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1. Структура документу 

 

Цей Звіт роз’яснює перелік запропонованих механізмів та  регуляторних  втручань, 

необхідних для роботи конкурентного ринку електроенергії в Україні, відповідно до 

проекту Закону України «Про ринок електричної енергії України» (№4196) (далі – 

проект Закону).  

 

Звіт складається з 13 розділів та двох Додатків. Підґрунтя та зміст цього Звіту 

представлено у Розділі 2. Розділ 3 – це представлення основних сегментів ринку та 

різних учасників і сторін та опис їх відповідних ролей на ринку. Розділ 4 описує роботу 

форвардного ринку для торгівлі фізичними продуктами, який організований на 

двосторонній (позабіржевій) основі. Розділ 5 визначає деталі організації Ринку на Добу 

Наперед (РДН), а у Розділі 6 розглянуто основні принципи роботи Внутрішньодобового 

Ринку (ВДР). Розділ 7 визначає організацію балансуючого механізму, Розділ 8 роз’яснює 

механізм придбання оперативних резервів. Врегулювання небалансів розглянуто у 

Розділі 9. Розділ 10 розглядає, яким чином організовано ринок з точки зору закупівлі 

енергії ВДЕ та ТЕЦ на оптовому рівні. Розділ 11 представляє різні інші механізми, 

необхідні для гнучкої роботи ринку, включаючи вимоги щодо забезпечення гарантій 

виконання фінансових зобов’язань, положення щодо обліку, заходи в аварійних 

ситуаціях. У Розділі 12 коротко розглянуто Управління попитом, який можна буде 

застосувати на другому етапі запропонованої моделі ринку. 
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2. Зміст документу та передумови 

З метою виконання зобов’язань відповідно до Договору про заснування Енергетичного 

Співтовариства, українські державні органи влади разом із Секретаріатом 

Енергетичного Співтовариства (ECS) розпочали процес транспозиції Третього 

Енергетичного Пакету шляхом підготовки проекту Закону України «Про ринок 

електричної енергії України». Проект Закону 10 березня 2016 року подано Кабінетом 

Міністрів України до Верховної Ради України та зареєстровано за №4196. Його 

прийняття очікується Парламентом впродовж декількох наступних місяців. 

Проект Закону передбачає ряд нормативно-правових актів (вторинне законодавство), 

які будуть прийняті органами державної влади, національним органом регулювання  та 

мережевими операторами. З цією метою Секретаріат ЕнС на основі договору про 

надання гранту з Міністерством закордонних справ Великобританії створено 

Проектний офіс в Києві для роботи і підготовки низки необхідних нормативних актів. 

Оскільки Правила ринку «на добу наперед» та Внутрішньодобового ринку та Правила 

ринку повинні бути розроблені відповідно до положень проекту Закону, Проектний офіс 

у Києві виявив необхідність оновлення документу, який визначає структурну модель 

оптового ринку електроенергії в Україні. 

Цей документ містить результати запропонованої моделі з урахуванням обговорень, що 

відбулися з відповідальними організаціями України. 

Запропонована модель передбачає двосторонні договори (позабіржова торгівля) з 

купівлі-продажу електричної енергії, що укладаються наперед, у той час як на етапі за 

добу до доби постачання буде організовано централізований ринок. НКРЕКП має  

регулювати мінімальну участь на Ринку «на добу наперед», щоб забезпечити достатню 

ліквідність. Безперервний Внутрішньодобовий ринок (ВДР) повинен бути 

організований з метою забезпечення більшого хеджування (страхування від небалансів) 

учасників ринку перед Оператором системи передачі (ОСП). 

Зокрема, відповідно до пропонованої моделі, повідомлення про фізичні двосторонні 

договори і відповідні графіки подаються Оператору ринку (ОР) до закриття воріт для 

позабіржової торгівлі, за добу до дня постачання. Постачальники (або споживачі, що 

напрямку купують електроенергію на ринку) і Виробники подають криві 

заявок/пропозицій на Ринок «на добу наперед» (РДН) на погодинній основі. Пропозиція 

виробників на РДН формується на поблочній основі (крім енергії ВДЕ, за яких 

гарантований покупець подає сумарну пропозицію на РДН). Постачальники (та/або 

споживачі, які купують для власного споживання) подають заявки на основі 

самостійного прогнозу попиту. Заявки на РДН повинні відповідати обсягу, який ще не 

законтрактовано в рамках двосторонніх договорів, і враховувати зобов'язання щодо 

резервів. Централізоване управління роботою РДН здійснюється Оператором Ринку 

(ОР). 
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ОР здійснює процес співставлення кривих попиту/пропозиції з метою оптимізації розподілу 

залишкових обсягів на день наперед. Договори за результатами роботи РДН – це договори 

між учасниками ринку і ОР за ціною РДН. Торгова платформа Балансуючого ринку і 

безперервного Внутрішньодобового ринку будуть організовані для послідуючої підтримки 

ринкових операцій. 
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3. Огляд ринку 

3.1 Сегменти ринку 
 

 
 

Рис.1- Пропонований оптовий ринок електроенергії в Україні 
 

Головний новий елемент, представлений у пропозиціях щодо нових механізмів 

відноситься до роботи фізичного ринку «на добу наперед» (РДН) та безперервного  

Внутрішньодобового ринку (ВДР), за допомогою яких учасники можуть купувати та 

продавати електроенергію і змінювати свої позиції якомога ближче до реального часу. 

РДН це ринок, де торгуються енергетичні продукти з фізичною поставкою, маючи на 

увазі що тільки учасники, які представляють точки фізичної видачі та відбору 

електроенергії можуть подавати заявки на цей ринок. Регулятор може дозволити іншим 

ліцензіатам/учасникам подавати заявки на РДН від імені точок фізичної видачі та 

відбору. 

Безперервний ВДР дозволить всім учасникам ринку (з обох боків) 

корегувати/змінювати свої позиції, які були сформовані двосторонніми договорами та 

обсягами, проданими на РДН. Зазначається, що участь на ВДР відбувається на 

портфельній основі, тобто учасники ринку можуть купувати та продавати обсяги 

незалежно від того, представлять вони точку відбору (споживання) або видачі 

(відпуску) електроенергії, або є трейдерами. 

З точки зору посилення ліквідності на РДН, проект Закону передбачає, що Регулятор 

може встановити відповідні зобов’язання (дивись деталі у розділі 5.8).  
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Виробники ВДЕ за зеленим тарифом, так само як ТЕЦ за регульованим тарифом, 

укладають договори з Гарантованим покупцем, який бере на себе зобов’язання 

продавати ці обсяги на оптовому рівні, наприклад за двосторонніми договорами та/або 

на РДН або/та на ВДР. Крім того, Гарантований покупець буде зобов’язаним стати 

Стороною Відповідальною за Баланс (СВБ) перед ОСП щодо обсягів електроенергії, які 

виробляються виробниками за «зеленим тарифом».  

Відповідно до проекту Закону, приватні сонячні установки домогосподарств, що не 

перевищують 30 кВт встановленої потужності, укладають договори з постачальниками 

універсальних послуг. Останні беруть на себе зобов’язання купувати всі обсяги 

електроенергії, які перевищують відповідне щомісячне споживання домогосподарства, 

за відповідним «зеленим тарифом». Для цілей виставлення цих обсягів на оптових 

сегментах ринку постачальники універсальних послуг завжди будуть враховувати 

відповідні обсяги в межах власних потреб споживання, тобто ці обсяги будуть 

сальдовані з навантаженням (підхід від’ємного навантаження). 

Станції ВДЕ поза схемою підтримки за «зеленим тарифом» можуть або укладати 

двосторонні договори на довгостроковий період, або подавати заявки на РДН та/або на 

ВДР. Спеціально для виробників електроенергії з ВДЕ, які працюють не за «зеленим 

тарифом» детальні Правила ринку повинні дозволяти агрегацію, тобто виробники з ВДЕ 

зможуть формувати групи та колективно подавати заявки на РДН. Безпосередня участь 

на оптовому ринку включає відповідальність за баланс  (прямо або через СВБ) 

аналогічну тій, що покладається на будь-яких інших виробників.  На другому етапі такі 

станції ВДЕ можуть також діяти як постачальники послуг з балансування (ППБ). 

Передумовою для участі у ВДР є участь у ринку двосторонніх договорів та/або на  РДН. 

Окремо від двосторонніх договорів, РДН та ВДР, ОСП забезпечується  процес 

балансування з метою продажу та купівлі обсягів електроенергії для балансування 

системи (та розв’язання будь-яких мережевих обмежень). Всі учасники ринку повинні 

нести відповідальність за баланс перед ОСП (безпосередньо або через СВБ) у 

відповідності з детальними Правилами ринку, приведеними у розділі 9, за виключенням 

виробників ВДЕ за «зеленим тарифом», від імені яких Гарантований покупець несе 

відповідну відповідальність. 

Для перших років роботи оптового ринку відповідно до нових пропонованих механізмів,  

передбачається, що послуги з балансування будуть обов’язкові для всіх блоків ТЕС з 

встановленою потужністю більше [Х] MW та диспетчеризованих гідроагрегатів в межах 

потужності, що не буде зарезервована відповідно до договорів на резерви, двосторонніх 

договорів, РДН та ВДР. Навантаження, здатне до регулювання, (Диспетчеризоване 

навантаження) може брати участь у наданні послуг з балансування. 

 

ОСП, при погодженні з Регулятором, може дозволити виробникам ВДЕ поза «зеленим 

тарифом» (та агрегаторам ВДЕ) пропонувати послуги на Балансуючому ринку на 

однакових умовах з тепловими блоками, диспетчеризованими гідроагрегатами та 
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диспетчеризованим навантаженням. Очевидно, це потребуватиме від станцій ВДЕ 

наявності необхідного технічного обладнання, яке дозволить застосовувати 

аналогічний порядок їх використання з метою балансування. 

 

В цілому, на рівні оптової торгівлі передбачається проведення усіх транзакцій за 

нерегульованими цінами. Проте, тут запропоновані деякі обмеження верхнього та 

нижнього рівнів цін, оскільки ринок може зіткнутися, принаймні на початку, з явищем 

застосування ринкової сили. 

Рисунок 1 вище наводить запропоновану структуру оптового ринку. 

