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Роздрібний ринок електричної енергії
01.01.2019 запроваджено роздрібний ринок електричної енергії
Виконані заходи з метою
функціонування роздрібного ринку

Проблемні питання з початку функціонування роздрібного
ринку

1. Розроблено та прийнято зміни до
Закону України «Про ринок
електричної енергії»;

1. Відсутність регламенту обміну даними на ринку електричної
енергії та недостатній темп впровадження нових програмних
комплексів та модернізації існуючих АСКОЕ;

2. Здійснено заходи з відокремлення
видів діяльності (розподіл від
постачання);

2. Недосконалість тендерних процедур закупівлі електричної енергії;

3. Визначено
«останньої надії»;

постачальника

4. Розроблено
та
затверджено
підзаконні
нормативно-правові
акти, необхідні для запровадження
роздрібного ринку.

3. Низький рівень розрахунків за спожиту електричну енергію
певною
категорією
споживачів
(шахти,
водоканали,
теплокомуненерго);
4. Нездійснення електропостачальниками в повному обсязі оплати
послуг з розподілу електроенергії;
5. Недостатня роз'яснювальна робота для споживачів щодо їх прав,
обов'язків та можливостей в новій моделі роздрібного ринку;
6. Не налагоджено механізм формування вигідних тарифних планів
для непобутових споживачів, зокрема тих хто користувався
диференційованим тарифом, який відмінено з 01.01.2019;
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відновлення роботи Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії;

затвердження порядку обміну інформацією між операторами системи розподілу, оператором системи
передачі та постачальниками, встановлення уніфікованих технічних вимог до програмного забезпечення
компаній, стандартів передачі даних;

За результатами аналізу
початку роботи роздрібного
ринку електричної енергії
визначено шляхи вирішення
проблемних питань

надання роз'яснення стосовно застосування Закону України «Про державні закупівлі», щодо
споживачів, які підпадають під цей Закон та мають право на постачання електричної енергії
постачальником універсальних послуг або при необхідності внесення в нього змін з метою
удосконалення процедури закупівлі електроенергії;
внесення змін до законодавства щодо відповідальності, в частині несплати за спожиту
електроенергію, удосконалення процедури припинення (відключення) електропостачання у разі
наявності заборгованості за спожиту електроенергію, в частині скорочення термінів;
- забезпечення розрахунків державних шахт шляхом реалізації розпорядження Кабінету Міністрів
України «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» від 30.01.2019;
- запровадити механізм забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам;

проведення на державному рівні роз'яснювальної роботи для споживачів щодо їх прав, обов'язків та
можливостей;
надання методичних рекомендацій щодо застосування різної протягом доби ОРЦ для розрахунку відповідного
тарифного плану (рекомендації щодо орієнтовних цін, наприклад на їх рівень у попередньому фактичному
місяці).
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ
В ЧАСТИНІ РОЗВИТКУ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Створення умов для роботи нового ринку електричної енергії

Забезпечення безпеки постачання електричної енергії
Формування паливно-енергетичного балансу
Формування технічної політики

Формування політики щодо зміни моделі підтримки ВДЕ
Координація інтеграції ОЕС України до ENTSO-E
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В умовах реформування ринку електричної енергії
та зміни взаємодії між учасниками ринку та Міненерговугілля
вкрай актуальним є питання забезпечення безпеки постачання електричної енергії
Безпека постачання електричної енергії оцінюється відповідно
до розроблених Міненерговугілля Правил про безпеку постачання електричної енергії
Для забезпечення безпеки постачання електричної енергії Міненерговугілля щороку:
 Затверджує Прогнозний баланс електричної енергії ОЕС України на
наступний рік з відповідною структурою палива з гарантованим запасом та
оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті відповідно до Порядку
формування

прогнозного

балансу

електричної

енергії

об’єднаної

енергетичної системи України на розрахунковий рік, затвердженого наказом
Міненерговугілля від 26.10.2018 № 539.
 Оцінює ризики та стан безпеки постачання електричної енергії, виходячи з
результатів моніторингу безпеки постачання електричної енергії, та у разі

потреби визначає превентивні заходи на наступний календарний рік.
 Затверджує тип та обсяги резервів палива для теплових електростанцій на
наступний календарний рік.
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Постачання електричної енергії
захищеним споживачам
 З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру в
результаті обмеження (відключення) споживачів Міненерговугілля розроблено
Порядок забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам.

