92

6,66

5,99

-

-

-

2,16

3,6

3,24

2,16

2,88

2,16

-

з
01.07.1
5 по
31.12.1
5

з
01.01.1
6 по
31.12.1
6

з
01.01.1
7 по
31.12.1
9

з
01.01.2
0 по
31.12.2
4

з
01.01.2
5 по
31.12.2
9

-

-

2,74

2,43

3,24

2,92

2,59

2,59

2,59

2,33

2,07

2,16

1,94

1,94

1,75

1,55

-

-

2,79

2,51

2,23

-

3,35

3,2

3,04

54

"Зелений" тариф для суб’єктів господарювання, які експлуатують мікро-, міні- або малі
гідроелектростанції, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на
січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої
відповідно мікро-, міні- або малими гідроелектростанціями.
55 "Зелений" тариф для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з геотермальної
енергії, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009
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Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої генеруючими установками приватних
домогосподарств з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на рівні:
Коефіцієнт "зеленого" тарифу для приватних домогосподарств, заяваповідомлення
про встановлення генеруючих установок яких зареєстрована
Категорії генеруючих
енергопостачальником
установок приватних
домогосподарств,
для яких
застосовується
"зелений" тариф

по
31.03.13
включно

з
01.04.13
по
31.12.14

з
01.01.15
по
30.06.15

з
01.07.15
по
31.12.15

з
01.01.16
по
31.12.16

з
01.01.17
по
31.12.19

з
01.01.20
по
31.12.24

для електричної
енергії, виробленої з
енергії сонячного
випромінювання
генеруючими
установками
6,66
5,99
3,72
3,53
3,36
3,02
приватних
домогосподарств,
величина
встановленої
потужності яких не
перевищує 30 кВт
для електричної
енергії, виробленої з
енергії вітру
генеруючими
установками
2,16
1,94
приватних
домогосподарств,
величина
встановленої
потужності яких не
перевищує 30 кВт
Джерело: Закон України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII “Про ринок електричної енергії” .