 

Оптовий ринок організовує розрахунки і грошові потоки між учасниками оптового 

ринку (які представлені в пункті 3.2 нижче). Постачальники кінцевих споживачів та 

споживачі, що здійснюють закупівлю електроенергію напряму (без постачальника) на 

ринку, в подальшому застосовують також роздрібний ринок. На роздрібному ринку 

присутні компоненти витрат, що регулюються, наприклад, надання спеціальних послуг 

в рамках загальносуспільних обов’язків (PSO), або тарифи за використання системи 

передачі і розподілу, які застосовуються окремо та по факту їх збору постачальниками 

кінцевих споживачів або самими кінцевими споживачами (у разі, якщо вони купують 

електроенергію без постачальника), безпосередньо спрямовуються суб'єктам надання 

послуг або, спочатку, центральному суб’єкту (як ОСП), а потім тим, хто надає відповідні 

послуги. 

 

МО відповідає за роботу РДН і ВДР, а також за реєстрацію двосторонніх договорів (хоча 

останні не потребують клірингових операцій з боку ОР). Розрахунки (розрахункові 

операції) на РДН і ВДР здійснюються до настання реального часу постачання. Відповідні 

розрахунки проводяться ОР. ОР також може застосовувати механізми клірингу, тобто, 

обмін (переведення) коштів між учасниками може зробити (європейські біржі роблять 

це) або призначити для цього третю особу (наприклад, кліринговий дім), який також 

повинен взяти на себе відповідні ризики. 

 

Після реального часу постачання виникають інші транзакції (закупівля електроенергії 

та резервів з метою балансування, небаланси і витрати системи), по яким також мають 

відбутися розрахунки. Ці розрахунки, як процес, проводиться окремо від розрахунків на 

РДН і ВДР. Для цих операцій розрахунки величин зобов’язань здійснюються ОСП. Однак, 

кліринг може бути зроблено або ОСП, або третьою особою (наприклад, кліринговим 

домом), який повинен зробити відповідний ризик, який також повинен взяти на себе 

відповідні ризики. 

 

У разі, якщо буде залучена третя сторона, наприклад, кліринговий дім,  тоді доцільно, 

щоб вона здійснювала описані вище процеси клірингу  сенс зробити все вище процеси 

очищення. 
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3.2 Учасники Оптового Ринку Електроенергії 

Цей пункт визначає відносини між учасниками ринку та їх основні ролі на ринку 

електроенергії.  Всі учасники (окрім споживачів) будуть мати ліцензію НКРЕКП у 

відповідності до їх ролі на ринку.  Учасники можуть приєднатися до Правил РДН, Правил 

ВДР та Правил ринку (разом іменовані надалі як "правил оптового ринку 

електроенергії») у більш ніж одній ролі. 

Наступні учасники повинні приєднатися до правил оптового ринку електроенергії для 

того, щоб взяти участь у пропонованих механізмах на ринку електроенергії:  

 Оператор системи передачі (ОСП)  

 Оператор ринку(ОР) 

 Оператори систем розподілу (ОСР) 

 Генерація з:  

o тепловими блоками, приєднаними до системи передачі; або 

o тепловими блоками, приєднаними до системи розподілу з встановленою 

потужністю більше ніж [X]1MW; або  

o атомними блоками; або 

o гідроагрегатами з встановленою потужністю більше  10 MW, тобто 

гідроагрегатів, які не працюють за «зеленим тарифом», включаючи блоки 

ГАЕС (далі - диспетчеризовані гідроагрегати); або 

o ВДЕ станції, які не працюють за зеленим тарифом  

 Агрегатори ВДЕ станцій, які не працюють за «зеленим тарифом» 

 Гарантований покупець 

 Постачальники кінцевим споживачам 

 Трейдери 

 Споживачі, що купують електроенергію для власних потреб 

 Сторони відповідальні за баланс (СВБ) 

 Адміністратор розрахунків 

 Адміністратор комерційного обліку 

Учасники та їх відповідні ролі на Оптовому ринку електроенергії наступні: 

 Оператор системи передачі (ОСП): його основні завдання включають в себе 

забезпечення роботи системи передачі і фізичне балансування системи 

                                                 
1тобто блоки, що мають можливість вимірювати та надавати ОСП дані щодо виробництва для кожного 
розрахункового періоду 
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відповідно до умов Кодексу системи передачі. Щодо роботи на ринку, ОСП несе 

також відповідальність за передачу показань  даних обліку в системі передачі 

для цілей розрахунків. ОСП також відповідальний за прогнозування 

навантаження на національному рівні, перевірку сумісності диспетчерських 

графіків з точки зору мережевих обмежень і придбання балансуючої енергії та 

допоміжних послуг в учасників ринку (від імені інших учасників ринку). Тому 

ОСП отримує від учасників ринку плату за послуги з передачі та системні послуги 

(відповідно до затверджених НКРЕКП тарифів). ОСП не може володіти 

генерацією або купувати-продавати електроенергію з метою отримання 

прибутку. Йому дозволена купівля-продаж електроенергії лише в обсягах, 

необхідних для балансування та компенсації втрат в мережах. ОСП зобов’язаний 

публікувати всю інформацію щодо роботи системи, яка вимагається 

Регламентом ЄС 543/2013 та Регламентом ЄС 1227/2011, відомого як  REMIT. 

ОСП має відкрити та  управляти своїми власними рахунками з метою виконання 

вищезазначених обов'язків. 

 Оператор ринку (ОР): ОР буде організація з відповідною ліцензією,  

відповідальна за роботу та розрахунки на централізованих ринках, а саме на РДН 

та ВДР. Приєднання до Правил ринку буде вимогою ліцензії. ОР буде 

відповідальним за реєстрацію всіх двосторонніх договорів між учасниками 

ринку, включаючи отримання технічної декларації та номінації, які будуть 

подаватися до ОСП та в копії до ОР. ОР буде відповідальним за роботу та 

розрахунки на РДН і ВДР та буде оцінювати здійсненність графіків, що 

формуватимуться на основі двосторонніх договорів, РДН та ВДР. ОР буде діяти як 

центральний посередник для фінансових операцій між учасниками ринку щодо 

обсягів електроенергії, проданих/куплених на РДН та ВДР. Вимоги щодо 

публікації інформації будуть застосовуватися до ОР з метою належної роботи на 

ринку. ОР не має права володіти генерацією або купувати-продавати 

електроенергію з метою отримання прибутку. ОР має відкрити та управляти 

своїми власними рахунками з метою виконання вищезазначених обов’язків  та 

відповідно звітувати. Пропонується, щоб ОР розробив ефективне програмне 

забезпечення, яке також дозволить йому надавати дані у відповідності із 

Регламентом ЄС  1227/2011, відомого як  REMIT . 

 Адміністратор Розрахунків: АР реєструє СВБ та Постачальників послуг з 

балансування (ППБ), отримує від ОСП та реєструє дані стосовно резервів, 

отримує та реєструє Остаточні Фізичні Позиції учасників ринку та Чисті 

(Сальдовані) Позиції СВБ, забезпечує щоб СВБ та ППБ надавали відповідні 

фінансові гарантії в рамках договорів про відповідальність за баланс та про 

надання Послу з Балансування, розраховує обсяги та грошові потоки у 

відповідності з Правилами ринку та здійснює фінансові розрахунки за резерви, 

на балансуючому ринку, в тому числі за небаланси, та інші ринкові платежі.  

Адміністратор розрахунків має відкрити та управляти своїми власними 

рахунками  з метою виконання вищезазначених обов’язків. 
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 Адміністратор Комерційного Обліку: АКО є організацією, що забезпечує 

організацію та адміністрування комерційного обліку електроенергії на ринку 

електроенергії, яка здійснює функцію центральної агрегації даних комерційного 

обліку. Вона реєструє постачальників послуг комерційного обліку та точки 

комерційного обліку; адмініструє обмін даними обліку між учасниками ринку, 

отримує дані комерційного обліку від постачальників послуг комерційного 

обліку та направляє їх АР та іншим учасникам ринку; створює та управляє 

відповідними базами даних. АКО не потребує жодних рахунків на оптовому 

ринку. 

 Гарантований покупець:  

a) стосовно ВДЕ за «зеленим тарифом», повинен повідомляти будь-які укладені з ним 

двосторонні договори (продаж енергії ВДЕ) в агрегованому вигляді (не по кожній 

станції), прогнозувати та номінувати агрегований фізичний відпуск електроенергії 

такими об’єктами за добу до доби постачання, та подавати агреговані пропозиції на 

РДН. 

b) стосовно ТЕЦ за регульованим тарифом, повинен повідомляти будь-які укладені з 

ним  двосторонні договори (продаж енергії ТЕЦ) на поблочній основі, номінувати 

фізичний відпуск поблочно за добу до доби постачання та подавати пропозиції на 

РДН (по кожному блоку/одиниці). Повідомлення про фізичний відпуск та пропозиції 

на РДН та ВДР повинні базуватися на обсягах, заявлених операторами ТЕЦ.  Вартість 

небалансів буде потім покладатися ОСП напряму на ТЕЦ.   

Гарантований покупець може також приймати участь в ВДР та повинен вести 

відповідні рахунки з метою розрахунків з ОР та ОСП. 

 Оператори систем розподілу (ОСР): їх головний завданням є експлуатація 

систем розподілу відповідно до  умов Кодексу систем розподілу. ОСР повинні 

інформувати АКО про покази лічильників. ОСР можуть залучати інші сторони для 

надання послуг зчитування даних з лічильників та сертифікації. ОСР не повинен 

володіти генерацією або купувати-продавати електроенергію з метою 

отримання прибутку. Вони можуть купувати-продавати електроенергію тільки 

для компенсації втрат у своїх мережах. ОСР мають відкрити та управляти 

власними рахунками з метою виконання вищезазначених обов’язків . 