 Споживачі, які на сьогодні мають затверджені акти екологічної, аварійної або
технологічної броні, за умови здійснення попередньої оплати, протягом дев’яти
місяців з набуття чинності постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2018
№ 1209 (з 1 лютого 2019 року) перебувають в статусі захищених споживачів та
звертаються до Міжвідомчої комісії з надання статусу захищеного споживача.
 Вичерпний перелік документів, з якими споживач-заявник звертається до
Міжвідомчої комісії з надання статусу захищеного споживача, визначено Порядком
забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам.
 Разом з тим, з метою уникнення проблемних питань щодо заборгованості за
електричну енергію, маючи досвід із споживачами, які мали екологічну броню,
Порядком передбачено, що статус захищеного споживача надається у разі
відсутності заборгованості за спожиту електричну енергію та наявність банківської
гарантії для забезпечення оплати електричної енергії.
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Для забезпечення безпеки постачання електроенергії, зокрема мінімізації
використання імпортного вугілля Міненерговугілля формує та реалізує політику
щодо технічного переоснащення енергоблоків ТЕС для спалювання вітчизняного
вугілля газової групи замість дефіцитного антрацитового вугілля:

За 2016-2018 роки здійснено технічне переоснащення:
ПАТ «Центренерго»:
енергоблок ст. № 2 – 175 МВт
енергоблок ст. № 5 – 190 МВт
Зміївська ТЕС:
енергоблок ст. № 6 – 185 МВт
Трипільська ТЕС:
АТ «ДТЕК Дніпроенерго»:
Придніпровська ТЕС:

енергоблок ст. № 4 – 300 МВт
енергоблок ст. № 7 – 150 МВт
енергоблок ст. № 8 – 150 МВт
енергоблок ст. № 9 – 150 МВт

Всього за 2016-2018 роки переведено 7 енергоблоків потужністю
1300 МВт, завдяки чому вдалось замістити 3,3 млн.тонн
антрацитового вугілля

В 2019 році заплановано здійснити технічне переоснащення:
ПАТ «Центренерго»:
енергоблок ст. № 1 – 300 МВт
Трипільська ТЕС:
енергоблок ст. № 3 – 300 МВт
АТ «ДТЕК Дніпроенерго»:
Придніпровська ТЕС:

енергоблок ст. № 10 – 150 МВт

Криворізька ТЕС:

енергоблок ст. № 1 – 315 МВт

Переведення ще 4 енергоблоків потужністю 1065 МВт,
дозволить додатково замістити 1 млн.тонн антрацитового
вугілля
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Будівництво додаткових регулюючих потужностей в ОЕС України

В 2017 році розпочато будівництво гідроагрегату № 4
потужністю 324 МВт в генераторному та 421 МВт в
насосному режимах Дністровської гідроакумулюючої
електростанції, яке планується завершити до кінця
2019 року
Ефект від будівництва гідроагрегату № 4 Дністровської
ГАЕС
- стримування росту тарифу на електроенергію в Україні від
заміщення роботи енергоблоків теплових електростанцій,
що дозволить замістити спалювання вугілля на ТЕС в обсязі
0,35 млн.тонн на рік, що еквівалентно 220 млн.м3
природнього газу;
- зменшення викидів в атмосферне повітря внаслідок
зменшення спалювання органічного палива та ТЕС;
- забезпечення максимальної видачі потужності атомних
електростанцій.
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Структура встановленої потужності об'єктів
електроенергії, якім встановлено "зелений
тариф", у 2016-2020 роки (факт та прогноз)
МВт
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Структура відпуску електроенергії об'єктами
електроенергії, яким встановлено "зелений
тариф", за 2016-2021 роки (факт та прогноз)
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Частка відпуску електроенергії об'єктами альтернативної
енергетики, яким встановлено "зелений" тариф" у
загальному обсязі 2018 року

0,00005%

0,005%

4 грн/кВтг

0,1%

Частка вартості електроенергії, відпущеної об'єктами
альтернативної енергетики, яким встановлено "зелений"
тариф" у загальній вартості електричної енергії 2018 року
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Економічні ризики:
високе фінансове навантаження на споживачів