з
01.01.25
по
31.12.29

2,69

1,73

року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої з геотермальної
енергії.
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Додаток 2.
ПОСТАНОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА
КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ від 14.03.2018 № 307 "Про затвердження Правил ринку":
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0307874-18#Text.
Витяги з правил:
"договір про врегулювання небалансів електричної енергії - договір, відповідно до якого суб’єкт господарювання
набуває статусу учасника ринку та здійснюється врегулювання небалансів електричної енергії;
фінансова гарантія - кошти та/або банківська гарантія, що надається стороною, відповідальною за баланс, оператору
системи передачі для забезпечення виконання фінансових зобов’язань з розрахунків за небаланси електричної енергії;
1.3.2. Для суб’єктів господарювання, визначених у підпункті 1.2.1 глави 1.2 цього розділу (крім споживачів, які купують
електроенергію за договором постачання електричної енергії споживачу) обов’язковою умовою участі на ринку
електричної енергії є укладення договору про врегулювання небалансів електричної енергії з ОСП, що є договором
приєднання, типова форма якого наведена в додатку 1 до цих Правил. Учасники ринку укладають договір про
врегулювання небалансів електричної енергії шляхом приєднання до договору. (Додаток 1 до Правил ринку. ТИПОВИЙ
ДОГОВІР про врегулювання небалансів електричної енергії: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0307874-18#n1369).
1.3.5. Кандидат в учасники ринку, який бажає здійснювати операції на ринку електричної енергії України, повинен
надати ОСП (у якості АР) належним чином заповнену заяву-приєднання до договору про врегулювання небалансів
електричної енергії, що є додатком 2 до цих Правил. Учасники ринку укладають договір про врегулювання небалансів
електричної енергії шляхом приєднання до договору. (Додаток 2 до Правил ринку. ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ до договору
про врегулювання небалансів електричної енергії: https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/80/f473873n2925.doc).
1.3.6. Заява-приєднання до договору про врегулювання небалансів електричної енергії повинна містити такі дані:
1) повне та скорочене найменування кандидата в учасники ринку відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
2) вид діяльності кандидата (виробник, електропостачальник, трейдер, споживач, ОСР);
3) відомості про укладений кандидатом в учасники ринку договір про надання послуг з передачі електричної енергії
та/або договір про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;
4) відомості про укладений кандидатом в учасники ринку договір споживача про надання послуг з розподілу електричної
енергії (якщо кандидат є споживачем);
5) відомості про ліцензію(її) кандидата в учасники ринку (у випадках, коли необхідність ліцензії встановлена Законом);
6) ЕІС-код учасника ринку (СВБ), у якого кандидат бажає зареєструватися в якості члена його балансуючої групи, якщо
кандидат в учасники ринку бажає делегувати свою фінансову відповідальність за небаланс такому учаснику ринку,
разом з письмовою згодою у довільній формі цього учасника ринку (СВБ) прийняти його до балансуючої групи, для якої
він є СВБ;
7) електронну адресу.
1.5.1. Усі учасники ринку, крім споживачів, які купують електричну енергію за договорами про постачання електричної
енергії споживачу, несуть відповідальність за свої небаланси електричної енергії, для чого кожен учасник ринку
зобов’язаний стати СВБ або передати свою фінансову відповідальність за небаланси іншій СВБ шляхом входження до
її балансуючої групи на підставі укладення/приєднання до відповідного договору.
Якщо учасник ринку передає свою фінансову відповідальність за небаланси іншій СВБ шляхом входження до її
балансуючої групи, договір про врегулювання небалансів, укладений між ОСП та цим учасником ринку, призупиняє
свою дію в частині фінансової відповідальності за небаланси на час дії договору щодо участі в балансуючій групі.
1.5.2. Об’єднання учасників ринку у балансуючі групи здійснюється на добровільній договірній основі шляхом укладення
відповідних договорів за умови дотримання вимог до балансуючої групи, визначених цими Правилами.
1.5.3. Договір, що укладається між СВБ та учасником ринку, який має намір увійти до складу балансуючої групи цієї
СВБ, повинен включати, зокрема:
1) порядок розрахунку небалансів електричної енергії у межах балансуючої групи;
2) фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії учасника балансуючої групи перед СВБ;
3) порядок повідомлення СВБ та виконання погодинних графіків кожного учасника балансуючої групи;
4) умови припинення договору за ініціативою ОСП шляхом поновлення дії договору про врегулювання небалансів
електричної енергії у разі невиконання СВБ вимог цих Правил;
5) умови припинення договору з учасником ринку, який входить до складу балансуючої групи СВБ, за ініціативою
учасника ринку або СВБ та поновлення дії договору про врегулювання небалансів електричної енергії такого учасника
ринку.
1.5.4. Учасники балансуючої групи несуть фінансову відповідальність за небаланс перед своєю СВБ у рамках своїх
небалансів електричної енергії.
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1.5.5. СВБ несе фінансову відповідальність перед ОСП за небаланси електричної енергії всіх учасників ринку, які
увійшли до балансуючої групи, яку вона представляє.
1.5.10. Якщо учасник ринку не може здійснити зміну СВБ у вказаний у заяві час, що призведе до неможливості
фінансового врегулювання небалансів електричної енергії в окремий проміжок часу, АР здійснює коригування
розрахунку для цього учасника ринку за відповідний період за договором про врегулювання небалансів електричної
енергії, укладеним з цим учасником ринку.
1.5.11. ОСП, ОР та гарантований покупець зобов’язані бути СВБ і не можуть бути зареєстрованими в балансуючих
групах за іншою СВБ.
ОСП, ОР та гарантований покупець на ринку електричної енергії реєструються як окремі СВБ і не можуть передавати
свою фінансову відповідальність за небаланси іншій СВБ.
1.5.12. ОСП має право в односторонньому порядку поновити дію договорів про врегулювання небалансів електричної
енергії для всіх учасників балансуючої групи, які входять до складу балансуючої групи СВБ, що не виконує вимоги цих
Правил, про що члени балансуючої групи повинні бути повідомлені за 1 робочий день до настання таких змін.
1.6. Розірвання договору про врегулювання небалансів електроенергії
1.6.1. Учасник ринку, крім ОСП, ОСР, гарантованого покупця та ОР, має право надіслати АР повідомлення про
припинення участі на ринку електричної енергії.
Повідомлення про припинення участі на ринку електричної енергії направляється учасником ринку АР не пізніше ніж за
7 календарних днів до бажаної дати припинення участі на ринку електричної енергії. Припинення участі на ринку
передбачає розірвання договору про врегулювання небалансів електричної енергії та інших договорів, укладених на
виконання вимог цих Правил.
{Абзац другий пункту 1.6.1 глави 1.6 розділу І із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 516 від 28.02.2020}
АР розглядає повідомлення у строки та на умовах, визначених договором про врегулювання небалансів електричної
енергії.
У разі несвоєчасного повідомлення учасником ринку про наміри щодо припинення участі на ринку таке припинення не
здійснюється.
Учасник ринку до дати припинення дії договору про врегулювання небалансів зобов’язаний здійснити сплату всіх видів
платежів виходячи з умов договорів, укладання яких передбачено цими Правилами.
АР повідомляє учасника ринку про припинення врегулювання небалансів за виконання ним вимог, визначених цією
главою.
1.6.2. ОСП, ОР, ОСР та гарантований покупець не можуть припинити участь на ринку електричної енергії за власним
бажанням без відповідного рішення Регулятора або суду.
1.6.3. Договір про врегулювання небалансів електричної енергії та інші договори, що укладені учасником ринку на
вимогу цих Правил, можуть бути розірвані в термін, зазначений у пункті 1.6.1 цієї глави, за таких умов:
...
4) використовує фінансові гарантії, що надаються ним, для покриття заборгованості перед АР та/або, якщо учасник
виступає в якості електропостачальника, після набуття ним статусу «Переддефолтний» кожного банківського дня (о
12:00) направляє до уповноважених банків довідку, що містить інформацію щодо повного та скороченого найменування
учасника ринку або ПІБ (якщо учасником ринку є фізична особа або фізична особа- підприємець), ЄДРПОУ або
РНОКПП (якщо учасником ринку є фізична особа або фізична особа-підприємець), розміру простроченої
електропостачальником оплати вартості його небалансів електричної енергії.
6) якщо учасник ринку також виступає в якості електропостачальника, після набуття ним статусу «Дефолтний» кожного
банківського дня о 12:00 направляє до уповноважених банків довідку, що містить інформацію щодо повного та