 Виробники: виробники електроенергії на ТЕС, приєднані до системи передачі, та 

приєднані до розподільчих мереж із номінальною встановленою потужністю [X] 

МВт2 повинні повідомляти ОР про будь-які двосторонні договори, укладені ними 

                                                 
2
Теплові блоки нижче [x] МВт повинні розглядатись як негативне (від’ємне) навантаження, за 

двосторонніми договорами з постачальниками/кінцевими споживачами. Підхід як до негативного 

(від’ємного) навантаження щодо малих блоків застосовується у випадку, якщо ці блоки не мають намір 

напряму приймати участь у оптовому ринку та вступати до цього.  
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(включаючи довгострокові, контракти на імпорт та/або експорт), можуть 

отримувати доступ до пропускної спроможності, повинні подавати декларації 

щодо технічних даних, брати участь у тендерах на резерви, номінувати  фізичні 

поставки (відпуск) на платформі для реєстрації двосторонніх договорів, 

подавати пропозиції на РДН для відпуску енергії у мережу, брати участь у ВДР (на 

добровільній основі), подавати заявки та пропозиції на балансуючий ринок, мати 

відповідні рахунки для розрахунків, що проводяться ОР та ОСП. 

 Виробники з диспетчеризованими гідроагрегатами: повинні повідомляти ОР 

про будь-які двосторонні договори, укладені ними (включаючи довгострокові, 

імпортні та/або експортні контракти), можуть отримувати доступ до пропускної 

спроможності, повинні подавати декларації щодо технічних даних, брати участь у 

тендерах на резерви, номінувати  фізичні поставки (відпуск) на платформі для 

реєстрації двосторонніх договорів, подавати пропозиції на РДН для відпуску 

енергії у мережу, брати участь у ВДР (на добровільній основі), подавати заявки та 

пропозиції на балансуючий ринок, мати відповідні рахунки для розрахунків, що 

проводяться ОР та ОСП. 

 Атомні електричні станції: приєднані до системи передачі повинні повідомляти 

ОР про будь-які двосторонні договори, укладені ними (включаючи 

довгострокові, імпортні та/або експортні контракти), можуть отримувати доступ 

до пропускної спроможності, повинні подавати декларації щодо технічних даних, 

брати участь у тендерах на резерви, номінувати фізичні поставки на платформі 

для реєстрації двосторонніх договорів, подавати пропозиції на РДН для відпуску 

енергії у мережу, брати участь у ВДР (на добровільній основі), подавати заявки та 

пропозиції на балансуючий ринок в рамках відповідних технічних стандартів та 

можливостей, та мати відповідні рахунки для розрахунків, що проводяться ОР та 

ОСП. 

 Оператори станцій ВДЕ, що працюють не за «зеленим тарифом»3: Оператори 

станцій ВДЕ, що працюють не за «зеленим тарифом», мають можливість або 

брати участь на ринку через агрегатора, або індивідуально на постанційній 

основі. В останньому випадку, оператори ВДЕ мають повідомляти ОР про всі 

укладені двосторонні договори (по кожній станції), подавати декларації щодо 

технічних даних, прогнозувати та номінувати графіки генерації на добу наперед 

по станціям, подавати пропозиції на РДН, брати участь у ВДР (на добровільній 

основі), та мати відповідні рахунки для розрахунків, що проводяться ОР та ОСП. 

Безпосередня участь тягне за собою відповідальність за баланс прямо або через 

СВБ.  

                                                 
3
 оператори ВДЕ, що діють поза зеленими тарифами - це виробники електроенергії, що використовують 

ВДЕ, але до яких відповідно до Закону не застосвується "зелений тариф". 
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 Агрегатори станцій ВДЕ, що не працюють за «зеленим тарифом»: Агрегатори 

станцій ВДЕ, що не працюють за «зеленим тарифом», повинні повідомляти ОР 

будь-які укладені ними двосторонні договори на агрегованій основі, подавати 

декларації щодо технічних даних станцій ВДЕ, які вони представляють, 

прогнозувати та номінувати сумарну фізичну поставку на добу наперед, 

подавати сумарні пропозиції на РДН, брати участь у ВДР (на добровільній основі) 

та мати відповідні рахунки для розрахунків, що проводяться ОР та ОСП. 

 Постачальники кінцевим споживачам: постачальники кінцевим споживачам 

повинні повідомляти ОР про будь-які укладені ними двосторонні договори, 

подавати декларацію щодо лічильників, які вони представляють, подавати 

заявки (за бажанням) на РДН відповідно до їх обсягів відбору (споживання) з 

мережі, брати участь (за бажанням) у ВДР, подавати заявки та пропозиції на 

балансуючий ринок (за бажанням) та мати відповідні рахунки для розрахунків, 

що проводяться ОР та ОСП.  

 Трейдери: ліцензований учасник, який повинен повідомляти про свої 

двосторонні договори ОР. Зважаючи, що ринок двосторонніх договорів є 

фізичним ринком, трейдери повинні діяти лише як посередники у фізичній 

торгівлі продуктами. Тому вранці Д-1, коли генеруючі блоки та точки 

споживання повинні бути ідентифіковані відповідно до зареєстрованих 

двосторонніх договорів, сальдо на рахунках  трейдерів має дорівнювати нулю. 

Трейдери можуть брати участь у РДН, представляючи там точки відпуску або 

відбору (імпорт та експорт розглядаються як відпуск та відбір(споживання) 

відповідно). Вони можуть брати участь у ВДР на портфельній основі. Вони 

повинні мати відповідні рахунки для розрахунків, що проводяться ОР та ОСП. 

 Споживачі, що купують енергію для власного використання: повинні 

повідомляти ОР про свої двосторонні договори, подавати заявки (за бажанням) 

на РДН відповідно до їх обсягів споживання, брати участь (за бажанням) у ВДР, 

подавати заявки та пропозиції на балансуючий ринок (за бажанням та при 

наявності відповідної технічної спроможності) та мати відповідні рахунки для 

розрахунків, що проводяться ОР та ОСП. 

 Сторона відповідальна за баланс: СВБ є особою, яка бере фінансову 

відповідальність перед ОСП за небаланси, зареєстровані для групи учасників 

ринку, як це передбачено в параграфі 9.4. 

3.3 Вступ  до РДН та ВДР 

Учасники ринку, які бажають отримати допуск від ОР, мають подати заявку на участь у 

РДН та ВДР разом з підписаною Угодою про участь у РДН та ВДР; в Угоді контрактна 

сторона (Учасник ринку) повинна заявити, що він / вона знає і приймає Правила РДН і 

ВДР. Передумовою для участі у РДН і ВДР є вступ суб’єкта ринку до Правил ринку та 
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його визнання ОСП (Оператором Системи Передачі) учасником ринку відповідно до 

Правил ринку, як визначено параграфом 3.4 нижче. 

 

Після вступу, заявник набуває статусу учасника РДН і ВДР. ОР необхідно створити і 

підтримувати реєстр  учасників РДН і ВДР . 

 

РДН і ВДР будуть управлятися через інформаційну систему, доступ до якої учасники 

отримають через Інтернет. Доступ до інформаційної системи базується на персональній 

ідентифікації користувача – учасника. 

 

Процедура доступу самого ОР має напряму регулюватися ліцензійними умовами. 

3.4 Допуск ОСП (Оператором Системи Передачі) 

Учасники Ринку, які бажають проводити транзакції на будь-якому сегменті оптового 

ринку, повинні подати до ОСП Заяву на участь у Правилах ринку разом з підписаною 

Угодою про участь у Правилах ринку; в Угоді контрактна сторона (Учасник Ринку) 

повинна заявити, що він / вона знає і приймає Правила ринку. 

 

Після допуску, заявник набуває статусу учасника ринку. ОСП необхідно створити і 

підтримувати реєстр  учасників ринку.  

 

Учасники ринку, які бажають стати СВБ та/або ППБ, повинні заявити про це у 

вищезазначеній угоді з ОСП. 

 

Балансуючий ринок та розрахунки будуть управлятися через інформаційну систему, до 

якої учасники ринку будуть мати доступ через Інтернет. Доступ до інформаційної 

системи базується на персональній ідентифікації користувачів – учасників. 

 

Процедура вступу самого ОСП має напряму регулюватися ліцензійними умовами. 
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4. Ринок двосторонніх договорів 

4.1 Двостороння торгівля  
 

Форвардна торгівля буде здійснюватися на повністю двосторонній основі. Наразі не 

передбачається створення централізованої платформи для укладання двосторонніх 

договорів, тому очікується, що двосторонні договори будуть укладатися виключно на 

позабіржовій основі (OTC). 

 

Згодом може бути корисним створення централізованої платформи для торгівлі 

форвардними та фінансовими продуктами. Зважаючи на те, що наразі в країні ринок 

працює на основі моделі пулу, впродовж перших років роботи дизайн ринку включає в 

себе тільки позабіржові договори (OTC) як перший крок до роботи Енергетичної Біржі. 

 

Протягом перших років роботи ринку, НКРЕКП з метою підвищення ліквідності на РДН, 

може визначити для учасників ринку строки та регульовані обсяги мінімальної купівлі-

продажу на РДН, що непрямо впливатиме на максимальний обсяг позабіржових 

договорів. 

 

НКРЕКП повинна періодично відслідковувати зміни на ринку і поступово зменшувати 

будь-які торгові обмеження. 

4.2 Види двосторонніх договорів  
 
Двосторонні договори до «закриття воріт» для їх реєстрації повинні відноситись до 
фізичних продуктів з урахуванням технічної можливості фізичних перетоків 
електроенергії між зонами енергосистеми. Це означає, що відповідні договори повинні 
відноситись до конкретних зобов'язань щодо обсягів відпуску-відбору електроенергії. 
 
Укладання двосторонніх договорів може здійснюватись на оптовому рівні до Д-1, коли 
договори мають бути виконані або анульовані. ОР повинен бути здатний реєструвати 
різні двосторонні договори (базове навантаження, пікове навантаження і т.д.), 
переконавшись, що в цілому вони збігаються для відповідних годин (періоди 
постачання) і враховані на обох рахунках виробника та постачальника (або кінцевого 
споживача). Для трейдерів, що виступають тільки як посередники між відпуском та 
відбором, відповідні рахунки (позиції) на платформі реєстрації двосторонніх договорів 
по зареєстрованим двостороннім договорам на Д-1 в сумі повинні дорівнювати нулю. 
 