Eurocent/kWh

Вартість виробництва електроенергії залежно від
типу електростанцій
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ВСЬОГО відпуск електроенергії об'єктами альтернативної енергетики,
яким встановлено "зелений" тариф", у 2018 році склав 2,8 мрд.кВтг.
(1,9% від загального відпуску електричної енергії).
Прогнозований приріст відпуску електроенергії об'єктами з ВДЕ, які
будуть введені в експлуатацію у 2019-2020 роках, складає 6,1 млрд.
кВтг. Таким чином, з 2021 року відпуск електричної енергії
уведеними об'єктами альтернативної енергетики складатиме 8,9
млрд.кВтг. (5,4% від загального відпуску електричної енергії,
відповідно до Енергетичної стратегії України на період до 2035 року).
ВСЬОГО
вартість
електроенергії,
відпущеної
об'єктами
альтернативної енергетики, яким встановлено "зелений" тариф", у
2018 році склала 16,8 млрд.грн. (7,9% від загальної вартості
відпущеної електричної енергії).
Прогнозований приріст вартості за рахунок введення нових
генеруючих потужностей з ВДЕ у 2019-2020 роках складає
23,5 млрд.грн.
Розрахункова щорічна вартість електроенергії, відпущеної об'єктами
альтернативної енергетики, яким встановлено "зелений" тариф", з
2021 по 2030 роки складає 40,3 млрд.грн.
(1 254 млн.євро за середньозваженим курсом 2018 року)
Додаткові платежі за врегулювання небалансів при поточній похибці
прогнозування в 35% становитимуть 10-30 млрд грн залежно ціни на
балансуючому ринку (за даними ДП «НЕК «Укренерго»).
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Пропозиції Міненерговугілля до 8449-д (друге читання)
Зниження порогу
участі СЕС і ВЕС в
аукціонах з 2021р.

Спрощення участі
в аукціонах та їх
відкритість.
Підвищення
конкуренції

Зниження вартості
електроенергії,
потреби в інвестиціях

Повна
відповідальність
за небаланс
(з 2021р)

Унормування
розвитку малої
генерації, єдиний
тариф для СЕС і ВЕС
домогосподарств

Пропозиція
майданчиків
та ТУ на
приєднання

Балансова надійність
ОЕС і економічність
режимів її роботи

Безпека
постачання

Очікуваний результат

Виконання
енергетичної
стратегії

Банківська
гарантія –
20 тис.
євро/мВт

Усунення
надлишкової
регуляції механізму
підтримки в законі

Гнучкість та адаптованість
аукціонів до економічних
та технічних викликів
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Забезпечення балансової надійності ОЕС України
Розроблено Порядок проведення
конкурсу на будівництво генеруючої
потужності та на виконання заходів
з
управління
попитом,
що
стимулюватиме розвиток:
Високоманеврової генерації
із необхідними технічними
характеристиками
Засобів керування попитом з
метою оптимізації добового
графіку навантаження

Необхідна структура резервів маневреної потужності
ОЕС України в умовах зростання частки ВДЕ

Промислових систем
накопичення електроенергії
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З метою підготовки теплоелектроцентралей до роботи в умовах функціонування нової
моделі ринку електричної енергії
Прийнято порядок надання тимчасової підтримки
виробникам, що здійснюють комбіноване
виробництво електричної та теплової енергії на
ТЕЦ, який затверджений постановою КМУ від
18.04.2018 № 324

Затверджено типове технічне завдання на
проведення аудиту технічного стану ТЕЦ,
(наказ Міненерговугілля від 12.07.2018 № 377
зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України за № 903/32355)

Утворено Комісію з підготовки висновку щодо доцільності
надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють
комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на
ТЕЦ, яка затверджена постановою КМУ від 25.04.2018 № 325
(далі - Комісія)

Розробляється Міненерговугілля проект Порядку
проведення Моніторингу виконання зобов'язань
щодо реконструкції та/або модернізації ТЕЦ та
строку реалізації етапів виконання проекту
реконструкції та/або модернізації.

Для отримання висновку Комісії, ТЕЦ необхідно провести аудит технічного стану ТЕЦ, розробити проектну
документацію стадії «ТЕО» та подати відповідно до постанови КМУ від 25.04.2018 № 325 визначений перелік
документів на Комісію для розгляду.