скороченого найменування учасника ринку або ПІБ (якщо учасником ринку є фізична особа або фізична особапідприємець), ЄДРПОУ або РНОКПП (якщо учасником ринку є фізична особа або фізична особа - підприємець) та
кінцевий розмір простроченої електропостачальником оплати вартості його небалансів електричної енергії.
Вчинення до учасника ринку будь-яких дій з боку АР відповідно до цього пункту не впливає та не змінює
відповідальність такого учасника ринку відповідно до цих Правил, що означає, що учасник ринку із статусом
«Дефолтний» несе відповідальність за сплату всіх сум (у тому числі податків), що необхідно сплатити відповідно до цих
Правил.
Учасник ринку втрачає статус «Дефолтний» після припинення дії договору про врегулювання небалансів електричної
енергії, що укладений між ним та ОСП.
1.8. Адміністратор розрахунків
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1.8.1. АР реєструє учасників ринку, СВБ, ПДП і ППБ, отримує від ОСП, реєструє та зберігає дані щодо резервів,
остаточні повідомлення фізичного відпуску та остаточні повідомлення фізичного відбору учасників ринку і позиції СВБ,
забезпечує дотримання учасниками ринку вимог щодо надання фінансових гарантій за договором про врегулювання
небалансів електричної енергії, отримує від АКО сертифіковані дані комерційного обліку електричної енергії, обчислює
обсяги небалансів та наданих послуг на ринку електричної енергії, виставляє рахунки та стягує та оплачує платежі,
передбачені цими Правилами, і здійснює всі фінансові розрахунки відповідно до розділу V цих Правил.
1.9. Оператор системи передачі
1.9.1. ОСП, зокрема, несе відповідальність за функціонування системи передачі і фізичне балансування системи
передачі відповідно до умов Кодексу системи передачі. ОСП перевіряє можливість врегулювання мережевих обмежень
і здійснює купівлю/продаж балансуючої енергії на ринкових недискримінаційних і прозорих засадах та забезпечує
функціонування балансуючого ринку, а також здійснює купівлю-продаж небалансів електричної енергії, забезпечує
роботу ринку ДП та придбаває ДП з метою дотримання операційної безпеки ОЕС України та виконує покладені на нього
спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної
енергії. ОСП отримує від учасників ринку плату за послуги з передачі та послуги з диспетчерського (оперативнотехнологічного) управління.
1.9.2. ОСП не має права провадити діяльність з купівлі-продажу електричної енергії, крім як з метою компенсації
технологічних витрат електричної енергії на її передачу електричними мережами, балансування, у тому числі з метою
надання/отримання аварійної допомоги операторам системи передачі суміжних держав та врегулювання небалансів
електричної енергії. ОСП не повинен мати на праві власності, господарського відання або користування генеруючі
потужності або здійснювати купівлю/продаж електричної енергії з метою отримання прибутку.
1.11. Система управління ринком
1.11.1. За допомогою системи управління ринком здійснюється управління всіма процесами, зокрема, виконанням
необхідних розрахунків, реєстрацією ринкових даних і результатів.
Система управління ринком забезпечує:
...
6) проведення розрахунків за небаланси електричної енергії;
II. Двосторонні договори
2.1. Правила здійснення купівлі-продажу за двосторонніми договорами
2.1.1. Торгівля на РДД здійснюється виключно на двосторонній основі шляхом укладання ДД. Істотною умовою
договору повинна бути відповідальність за небаланс, що може спричинити невиконання такого договору.
...
2.1.7. Обсяги електричної енергії, що купуються і продаються за ДД, є договірними зобов’язаннями щодо
відпуску/відбору електричної енергії. Відповідні відхилення враховуються при розрахунку небалансу електричної енергії
згідно з цими Правилами.
3.6.4. Активація ДП з аРВЧ, рРВЧ та РЗ здійснюється на балансуючому ринку шляхом видачі диспетчерських команд по
відповідних пропозиціях балансуючої електричної енергії. Таким чином, обсяги енергії, пов’язані з акцептованими
пропозиціями на балансуючу електричну енергію, розглядаються при розрахунках як балансуюча електрична енергія
відповідно до розділу IV цих Правил. Обсяги електричної енергії, що пов’язані з активацією ДП з РПЧ та регулюванням
напруги та реактивної потужності в режимі СК, розглядаються при розрахунках як небаланс.
...
4.4.3. Прогнози електроспоживання по областях регулювання (торгових зонах) можуть використовуватись для
розрахунку прогнозного небалансу електричної енергії системи кожну годину на чотири години вперед протягом
торгового дня.
4.5.3.
...
Прогноз відпуску ВДЕ використовується для розрахунку прогнозного небалансу електричної енергії системи кожну