Питання фінансових розрахунків та відповідних фінансових гарантій вирішуються на 
двосторонній основі без участі ОР. Договори можуть укладатись безпосередньо, або 
через брокерів (через останніх, як правило укладаються договори для забезпечення 
фінансової безпеки між контрагентами, в обмін на плату за послуги). 
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Для зменшення до мінімуму фінансових ризиків ОР України, варіант, що дозволяє 

проводити фінансові розрахунки за двосторонніми договорами через ОР України (як у 

випадку італійського ринку, через GME, італійського оператора ринку, який покриває 

відповідні фінансові ризики) не пропонується. У майбутньому, і за умови, що ОР матиме 

достатні можливості з управління фінансовими ризиками, розрахунки за двосторонніми 

договорами також можуть проходити через ОР.  

4.3 Реєстрація договорів, Номінація Фізичного Відпуску та 
Номінація Фізичного Споживання та Підтвердження  
 
ОР повинен використовувати платформу, де всі учасники ринку, які уклали двосторонні 
договори, буду вручну реєструвати відповідні законтрактовані обсяги електроенергії 
для всіх часових періодів кожного торгового дня. 
 
Платформа буде відкрита для повідомлень про обсяги за рік вперед і має бути закрита о 
9:00 (ЕЕТ) Д-1 для обсягів, що відповідають 24 годинам доби Д. 
 
До 13:00 у Д-2 договори можуть бути зареєстровані або на портфельній основі, або 
поблочно. З цього моменту і до закриття воріт о 9:00 Д-1, реєстрація повинна 
відбуватись із зазначенням конкретних точок відпуску (виробництва) (поблочно або 
постанційно у випадку ВДЕ або по агрегаторам ВДЕ), трейдера (якщо бере участь) і 
роздрібного постачальника або кінцевого споживача, що відбирає (купує) дані обсяги. 
Остання оновлена реєстрація проведена до 9:00 EET в Д-1, вважається Номінацією 
Фізичного Відпуску відповідних енергоблоків і Номінацією Фізичного Споживання 
(НФС) відповідних постачальників/кінцевих споживачів. Сума цих величин повинна 
співпадати. 
 
Слід уточнити, що виробники, що зареєстрували обсяги на портфельній основі повинні 
надати Номінацію Фізичного Відпуску (НФВ) по кожному енергоблоку (або по кожній 
станції з ВДЕ або агрегатору ВДЕ) не пізніше 9:00 в Д-1. Це також час закриття воріт для 
надання НФС. 
 
На цьому етапі платформа повинна перевірити чи співпадають Номінації Фізичного 
Відпуску та Номінації Фізичного Споживання. Крім того, на даному етапі ОР перевіряє чи 
відповідає НФВ максимальним можливостям кожного енергоблоку (з урахуванням 
потужності, яка повинна бути залишені вільною у випадках підписання контрактів на 
оперативні резерви, а також будь-які інші обмеження потужності, наприклад через 
погодні умови або планове обслуговування/ремонти і т.д.). 
 
Кожен учасник ринку (виробник,  трейдер або постачальник / кінцевий споживач ), що 
реєструє відповідні обсяги, для кожної години повинен зазначити, хто є контрагентом 
договору. У випадку більш ніж одного контрагенту, для однієї і тієї ж години має 
відбуватися окрема реєстрація для кожного з них. 
 
В Д-1 до 9:15 EET ті виробники, трейдери, постачальники і кінцеві споживачі, які мають 
зареєстровані обсяги двосторонніх договорів, повинні отримати або: 

 підтвердження того, що зареєстрована операція є дійсною, або 
 повідомлення про її неузгодженість. 
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У разі неспівпадіння та неузгодженості, обидва контрагенти можуть подати  виправлені 
і узгодженні фізичні номінації до 10:00 EET. Якщо вони не  зробили цього  до 10:00 EET в 
Д-1, то відповідні номінації підтверджуються на рівні обсягів, що співпали, і обидва 
контрагенти отримують повідомлення про те, що неузгоджений обсяг (насправді 
оголошений одним з контрагентів) остаточно не зареєстрований як двостороння 
торгівля. 
 
Не пізніше 10:30 EET, ОР має завершити відповідний процес перевірки і видати 
відповідні повідомлення підтвердження та/або відхилення. 
 
Правило «фізичної здійсненності» застосовується до максимальних обсягів 
електроенергії, що можуть бути видані генеруючими блоками. Варто зазначити, що 
Номінації Фізичного Відпуску, подані генеруючою одиницею, не повинні задовольняти 
вимогу технічного мінімуму.  
 
Дані положення вводяться для того, щоб дати можливість генеруючим блокам 
використовувати синергію з участю на РДН та ВДР. Однак, оскільки РДН та ВДР зможуть 
або не зможуть забезпечити включення блоку в графік до рівня технічного мінімуму, то 
може статися, що після закриття ВДР генеруючий блок може бути завантажений на 
«нездійсненному» рівні, що відповідає обсягу фізичної номінації за результатами 
двосторонніх договорів. У таких випадках ОСП буде планувати завантаження цього 
блоку на рівні нуля і відповідні обсяги будуть врегульовуватися на балансуючому 
ринку. Очевидно, що цей генеруючий блок буде сплачувати за відповідний небаланс. 
 

Учасники ринку повинні забезпечити фізичне постачання / відбір електроенергії, що 

торгується в рамках двосторонніх договорів відповідно до затверджених фізичних 

номінацій.  

 

Варто відмітити, що позабіржові двосторонні договори повинні враховувати фізичні 

обмеження в ОЕС України. 

4.4 Транскордонна форвардна торгівля   
 
Для імпорту та експорту необхідно слідувати наступним процесам: 

 
• Для всіх кордонів/перетинів, після часу закриття воріт для номінації 
довгострокових Фізичних прав на пропускну спроможність (ФПС), ОСП повинен 
відправити ОР через торговельну платформу інформацію про довгострокові ФПС, 
зареєстровані  (які будуть використовуватися) для кожного учасника ринку  та 
для кожної години доби Д. 
 
• Після публікації результатів добового аукціону (орієнтовно о 09:30 EET в Д-1), 
ОСП повинен відправити ОР через торговельну платформу добові ФПС, 
зареєстровані  (які будуть використовуватися) для кожного учасника ринку  та 
для кожної години доби Д. 

 
Враховуючи ці дані, ОР встановлює гранично допустимі значення для фізичного 
відпуску / споживання, пов’язані з довгостроковими ФПЗ. Гранично допустимі значення 
(максимального обсягу енергії) повинні бути встановлені в Реєстраційній платформі 
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щодо використання довгострокових ФПС учасниками ринку, для покриття їх 
форвардної (двосторонні договори) фізичної позиції. Обмеження повинне бути рівним 
номінованим довгостроковим ФПС учасника ринку, які надаються ним до ОСП (в копії 
до ОР) до 7:00 EET в Д-1. До 9:00 EET в Д-1, якщо учасник ринку заявляє в реєстраційній 
платформі, що частина його форвардної позиції буде покрита за рахунок  імпорту / 
експорту, і якщо обсяг імпорту / експорту вище заздалегідь визначеного обмеження (а 
саме, вище його зареєстрованих довгострокових ФПС), повідомлення має бути 
відхилено, і повідомлення з описом причини має бути надано учаснику ринку через 
платформу реєстрації. 
 
Слід зазначити, що добові ФПС для імпорту / експорту не можуть бути використані для 
покриття позиції за двосторонніми договорами, у зв'язку з запропонованими часовими 
рамками роботи ринку в даному документі. 
 

5. Ринок на добу наперед  

5.1 Організація ринку на добу наперед 
 
Ринок на добу наперед (РДН) організований як оптовий ринок електроенергії, де 
здійснюється торгівля погодинними блоками електроенергії на наступну добу. 
 
РДН має бути організований таким чином, щоб забезпечувати можливість купувати та 
продавати електроенергію з метою доповнення фізичних номінацій, зареєстрованих 
раніше до закриття платформи реєстрації позабіржових договорів. В рамках РДН, 
пропозиції щодо відпуску (продажу) енергії подаються окремо від заявок щодо купівлі. 
Це визначає основний вибір моделі РДН. Існують ринки, де учасники мають можливість 
вільно торгувати на «портфельній» основі (без урахування фізичних можливостей 
учасників ринку виконати свої зобов’язання та без прив’язки до генеруючого блоку). 
Для початкового етапу роботи ринку, пропонується застосувати підхід участі на РДН на 
основі фізичних одиниць (unit base), оскільки це дозволяє поліпшити його моніторинг. 
На більш пізньому етапі, коли ринок досягне достатнього рівня розвитку, може бути 
застосований підхід торгівлі «на портфельній основі», для надання більшої гнучкості 
учасникам ринку. 
 
З урахуванням вищезазначеного, пропозиції щодо відпуску енергії у мережу повинні 
подаватися по кожному генеруючому блоку (або по кожній електростанції для ВДЕ , або 
по  кожному агрегатору ВДЕ ). 
 
Учасники ринку, які мають генеруючі блоки, будуть зобов'язані запропонувати на 
РДН всю їх доступну потужність (тобто потужність, яка не була номінована на 
реєстраційній платформі згідно укладених двосторонніх договорів та договорів з ОСП 
на   резерв потужності). Дане зобов’язання буде застосовуватися впродовж перших років 
з метою підвищення ліквідності та для уникнення гри на ВДР та балансуючому ринку 
через виведення потужностей з цих ринків. Проте на більш пізніх етапах така норма 
може бути відмінена, а моніторинг фактів виведення потужності має здійснюватися по 
факту.  
 
ВДЕ, які не працюють за  «зеленим» тарифом, також можуть брати участь на РДН 
подаючи цінові пропозиції. 
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Обов’язкові обсяги виробництва енергії на ГЕС (тобто обсяги енергії, які, повинні бути 
заплановані в графіку з урахуванням гідрологічних режимів, а не з ринкових причин) 
будуть пропонуватися за нульовими ціновими заявками  з метою отримання пріоритету 
при диспетчеризації в рамках алгоритму РДН. 
 
Учасники ринку, які бажають номінувати фізичний відбір (купівлю) енергії можуть це 
зробити, використовуючи номінацію фізичного споживання на платформі реєстрації 
двосторонніх договорів, або використовуючи РДН, або шляхом використання обох 
механізмів. 
 
Імпорт розглядається як виробництво, а експорт розглядається як споживання. 
 
РДН відкривається о 10-30 у Д-1 (тобто за добу до доби постачання) та закривається о 
13-00 у Д-1 (східноєвропейський  час). 
 