Кабінет Міністрів України
приймає рішення про
надання тимчасової
підтримки виробнику

НКРЕКП встановлює
державну регульовану ціну
на електричну енергію за
зверненням виробника
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Створення умов для проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за
двосторонніми договорами державними виробниками
Організатор проведення аукціону

Для підготовки всіх
учасників ринку до роботи
в новій моделі вкрай
важливим є затвердження
у стислі терміни Порядку
проведення електронних
аукціонів

Для впровадження
повномасштабного ринку з
1 липня 2019 року
необхідно, створити та
забезпечити
функціонування
організатора аукціону,
розпочати реєстрацію
учасників ринку та
двосторонніх договорів не
пізніше ніж
1 червня 2019
Умови двосторонніх
договорів – предмет
домовленості сторін

Виробник має право
продати будь-які обсяги за
виключенням потужності,
що зарезервована для
постачання на ринку
допоміжних послуг та
обов’язкового обсягу для
продажу на РДН

Купівля для власного споживання

Купівля з
метою
перепродажу

Державні
виробники
Електронні
аукціони

Трейдери
Перепродаж

Купівля з
метою
перепродажу

Постачальники

Споживачі
Купівля
для
власного
споживання
Купівля
технологічних
втрат

Купівля технологічних втрат

П о в і д о м л е н н я

п р о

у к л а д е н і

Адміністратор розрахунків

Оператори
електричних
мереж

Учасники ринку мають
право вільно обирати
контрагентів за ДД та
укладати договори у
довільній формі, за
виключенням Державних
підприємств-виробників
електричної енергії, які
зобов’язані здійснювати
продаж електричної енергії
за ДД на електронних
аукціонах

д о г о в о р и

Виробник має право
продати будь-які обсяги за
виключенням потужності,
що зарезервована для
постачання на ринку
допоміжних послуг та
обов’язкового обсягу для
продажу на РДН
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Умови необхідні для запровадження
нового ринку електричної енергії
ЩО ЗРОБЛЕНО:
Нормативно-правові акти, що прийняті для запровадження ринку електричної енергії:
 Правила ринку, Правила ринку «на добу наперед», Правила внутрішньодобового ринку, Правила роздрібного ринку;

 Кодекс комерційного обліку, Кодекс системи передачі, Кодекс системи розподілу;
 Порядок підтримки ТЕЦ та Комісія з підготовки висновку щодо доцільності надання підтримки;
 Положення про Держенергонагляд, як центральний орган виконавчої влади;
 Порядок визначення постачальників універсальних послуг та «останньої надії»;

 Визначено постачальника «останньої надії»;
 Правила про безпеку постачання електричної енергії;
 Порядок формування балансів електроенергії ОЕС України;
 Порядок забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам;
 Здійснено аналіз положень Закону України «Про ринок електричної енергії» та підзаконних нормативно-правових актів до
нього, виявлено проблемні питання, які потребують законодавчого врегулювання. За результатами даного аналізу
підготовлено зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії.
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Умови необхідні для запровадження
нового ринку електричної енергії
Прийняття Верховною Радою України законопроектів:
Про погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії;
Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» (щодо права власності на систему передачі
та щодо відтермінування створення Держенергонагляду, як центрального органу виконавчої влади);
«Про енергетичного омбудсмена», інституція захисту прав споживачів.

Прийняття Кабінетом Міністрів України нормативно-правових актів :
Порядок проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами;
Порядок проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та на виконання заходів з управління
попитом;
Про покладання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів в частині компенсації між
ринковою та встановленою е/е для населення.

Прийняття НКРЕКП нормативно-правових актів:
Керівництво з допоміжних послуг; Керівництво з балансуючого ринку, Керівництво з балансуючого ринку;
Керівництво з реєстрації двосторонніх договорів, Керівництво з виставлення рахунків, Методики формування цін
на допоміжні послуги та Договору про надання грошової гарантії;

Заходи, які необхідно здійснити ДП «НЕК «Укренерго» та ДП «Енергоринок»:
Впровадити програмне та технічне забезпечення для балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг, виконання
функцій адміністратора розрахунків та комерційного обліку, ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку,
провести комплексне тестування до червня 2019 року програмного забезпечення для перевірки взаємодії окремих
модулів або функцій, а також для налаштування хоча б найпростішого програмного забезпечення учасників ринку,
особливо виробників.
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

Ольга Буславець