годину на 4 години торгового дня наперед, що вводиться в алгоритм розрахунку балансуючого ринку, відповідно до
глави 4.17 цього розділу.
...
4.15.2. Цільова функція балансуючого ринку полягає у мінімізації вартості покриття небалансу електричної енергії
системи, використовуючи подані ППБ пропозиції на балансуючу електричну енергію на завантаження та на
розвантаження. Вартість покриття небалансу електричної енергії системи є сумою всіх грошових коштів за
акцептованими пропозиціями на балансуючу електричну енергію.
...
4.15.3. Обмеженнями цільової функції балансуючого ринку є:
...
1) небаланс системи, що розраховується на підставі вхідних даних, наданих відповідно до пункту 4.5.3 глави 4.5 та
глави 4.9 цього розділу;
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4.19. Акцепти з поміткою
4.19.1. У разі акцепту пропозиції на балансуючу електричну енергію з метою врегулювання небалансу електричної
енергії, спричиненого системними обмеженнями або обмеженнями на перетинах, що виникли після подання остаточних
повідомлень імпорту/експорту, або іншими обмеженнями по режиму роботи, ОСП маркує такий акцепт (акцепт з
поміткою) та повідомляє відповідного ППБ про таку помітку.
4.23. Статистика диспетчерських команд
...
4) ціни небалансів електричної енергії по кожному розрахунковому періоду.
V. Розрахунки на ринку електричної енергії
5.1. Загальна інформація
5.1.1. АР створює та підтримує такі облікові рахунки:
1) A-A - рахунок балансування електричної енергії;
2) A-B - рахунок небалансів електричної енергії;
5.3. Рахунок небалансів електричної енергії A-B
5.3.1. Рахунок A-В використовується для розрахунків за небаланси. Розрахункова активність на цьому рахунку для
кожного розрахункового періоду кожного торгового дня включає дебетування за платежі або кредитування за витрати
СВБ, що виникають через їх позитивний або негативний небаланс, за відповідною ціною небалансів.
5.3.2. Рахунок А-А та рахунок A-В пов’язані з одним і тим самим банківським рахунком ОСП зі спеціальним режимом
використання та не є нейтральними з точки зору доходів (дебетування і кредитування не сальдуються). Спільне
зарахування цих рахунків здійснюється через субрахунок надлишків небалансу електричної енергії UA-1, що
передбачений главою 5.22 цього розділу.
5.4. Рахунок фінансових гарантій A-C
5.4.1. Рахунок A-C використовується для компенсації будь-якого дефіциту платежів учасників ринку в рамках оплати за
небаланс електричної енергії, витрат від фінансових операцій та будь-яких витрат АР, пов’язаних з операціями з
фінансовими гарантіями. Зокрема, дебетування цього рахунку відбувається для здійснення наступних платежів з
покриття дефіциту оплати учасників ринку за небаланси електричної енергії, що недоотримано, за допомогою вимоги
платежу по фінансовій гарантії.
5.14. Обчислення небалансів електричної енергії
5.14.1. Розрахунки за небаланси електричної енергії включають обчислення небалансу електричної енергії шляхом
проведення розрахунків для кожного торгового дня:
1) небалансів електричної енергії кожної СВБ для кожного розрахункового періоду торгового дня;
2) кредиту та дебету за небаланси електричної енергії для кожної СВБ для кожного розрахункового періоду торгового
дня.
5.14.2. Дані розрахунків за небаланси електричної енергії складаються із законтрактованих обсягів купівлі-продажу
електричної енергії, графіків відпуску/відбору, диспетчерських команд балансуючого ринку, цін небалансу електричної
енергії і сертифікованих даних комерційного обліку.
5.14.3. У кожній зоні небаланс електричної енергії кожної СВБ обчислюється з урахуванням балансуючої електричної
енергії, поставленої (та оплаченої) будь-якою одиницею постачання послуг з балансування учасника ринку з групи цієї
СВБ.
5.14.4. Небаланс електричної енергії СВБ b для розрахункового періоду t у зоні z обчислюється за формулою
де
-сальдована позиція СВБ b для розрахункового періоду t у зоні z, яка розраховується за формулою
де
-сумарний обсяг (позитивне значення) проданої електричної енергії учасником ринку mp, що належить СВБ b, по
кожному розрахунковому періоду t у зоні z відповідно до законтрактованих обсягів продажу на РДД та/або РНД, та/або
ВДР;
-сумарний обсяг (негативне значення) купленої електричної енергії учасником ринку mp, що належить СВБ b по
кожному розрахунковому періоду t у зоні z відповідно до законтрактованих обсягів купівлі на РДД та/або РНД, та/або
ВДР;
-виміряна позиція СВБ b для розрахункового періоду t у зоні z, яка розраховується за формулою
де