ОР оприлюднює результати торгів та повідомляє індивідуально кожного учасника РДН 
та ОСП щодо результатів торгів до 13-45 у Д-1. 
 
Всі учасники, які набули статусу учасника РДН, можуть торгувати на РДН, де ОР діє як 
центральний контрагент для угод купівлі-продажу, укладених на РДН. 
 
На кожен день учасники ринку повинні подати ОСП (та у копії ОР) технічні декларації 
щодо доступної потужності та інших технічних параметрів їх генеруючих блоків або 
електростанцій ВДЕ (або режимів роботи  основних точок відбору). Вони також повинні 
відразу інформувати ОСП та ОР про будь-яку зміну в доступності генерації або режимів 
роботи основних точок відбору. 
 
Торгові платформи РДН, ВДР і реєстрації двосторонніх договорів можуть бути 
організовані на одному програмному забезпеченні або на різних системах. Враховуючи, 
що ці операції будуть виконуватися одним суб’єктом, тобто ОР, і наявність значного 
обсягу даних, що буде передаватися від однієї системи до іншої, має сенс організувати 
єдину програмну платформу, розроблену для виконання всіх вищевказаних завдань. 
 

Угоди, укладені на РДН, є обов'язковими для виробників і постачальників. Якщо 

відповідні обсяги не були відпущені (або спожиті), у учасника ринку, що володіє 

енергоблоком (або у постачальника) виникає небаланс (безпосередньо, або через СВБ) . 

У випадку, якщо учасник ринку, що володіє енергоблоками очікує, що ціни на ВДР або 

балансуючому ринку будуть нижче, ніж їх власні змінні витрати, він може купити на цих 

ринках обсяг, проданий ним на РДН. 

5.2 Взаємозв’язок РДН з ринком двосторонніх договорів  
 
ОР, перш ніж прийняти пропозицію генеруючої одиниці на РДН повинен перевірити, чи 
відповідає ця пропозиція максимально доступній потужності генеруючого блока (з 
урахуванням перевіреної Номінації фізичного відпуску в платформі реєстрації 
двосторонніх договорів, а також будь-яких інших зобов'язань щодо резервів, та будь-
яких інших обмежень потужності, наприклад залежно від погоди або планового 
обслуговування/ремонтів  і т.д.). 
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Перевірені обсяги двосторонніх договорів за Номінаціями фізичного відпуску та 

споживання заявляються на РДН як пріоритетні обсяги, тобто обсяги, які будуть 

виконані (заплановані в роботу) в будь-якому випадку.  

5.3 Взаємозв’язок РДН з балансуючим ринком 
 
Після закриття РДН, СВБ повинні проінформувати ОСП про Фізичні позиції учасників, що 
входять до їх балансуючих груп. Ці позиції також (в копії) надаються ОР та 
перевіряються на відповідність сумі обсягів, розрахованих платформою. 
 
Фізична позиція генеруючої одиниці дорівнює обсягам, запланованим в роботу по 
результатам РДН. Ці обсяги включають, у тому числі, зареєстровані Номінації фізичного 
відпуску щодо обсягів двосторонніх договорів. 
 
Фізична позиція відбору дорівнює обсягам, запланованим в роботу по результатам РДН. 
Ці обсяги включають, у тому числі, зареєстровані Номінації фізичного споживання щодо 
обсягів двосторонніх договорів. 
 

У випадку відсутності угод на ВДР, Фізична позиція учасника ринку стає Остаточною 

Фізичною Позицією, що буде прийнята до уваги на БР. 

 

Постачальники послуг балансування на додаток до вищевказаних фізичних позицій, 

поданих СВБ на погодинній основі для 24-х годин наступної доби, повинні подати до 

ОСП детальні графіки виробництва (або навантаження) із зазначенням їх потужності на 

[5] хвилинній основі. Ці графіки, на погодинній основі, повинні дати ті ж обсяги енергії, 

які вказані у погодинних фізичних позиціях, поданих відповідними СВБ, і повинні бути  

оновлені після торгів на ВДР. 

5.4 Взаємозв’язок РДН з ВДР 
 
Внутрішньодобовий ринок повинен працювати таким чином, щоб дозволити 
генеруючим одиницям, трейдерам і постачальникам перепланувати свої сумарні позиції 
шляхом купівлі-продажу обсягів електроенергії на портфельній основі на 
централізованій внутрішньодобовій платформі. 
 
Переплановані номінації, після підтвердження результатів внутрішньодобової торгівлі, 
мають бути доведені до ОСП для того, щоб врахувати їх в процесі балансування. 
 

Тому важливо, щоб інформаційна система була розроблена таким чином, щоб дозволити 

взаємозв’язок з безперервною внутрішньодобовою торгівлею. 

5.5 Транскордонна торгівля на РДН 
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Українська енергосистема (за винятком Бурштинського острову) не зв’язана з рештою 
системи ENTSO-E. Бурштинський острів працює повністю ізольовано від решти 
території України, що означає навіть за умови створення однієї торгівельної зони на 
Бурштинському острові у повній відповідності до положень Мережевого кодексу з 
розподілу пропускної спроможності та управління обмеженнями (CACM NC) та іншої 
торгівельної зони для решти території України (також відповідно до CACM NC), ці зони 
не матимуть жодного з’єднання (інтерконектора) для проведення неявних обмінів, які б 
дозволили решті території України бути об’єднаною (coupled) з Бурштинським 
островом. 
 
Отже, розподіл пропускної спроможності по всім міждержавним перетинам з 
європейськими країнами та країнами Енергетичного Співтовариства буде 
здійснюватись в явному (explicit) вигляді у повній відповідності з відповідним 
європейським законодавством щодо явного розподілу пропускної спроможності на 
довгострокову перспективу, на добу наперед та внутрішньодобовій основі.  
 
На другому етапі, коли Україна буде готова до об’єднання (coupling) з ринками інших 
країн,пропускна спроможність на етапі РДН і ВДР буде розподіляться неявно (implicitly). 
 
Доки добова пропускна спроможність буде розподіляться на явному аукціоні, 
український РДН повинен встановити відповідні гранично допустимі значення обсягів 
(межа максимального обсягу електроенергії) на етапі подачі заявок імпорту / експорту 
на РДН. ОР повинен розраховувати для кожного Учасника РДН і для кожної години 
гранично допустиме значення заявки імпорту / експорту, який відповідає добовій 
пропускній спроможності, придбаній учасником РДН для кожного перетину.   
 
Вищезгаданий ліміт дійсний для імпорту та експорту. Ця інформація повинна 
направлятися ОСП до ОР через торгівельну платформу кожного дня, до 10:00 EET в Д-1. 
Інші варіанти передачі інформації можуть бути прийнятними, на підставі дизайну 
програмної платформи (ів), яка забезпечуватиме роботу процесів оптового ринку. 
 

У разі надходження від учасника РДН заявок на імпорт або експорт, обсяг яких 

перевищує вищезгадании  ліміт, до такої  заявки застосовується обмеження у формі 

ступінчатого зменшення до заздалегідь визначеного ліміту (обмеження пропонованого 

обсягу електроенергії  в правіи  частині заявки). 

5.6 Типи заявок пропозиції та попиту на РДН  
 
Після відкриття РДН, тобто о 10:30 в Д-1, учасники можуть розміщувати заявки, де вони 
визначають обсяг і мінімальну ціну, за якою вони готові продати електроенергію, або 
обсяг і максимальну ціну, за якою вони готові купити електроенергію. 
 
Заявки виробництва (пропозиції) повинні відповідати можливостям відпуску 
генеруючих одиниць, до яких вони відносяться, і повинні відповідати реальній 
готовності і здатності відпустити відповідні обсяги електроенергії. 
 
Зокрема, Пропозиція виробництва відображає готовність продати обсяг електроенергії, 
що не перевищує обсяг зазначений у пропозиції, за ціною не нижче зазначеної в 
пропозиції. 
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Заявка попиту відображає готовність купити обсяг електроенергії, що не перевищує 
зазначений у заявці, за ціною не вище зазначеної в заявці. 
 
Заявки на імпорт сприймаються як заявки виробництва, заявки на експорт 
сприймаються як заявки попиту. 
 
Акцепт пропозиції виробництва означає зобов'язання учасника ринку відпустити в 
мережу зазначений в пропозиції обсяг електроенергії в даному часовому періоді або, в 
разі часткового акцепту пропозиції, відповідної частини обсягу. 
 
РДН в Україні повинен мати можливість приймати Прості погодинні заявки/пропозиції, 
а також Блочні заявки/пропозиції (одночасно). Обидва типи заявок/пропозицій вже 
використовуються (окремо або комбіновано), в центрально-західній Європі та в Nord 
Pool. 
 
Прості Погодинні заявки являють собою заявки попиту від учасників ринку, які 
об'єднуються в єдину криву, що називається сукупна «крива попиту», та визначається 
для кожного періоду доби. Заявки попиту ранжуються від найвищої ціни до найнижчої. І 
навпаки, пропозиції виробництва від учасників ринку об'єднуються в єдину криву, яка 
називається сукупна "крива пропозиції", та визначається для кожного періоду доби. 
Заявки виробництва ранжуються від найменшої ціни до найбільшої. 
 
Як описано в алгоритмі PCR (об’єднання регіонів за ціною), сукупні криві попиту та 
пропозиції можуть бути наступних видів: 

 Лінійні Криві (малюнок 2), тобто дві послідовні точки монотонної кривої не 

можуть мати однакову ціну, за винятком перших двох точок, що визначаються як 

максимальна / мінімальна ціна торгівельної зони) або 

 Ступінчасті криві (малюнок 3), тобто дві послідовні точки завжди мають або 

однакову ціну, або однаковий обсяг, або 

 Гібридні криві (складаються з лінійних та ступінчастих  сегментів) 

 

 

 
 

Малюнок 2 – Лінійні криві  
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Малюнок 3 – Ступінчасті криві  

 
Заявки попиту можуть бути, як з ціною, так і без. Заявка попиту без ціни означає, що 
відповідний постачальник готовий заплатити будь-яку ціну, щоб придбати необхідний 
обсяг електроенергії (малюнок 4).  

Малюнок 4 – приклад заявок попиту без ціни  

 

Програмне забезпечення РДН має бути розроблено таким чином, щоб дозволяти 

зменшення погодинних заявок навантаження у вигляді пар енергія – ціна. 

 
Хоча для РДН України простіше було б працювати базуючись тільки на простих 
погодинних заявках, пропонується подальше запровадження як мінімум Блочних 
пропозицій виробництва (особливо пов'язаного типу та гнучких), з метою забезпечення 
можливості генеруючим одиницям самостійно планувати своє завантаження. Прості 
погодинні пропозиції виробництва можуть мати формат зростаючих сходинок «енергія 
– ціна». 

 
Короткий опис Блочних пропозицій виробництва, оснований на відповідному описі в 
механізмі  Euphemia, наведено в Додатку. 
 
Зв'язані Блочні пропозиції застосовуються в Nord Pool і використовуються головним 
чином для планування роботи генеруючих одиниць вище технічного мінімуму при 
економічно ефективних умовах. 
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Є також інші типи Блочних пропозицій, що використовуються на спотових ринках 

Європи, такі як Профільовані блочні пропозиції, Блочні пропозиції ексклюзивної групи 

та Гнучкі пропозиції, які можуть бути застосовані на РДН України. 

5.7 Ціна РДН 
 
Алгоритм РДН повинен співставляти попит та пропозицію у всіх погодинних періодах  
однієї доби одночасно. 
 
Алгоритм повинен розрахувати погодинні ринкові ціни, співставлені обсяги та 
результати відбору блочних і простих заявок/пропозицій, які будуть виконані. 
 
Без врахування особливих вимог блочних заявок/пропозицій, ринкова задача 
перетворюється в більш простішу задачу, і вирішується з використанням наявних 
комерційних програмних рішень. Однак, наявність блочних заявок ускладнює задачу. 
Умова "анулюй або виконай" блочних заявок вимагає введення бінарних змінних, що 
ускладнює весь процес. В останні роки, програмні рішення, які включають бінарні змінні 
були розроблені, отже, це не повинно вважатися перешкодою. 
 

Всі акцептовані пропозиції виробництва і всі акцептовані заявки попиту оплачуються за 

погодинними цінами РДН.  

5.8 Забезпечення ліквідності РДН 
 
З метою підвищення ліквідності на РДН, проект Закону передбачає, що Регулятор може 
встановити зобов'язання для всіх  виробників (за винятком мікро-, міні- та малих 
гідроелектростанцій та електростанцій, що виробляють електроенергію з ВДЕ) 
щомісячно продавати на РДН певний обсяг електроенергії, але який не може 
перевищувати 15% від їх місячних обсягів відпуску (в МВт-г). Цю вимогу досить важко 
реалізувати. Регулятор може накласти зобов'язання виробників запропонувати обсяги 
електроенергії.  Ці обсяги можуть бути продані або не продані на РДН. Тому, технічно 
складно здійснити таке зобов'язання. Крім того, місячний діапазон занадто широкий, 
щоб забезпечити реальну ліквідність ринку на погодинній основі. 
 
Пропозиції виробництва на РДН не повинні регулюватися в частині рівня ціни (нижні та 
верхні цінові границі можуть бути встановлені Регулятором – див. пункт 5.9, але 
дозволений ціновий діапазон повинен бути широким). Беручи до уваги, що Регулятор не 
повинен втручатися в пропоновані на РДН ціни, не зрозуміло, чому Регулятор повинен 
зобов'язувати виробників продати, замість зобов'язання постачальників купити 
електроенергію (зобов'язання купівлі мінімальних обсяг електроенергії на РДН), яке, за 
замовчуванням, буде створювати ліквідність на ринку. 
 
Проект Закону також передбачає, що Регулятор може встановити мінімальні обсяги 
купівлі ОСП і ОСР електроенергії на РДН для компенсації втрат електроенергії  у їх 
мережах . Регулятор може також встановити мінімальні обсяги купівлі електроенергії 
на РДН для ГАЕС на закачування. 
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На підставі вищенаведеного, пропонується, щоб Регулятор встановлював зобов’язання 

для всіх ГАЕС купувати на РДН електричну енергію для всіх технологічних потреб (за 

винятком додаткових обсягів, які повинні бути дозволено придбавати на ВДР). Так само, 

ОСП і ОСР повинні будуть купувати всі витрати електроенергії в мережах передачі і 

розподілу на РДН. Регулятор повинен дозволити їм корегувати свої позиції на ВДР. Крім 

того, зобов'язання має застосовуватися до всіх генеруючих одиниць (окрім тих, що 

мають договір з Гарантованим Покупцем) запропонувати всі їх залишкові обсяги (тобто 

потужність, що не була законтрактована під резерви чи за двосторонніми договорами) 

на РДН. 

 

НКРЕКП повинно завжди дбати про достатню участь у РДН покупців (споживачів), так 

як на цьому ринку пропонується весь обсяг ВДЕ, відповідно до пропозицій, поданих на 

РДН Гарантованим покупцем.  

 

Створення ліквідності на РДН є дуже важливим, оскільки ціна на РДН буде 

індикативною ціною (reference price) для всіх торгових операцій в країні,,тому важливо 

мати на цьому ринку значну частину торговельних операцій. Ціна РДН подає сигнал, що 

враховується учасниками ринку при здійсненні ними купівлі-продажу на різних 

сегментах ринку або навіть коли вони забезпечують надання послуг з балансування. 

Ціна РДН також виступає в якості оптової довідкової (індикативної) ціни, що 

використовується Регулятором при розробці методологій, які вимагають наявності 

базової ціни порівняння, оскільки саме цю ціну всі будуть платити або отримувати за 

цією ціною) в рамках усієї системи. 

5.9 Верхнє і нижнє обмеження для пропозицій виробників на 
РДН 
 

Враховуючи, що НКРЕКП не передбачає, ні платежів за довгострокові резерви, ні 

окремого ринку потужності (або платежів за потужність) додатково до ринку 

електроенергії, введення низької межі для заявок виробника на РДН може призвести до 

проблеми "недоотримання коштів". Генеруючим блокам повинно бути дозволено 

розміщувати пропозиції, які відображають також і частину їх постійних витрат, тому 

межа повинна бути досить високою. Пропонується верхню межу встановити на рівні 

ціни, яка може бути розрахована Регулятором з метою наближення до вартості 

втраченого навантаження (VoLL) в країні і, крім того, у подальшому відповідати верхній 

межі, яка встановлена в об’єднаних європейських ринках. Рівень цієї ціни на ринках ЄС 

складає 3000 € / МВт.г. Після об’єднання РДН України з іншими ринками, відповідні 

граничні межі повинні бути гармонізованими.  

 

Заявка виробника на РДН повинна бути рівна або більше нуля. Тому, для теплових 

блоків нижня межа повинна бути встановлена на рівні змінних витрат кожного блоку. 

Таке зобов'язання пропонується з метою уникнення практики демпінгу на перехідному 

періоді. Як тільки Україна об’єднається з іншою частиною Європи, відповідна нижня 
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межа має бути узгоджена з відповідним значенням інших торгівельних зон і Регулятор 

повинен буде відстежувати можливі прояви демпінгу.   

5.10 Перехідні механізми відносно «Бурштинського острова» 
 
Енергосистема України (за винятком Бурштинського острову) не пов'язана з рештою 
системи ENTSO-E. «Бурштинський острів» працює повністю ізольовано від решти 
території України, це означає, що навіть якщо ми вирішимо створити торгівельну зону 
на Бурштинському острові повністю відповідно до положень CACM NC та іншу 
торгівельну зону для решти території України, між ними не буде жодного перетину для 
неявних обмінів, які б дозволили решті території України бути об’єднаною з 
Бурштинським островом.  
 
Як перехідний етап РДН та ВДР України не будуть об’єднані з відповідними ринками 
Європи. Тим не менш, програмне забезпечення, яке буде розроблене, повинно у повній 
мірі дозволяти об’єднання ринків у майбутньому, на наступному етапі.  
 
Для першого етапу, ми пропонуємо, щоб український РДН працював з урахуванням 
технічних обмежень між цими двома зонами. Це означає, що алгоритм РДН буде 
розраховувати для двох зон окремо. Виробники, імпортери та експортери будуть 
отримувати ціни РДН розраховані для кожної відповідної зони. Проте, алгоритм 
повинен додатково розрахувати єдину ціну як базову (reference) ціну для всієї території 
України. Ця єдина ціна  буде оптовою ціною для споживання4.   
 
Створення зони РДН має враховувати принципи прозорості та нейтральності в 
управлінні існуючими фізичними обмеженнями і має відповідати законодавству 
Енергетичного Співтовариства. 
 
На другому етапі Україна повинна прагнути до об’єднання з сусідніми європейськими 
ринками у найбільш економічно ефективний спосіб. 
 

Поява конкуренції в зоні «Бурштинського острову» очікується через міждержавну 

торгівлю електричною енергією. Проте, оскільки в даній зоні портфель ресурсів 

виробництва досить невеликий, Регулятор повинен здійснювати моніторинг будь-яких 

можливих зловживань з боку учасників ринку та вживати відповідних заходів, якщо це 

необхідно для захисту ліквідності і безперебійної роботи РДН в цій зоні. 

 

                                                 
4
 Алгоритм може здійснити складні ітерацій з метою зваження цін та обсягів в обох зонах і виконати 

заявки на споживання  енергії на спільній основі для обох зон (по аналогії з методологією розрахунку 

ціни PUN, national single price). Процес стає набагато простішим у випадку, якщо місцеве споживання 

вважається нееластичним в обох зонах. У цьому випадку алгоритм задовольняє все внутрішнє 

споживання за замовчуванням і спільна ціна розраховується як середньозважена ціна. 
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6. Організація 
внутрішньодобового ринку 

6.1 Безперервний Внутрішньодобовий Ринок (ВДР) 
 
Внутрішньодобовий ринок є важливим ринковим елементом у створенні ефективно 
функціонуючого ринку електроенергії. Зокрема, ВДР дає можливість Учасникам ринку, 
скорегувати свої торгівельні позиції на основі їх ризиків з урахуванням ринкових і 
системних умов, що змінюються при наближенні режиму реального часу. Здатність 
учасників ринку корегувати свої позиції також має важливе значення для інтеграції до 
ринку електроенергії непрогнозованих ВДЕ, таких як енергія вітру і сонячна енергія. Це 
дозволяє використовувати ВДЕ більш точні короткострокові прогнози для їх 
виробництва і зменшити їх небаланс в реальному часі. 