-сертифіковані дані комерційного обліку відпуску (позитивне значення) одиниці u, що належить балансуючій групі СВБ,
для розрахункового періоду t у зоні z;
-сертифіковані дані комерційного обліку відбору (негативне значення) представника навантаження p, який входить до
балансуючої групи СВБ, для розрахункового періоду t у зоні z.
5.14.5. Якщо обчислений небаланс енергії СВБ b у зоні z виявився негативним, то ця СВБ повинна купити із системи
електричну енергію і оплатити її. Якщо розрахований небаланс електричної енергії СВБ b у зоні z виявився позитивним,
то СВБ повинна продати в систему електричну енергію і отримати за неї платіж.
5.15. Отримання ціни небалансу електричної енергії для розрахунків за небаланс електричної енергії
5.15.1. Розрахунковим періодом для розрахунків за небаланс електричної енергії СВБ є одна година.
5.15.2. Ціна небалансу електричної енергії (IMSPt) за розрахунковий період t дорівнює маржинальній ціні балансуючої
електричної енергії (у грн/МВт⋅год) за розрахунковий період t, що розрахована відповідно до пункту 5.12.3 глави 5.12
цього розділу в залежності від того, чи перебуває система в дефіциті, профіциті або збалансована.
5.16. Дебетування або кредитування небалансів електричної енергії
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5.16.1. Для кожної СВБ АР обчислює належні списання або нарахування відповідно до її небалансів електричної енергії.
{Пункт 5.16.1 глави 5.16 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 516 від 28.02.2020}
5.16.2. Списання/нарахування за небаланс визначається за формулою
де
-визначена на торгах на РДН ціна купівлі-продажу електричної енергії в зоні z для розрахункового періоду t,
грн/МВт•год;
-коефіцієнт ціни небалансу.
Позитивне значення CIEQb,z,t означає нарахування для СВБ (або списання для АР), тоді як негативне значення
означає списання СВБ (або нарахування для АР) незалежно від напряму небалансу електричної енергії системи.{Пункт
5.16.2 глави 5.16 розділу V в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг № 516 від 28.02.2020}
5.16.3. Нарахування для СВБ (або списання для АР) сумуються по всіх зонах z та по торговому дню d таким чином
де
-нарахування для СВБ b за небаланс електричної енергії протягом розрахункового періоду t, що визначається за
формулою
Списання для СВБ (або нарахування для АР) сумуються по всіх зонах z та по торговому дню d таким чином
де
-нарахування для СВБ b за небаланс електричної енергії протягом розрахункового періоду t, що визначається за
формулою
АР під час формування платежів для відповідного учасника ринку здійснюється сальдування нарахувань та списань за
небаланс електричної енергії за торговий день d.
{Пункт 5.16.3 глави 5.16 розділу V в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг № 516 від 28.02.2020}
5.16.4. Рахунок небалансу електричної енергії поповнюється шляхом списання коштів з усіх СВБ та списується шляхом
зарахування з нього всім СВБ.
7.3. Виставлення рахунків за небаланси електричної енергії
7.3.1. АР на щоденній основі надсилає платіжний документ кожній СВБ із зазначенням суми, що СВБ зобов’язана
сплатити АР, або суми, що АР зобов’язаний сплатити СВБ через її небаланси електричної енергії протягом відповідного
періоду.
7.3.2. Платіжний документ повинен містити окрему позицію щодо оплати за управління небалансами міждержавних
перетинів (якщо такий небаланс сплачується/зараховується і не розраховується в натуральній формі).
7.9. Вимоги до звітності оператора системи передачі
7.9.1. ОСП виконує процедури збору даних та їх публікації, наведені в Порядку збору інформації та передачі даних. Дані
завантажуються на офіційний вебсайт ОСП.
7.9.2. ОСП розробляє відповідні інтерфейси для забезпечення можливості передачі даних до платформи прозорості
ENTSO-E.
7.9.3. ОСП збирає та публікує щонайменше наведені нижче дані:
...
15) ціни врегулювання небалансу електричної енергії за розрахунковий період;
16) сумарний небаланс електричної енергії за розрахунковий період;
17) щоденну загальну кількість кредиту/дебету від/до всіх учасників ринку для балансуючої енергії та небалансу
електричної енергії.
10.12. Пункт 7.3.1 глави 7.3 розділу VII цих Правил набирає чинності 01 травня 2020 року. У термін до 30 квітня 2020
року включно виставлення рахунків за небаланси електричної енергії здійснюється щодекадно протягом місяця або
відповідно до окремого рішення ОСП.
ОСП формує рішення щодо позапланового виставлення рахунків за небаланси електричної енергії у разі виникнення у
СВБ небалансу електричної енергії, що перевищує 15 % від визначених ОСП обсягів небалансів.

55