 
Учасники ринку ВДР в Україні зможуть корегувати свої торгівельні позиції після 
закриття воріт РДН з урахуванням нової інформації щодо свого виробництва і 
споживання, роботи ринку і системних умов. 
 
Модель безперервного транскордонного ВДР, яку впроваджує CACM NC та відповідні 
ініціативи на європейських ринках, базується на наступних основних принципах: 
 

 безперервна торгівля: учасники ринку ВДР одразу контрактують обсяг 

необхідної їм енергії або торгуються (анонімно) щодо ціни контракту, без 

необхідності (і ризиків, пов'язаних з) окремого укладання договору на пропускну 

спроможність; 

 Прозорий і недискримінаційний доступ до наявної пропускної спроможності; 

 Торги повинні бути остаточними (гарантованими) і безповоротними 

 Швидкість транзакцій: внутрішньодобова торгівля відбувається в дуже стислих 

часових рамках 

  Незалежність від вибору моделі транскордонної торгівлі: вона працює як на 

основі моделі НПС так і на основі моделі реальних потоків. 

Безперервна торгівля працює тільки по принципу розподілу "перший прийшов-перший 

отримав". 

ВДР буде працювати за тими ж правилами, але окремо для зони Бурштинського острову.  

6.2 Явний розподіл пропускної спроможності і безперервний 
ВДР 
 
Впровадження транскордонної внутрішньодобової моделі базується на співпраці між 
операторами ринку (або назначені оператори ринку електроенергії - NEMOs), щоб 
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відповідні внутрішньодобові Заявки та Пропозиції на безперервній основі 
співставлялися та були акцептовані, незалежно від того якому Оператора ринку і в якій 
Торгівельній Зоні вони були подані. Це передбачає наявність достатньої величини 
міждержавної пропускної спроможності між зонами, тобто передбачає неявний метод 
розподілу пропускної спроможності. Безперервна торгівля може відбуватися до 
остаточного закриття воріт перед початком фактичної поставки (закриття воріт 
повинно бути максимум за 1 годину до початку відповідного періоду поставки, як це 
визначено в CACM NC). 

Це питання для подальшого обговорення. Безперервний ВДР в Україні не зможе 

приймати заявки імпорту/експорту, оскільки відповідні внутрішньодобові права на 

пропускну спроможність  розподіляються в явному вигляді.  

6.3 Процес ВДР 
 
Учасники ВДР будуть брати участь на портфельній основі, що означає, що заявки на ВДР 
повинні відноситись до чистої позиції виробництва-споживання учасника, без прив’язки 
до генеруючих одиниць, які будуть забезпечувати виробництво проданої енергії. 
 
Учасники ВДР будуть зобов'язані номінувати (зареєструвати) законтрактований обсяг 
по кожній генеруючій одиниці у ОСП впродовж доби поставки. Учасники ВДР повинні 
номінувати (зареєструвати) за 50 хвилин до реального часу, наступні законтрактовані 
обсяги на ВДР: 

a) проданий/куплений обсяг електроенергії поблочно для виробників та 

b) проданий/куплений обсяг електроенергії по кожній системній зоні  для попиту. 
 

Основна причина використання портфельного підходу на ВДР України пов'язана з тим, 

що такий підхід має надати учасникам оптового ринку більше гнучкості для 

виправлення/уточнення їх договірних позицій ближче до реального часу. Крім того, це 

дає можливість трейдерам виправити свої позиції і застрахуватись від можливих 

небалансів.  
 
Однак, необхідно щоб ОСП перевіряв повідомлення щодо законтрактованих обсягів на 
ВДР відносно зареєстрованих обсягів по генеруючим одиницям на: 
 
а) можливість виконання з точки зору технічних обмежень генеруючих одиниць, і  

б) відповідність вже розміщеним потужностям резервів. 

 
За 50 хвилин до реального часу, учасники ВДР надають ОСП (та в копії ОР) так звані 
Остаточні фізичні позиції відповідних одиниць відпуску та точок відбору (лічильники 
споживання), які вони представляють. Трейдери повинні номінувати узгоджені 
транзакції, тобто їх остаточна чиста позиція повинна дорівнювати нулю. 
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На додаток до перевірки можливості виконання, яку робить ОСП, ОР також має 
виконувати перевірку того, що номінований обсяг електроенергії учасника ринку 
відповідає проданому/купленому обсягу електроенергії на ВДР. Ця перевірка передує 
перевірці ОСП. У випадку, якщо повідомлення не проходить перевірку ОР, воно буде 
відхилено. 
 
Згадана вище платформа реєстрації для подачі номінацій на ВДР може бути тією ж 
самою, що і платформа реєстрації двосторонніх договорів. ОР володіє і здійснює 
управління платформою реєстрації. Проте, за перевірку деяких даних відповідальність 
несе ОСП. З цієї причини, платформа реєстрації повинна бути побудована таким чином, 
щоб дозволити автоматичний доступ до деяких даних з боку ОСП і автоматичну 
перевірку цих даних ОСП. 
 
В зв’язку з коротким періодом між внутрішньодобовим і балансуючим ринком, всі 
підтвердження повідомлень мають бути виконані автоматично платформою реєстрації, 
на момент подання повідомлень з боку учасників ринку, надаючи достатнє 
обґрунтування у разі відхилення номінації. Це допоможе учаснику ринку правильно 
повторно подати свої номінації. 
 
Торгівля на безперервному внутрішньодобовому ринку в Україні повинна відбуватися 
щодня, аж до моменту за 1 годину до години постачання (24 закриття воріт кожної 
доби). Зверніть увагу, що відповідно до CACM NC закриття воріт внутрішньодобового 
ринку повинно бути максимум за 1 годину до початку відповідного періоду поставки і 
поважати процеси балансування, пов'язані з безпекою системи. 

Електронна (web) торгівельна система повинна бути організована ОР, і має 

забезпечувати можливість об'єднання всього функціоналу стосовно  транскордонної 

внутрішньодобової торгівлі (видимість (відкритість) пропозицій в інших торгівельних 

зонах і навпаки і т.д.). 

6.4 Заявки на ВДР 
 
Граничні заявки (Limit order) на ВДР - це заявки на купівлю або продаж, в яких вказано 
межу (ліміт) ціни, за якою вона може бути виконана (точно за цією ціною або за більш 
привабливою ціною), для  якомога більшого обсягу заявки. Гранична заявка має бути 
заявкою на купівлю або продаж з мінімальною ціною продажу або максимальною ціною 
купівлі. Якщо заявка не повністю виконується, вона повинна зберігатися в Книзі заявок 
в порядку зменшення для заявок на купівлю (або в зростаючому порядку для заявок на 
продаж), і стати до черги заявок, що мають ту ж саму ціну відповідно до пріоритету за 
часом. Якщо ціна, зазначена в Граничній Заявці не відповідає допустимим величинам, 
вона повинна бути відхилена. 
 
Якщо вхідна Гранична заявка може бути виконана за рахунок Граничної заявки, що вже 
зберігається в Книзі Заявок, угода укладається за ціною заявки, що міститься в Книзі 
Заявок. 
 
Анонімні заявки учасників ринку повинні бути виконані за принципом "перший 
прийшов-перший отримав", де найнижча ціна продажу і найвища ціна купівлі 
виконується першими, незалежно від того, коли заявка була розміщена («пріоритет 
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ціни»). Тільки в тому випадку, якщо ціни в них ідентичні, заявки повинні бути виконані 
в порядку, в якому вони були розміщені в торговій програмі ("пріоритет часу"). 
 
Наступні типи заявок можуть бути розміщені на ВДР: 

 Погодинні заявки: ці заявки поєднують ціну і обсяг, і можуть відноситись до 

кожної з 24 годин доби постачання Д 

 Блочні Заявки: ці заявки поєднують декілька погодинних заявок з щонайменш 

двох послідовних годин доби постачання, виконання яких залежить один від 

одного. Блоки можуть бути визначені учасниками ринку, які вирішують які 

години зв'язати, або можуть бути визначені заздалегідь. В останньому випадку 

ВДР повинен принаймні обробляти блочну заявку на базове навантаження, що 

охоплює всі 24 години будь-якої доби тижня, і блочну заявку на пікове 

навантаження, що охоплює всі 13 годин поставки з 8:00 до 21:00 доби 

постачання, для всіх днів тижня, крім вихідних. 

 
Номінації повинні відноситись до всього періоду постачання, що включає період кожної 
внутрішньодобової угоди (година, блок годин). 
 
Починаючи з 15:00 доби Д-1, учасники ВДР можуть подавати свої заявки на всі періоди 
наступної доби постачання. Подання заявок повинно продовжуватись протягом доби 
постачання Д. 
 
У кожному разі, заявки повинні бути подані за 60 хвилин до початку постачання 
(закриття воріт кожного періоду постачання становить 60 хвилин, до початку 
постачання). Закриття воріт відноситься як до погодинних, так і до блочних заявок. 
 
Заявки та угоди в торгівельній системі ВДР повинні бути виконані в анонімному 
порядку і мають містити, принаймні, таку інформацію: Ідентифікацію учасника ВДР, 
ідентифікаційні коди, пов'язані з формою заявки (погодинна або блочна), чи це заявка 
на купівлю або на продаж, типом заявки, обсяг і ціну заявки (в грн/МВт.г), можливі 
характеристики виконання (все або нічого, виконати або відхилити і т.д.). 
 
Функціонал торговельної системи автоматично перевірить вищевказану інформацію 
для всіх зареєстрованих заявок і збереже заявки в електронній Книзі Заявок, у випадку, 
якщо ці заявки, відповідно до їх характеристик виконання, не були виконані. 

Слід зазначити, що всі заявки подані в торговельну систему ВДР, завжди повинні бути 

заявками з ціною. 

Для участі у ВДР, відповідні учасники повинні мати куплені-продані обсяги енергії на 

відповідні години поставки або на ринку двосторонніх договорів, або на РДН, або на 

обох ринках. 

6.5 Взаємозв’язок ВДР з РДН 
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Фізична позиція кожної генеруючої одиниці, а саме графік енергії за результатами  РДН, 
повинен, в поєднанні з результатами внутрішньодобової торгівлі (внутрішньодобова 
номінація), бути використана для формулювання Остаточної фізичної позиції (графіка) 
енергоблоків і точок відбору. Графік енергії, що "надходить" від РДН для кожної 
генеруючої одиниці, включає в себе також обсяги двосторонніх договорів, які були 
укладені на ринку двосторонніх договорів, і зареєстровані в платформі реєстрації (до 
9:00 D-1) учасниками ринку, та включені з поміткою "обов’язкова робота" до обсягів 
РДН (обсяги з пріоритетом в ринковому ранжирі) ОР від імені відповідних учасників 
ринку. 

Слід відмітити, що якщо від учасників не надійшло номінації  до платформи ВДР за 50 

хвилин до реального часу, то для такого учасника ринку застосовуватиметься Фізична 

позиція, розрахована відразу після РДН. 

6.6 Взаємодія ВДР з БР  
 
Після того, як результати ВДР будуть доведені до відома учасників ВДР, відповідні 
учасники повинні будуть зареєструвати фізичні обсяги на рахунки кожної одиниці 
виробництва, диспетчеризованого навантаження та рахунку відбору відповідно до 
остаточних обсягів купівлі-продажу у формі Остаточних фізичних позицій (графіки)  на 
наступну годину. 
 

Паралельно, постачальники послуг балансування повинні подати до ОСП детальні 

графіки виробництва (або навантаження) із зазначенням їх потужності на [5] хвилинній 

основі. Ці графіки, на погодинній основі, повинні дати ті ж обсяги енергії, які вказані у 

погодинних фізичних позиціях, поданих відповідними учасниками ринку. Остаточні 

номінації експорту/імпорту також повинні подаватися учасниками ринку в ці часові 

рамки.  
 
Після реєстрації фізичних обсягів на програмній платформі ОСП, СВБ кожного учасника 
ринку повинна отримати від платформи автоматичне повідомлення про остаточну 
фізичну позицію учасників ринку, яких вона представляє.  
 
Ці дані будуть також передані до платформи ОСП, де для  відповідних СВБ  будуть 
розраховуватись Чисті (сальдовані) позиції. Слід зазначити, що для СВБ Чиста позиція 
може бути позитивна (нетто відпуску енергії) або негативна (нетто відбору енергії), або 
збалансованою. 
 
ОСП  запускає процес балансування, приймаючи до уваги фізичні графіки учасників 
ринку, які сформувалися в результаті їх участі на ринку двосторонніх договорів, РДН та 
ВДР. 
 
У разі, якщо алгоритм балансування у реальному часі не забезпечує необхідні обсяги 
навантаження/розвантаження в межах однієї години, а враховує також період 
послідуючих годин, тоді диспетчерські команди, що видаються за результатами цього 
механізму балансування в реальному часі, повинні бути у вигляді подання заявок на 
відповідного постачальника послуг з балансування, що означатиме, що  вони не 
зможуть торгувати на ВДР в обсягах, на які отримали команду в результаті 
балансування в реальному часі на наступні найближчі години. Це вимагатиме 
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відповідного інтерфейсу між БР та ВДР для забезпечення правильної перевірки 
пропозицій на ВДР. 

 



Неофіційний переклад 

Описовий документ  

 

 

Остаточна версія                                                                                              37 |  

 

7. Балансування у реальному 
часі 

 

7.1 Процес балансування 
 

Як було описано вище, Остаточні фізичні графіки (Final Physical Positions) генеруючих 

одиниць, що складаються з перевірених (підтверджених) Номінацій фізичних поставок 

та обсягів, визначених на РДН та ВДР, є основою програми самостійного планування. 

 
Оператор системи передачі (ОСП) має забезпечити процес узгодження в реальному часі 
навантаження енергосистеми (прогноз якого було зроблено ОСП з урахуванням всієї 
актуальної інформації про енергосистему) та наявних джерел генерації, відомий як 
процес балансування системи. При цьому ОСП повинен створити Балансуючий Ринок 
(БР), де відповідні джерела можуть розміщувати свої заявки і пропозиції для послуг з 
балансування та бути відібраними ОСП. 

 
Відповідно до Керівних принципів щодо балансування Агентства по співпраці органів 
регулювання енергетики (ACER FG on EB) “Кодекс з балансування повинен дозволяти 
Постачальникам Послуг з Балансування (ППБ) подавати та/або переподавати їхні 
заявки якомога ближче до реального часу, наскільки це можливо, і, принаймні, за одну 
годину до реального часу”, тому закриття воріт в погодинному балансуючому ринку 
буде встановлено за 45 хвилин до реального часу. 

 
Пропонується, щоб Заявки і Пропозиції на Балансуючому Ринку (БР) подавались 
Постачальниками Послуг з Балансування (ППБ) для генерації по кожній одиниці. За 30 
хвилин до реального часу ОСП має, на основі поданих заявок і пропозицій, відповідним 
чином надати команди щодо збільшення та зменшення навантаження для досягнення 
балансу виробництва і попиту. У Додатку Б ми пропонуємо зведену таблицю, що 
відображає часові межі виконання різних дій в рамках двосторонньої торгівлі 
(позабіржового сегменту), РДН, ВДР та балансуючого ринку. Зазначимо, що остаточні 
часові межі будуть визначені Правилами ринку, Правилами РДН та ВДР. 

 
Участь в БР є обов'язковою для всіх теплових енергоблоків із встановленою потужністю 
вище [X] МВт та гідроагрегатів, що підлягають диспетчеризації, на величину 
потужностей, що не були задіяні в договорах на резерви, двосторонній торгівлі (ОТС), 
РДН і ВДР. Участь атомних електростанцій також є обов'язковою в рамках відповідних 
технічних можливостей (швидкість зміни потужності) і стандартів безпеки. 

 
БР має розраховувати та видавати диспетчерські вказівки на кожні 60 хвилин дня Д 
(тобто одиниця часу роботи БР має дорівнювати періоду5 врегулювання небалансу). 60 

                                                 
5
Відповідно до ACER FG on EB, одиниця часу програми БР має бути узгоджена з періодом врегулювання 

небалансу. Ми пропонуємо встановити обидві величини на рівні 60 хвилин. 
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хвилин встановлено в якості початкової одиниці часу для здійснення балансування, 
проте ми підкреслюємо, що через кілька років може бути більш ефективним встановити 
цю одиницю часу як 30, або навіть 15 хвилин. 

 

БР повинен розраховувати функцію оптимізації активації балансуючої енергії на основі 
заявлених вартісних показниках через недискримінаційний, справедливий, об'єктивний 
і прозорий механізм, який мінімізує витрати балансування та враховує технічні 
(наприклад, синхронізацію, час скидання та набору потужності т.п.) і мережеві 
обмеження. 

 
Ранжування пропозицій виконується від найнижчих цін до найвищих, а ранжування 
заявок проводиться від вищих (в абсолютному вираженні) до найнижчих цін. 

 
Відповідно до мережевого кодексу з балансування ENTSO-E (EB NC of ENTSO-E), коли 
активація балансуючої енергії відбувається з відхиленням від складеного ранжиру, ОСП 
повинен повідомляти про такі випадки. 

 
Необхідно уточнити, що заявки та пропозиції на БР подаються до ОСП. 
 
Будь-які мережеві відключення (відмови в мережі) та обмеження6 мають бути 
розв’язані через процес балансування. 

7.2 Балансуюча енергія та резерви потужності 
 

Балансуюча енергія складається як з електроенергії, активованої в реальному часі при 

управлінні законтрактованими резервами, так і з електроенергії, що постачається 

безпосередньо на БР всіма іншими наявними ресурсами. 
 
Відмінність “балансуючої енергії” та “резервів потужності” базується на наступних 
засадах: 

▪ До реального часу (тобто до часу закриття воріт останнього ринку, на якому 
учасники можуть торгувати електроенергією), ОСП резервує собі доступ до 
генеруючих потужностей для здійснення диспетчеризації. У своєму положенні щодо 
транскордонного балансування7 ENTSO-Е визначає ці генеруючі потужності (у МВт) 
як «резерви». В минулому найбільш поширеним шляхом забезпечення доступу до 
цих резервів було укладання попередніх контрактів на резерви8. 

▪ Впритул до реального часу та в реальному часі енергія активується або з попередньо 
законтрактованих резервів, або з інших наявних ресурсів для підтримки балансу між 
попитом і пропозицією. Ця поставлена електроенергія  (в МВт·год) визначається як 
“Балансуюча Енергія”. 

                                                 
6
 Необхідно уточнити, що випадок “Острову Бурштинської ТЕС” не розглядається як звичайне 

мережеве обмеження та повинно розв’язуватись іншими шляхами. 
7

Position Paper on Cross-Border Balancing, ENTSO-E, July 2011. 
8
Відзначимо, однак, що засновані на ринкових засадах механізми впритул до реального часу, та в реальному 

часі були між іншим розроблені в інших країнах (наприклад, у Великобританії, Італії та інших країнах), як 
засіб доступу до резервів без створення перекосів ринку. 
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7.3 Постачальники послуг з балансування (ППБ) 
 
У ході першого етапу роботи ринку тільки теплові, атомні енергоблоки та гідроагрегати, 
що підлягають диспетчеризації, а також кероване навантаження, надають послуги з 
балансування, як у частині резервів потужності, так і в частині балансуючої енергії. 
 
На другому етапі електростанціям ВДЕ, які працюють не за зеленим тарифом та мають 
відповідні технічні можливості, також має бути дозволено постачати балансуючу 
енергію як Постачальникам послуг з балансування (ППБ), що відповідає Керівним 
принципам Агентства по співпраці органів регулювання енергетики (ACER’s FG), які 
вимагають, щоб енергоблоки ВДЕ та непостійні джерела електроенергії (переривчасте 
виробництво) ставали ППБ. 

 
Балансуюча енергія пропонується ППБ у вигляді Заявок на відбір електроенергії з 
системи, або Пропозицій на видачу електроенергії в систему9. 
 
Результат процесу БР являє собою прийняття заявок та пропозицій, які 
трансформуються в диспетчерські команди ОСП. Прийняття заявок та пропозицій тягне 
за собою відповідні зобов'язання для ППБ. 

7.4 Заявки та Пропозиції, що подаються генеруючими блоками 
для збільшення або зменшення виробництва 

 

Формат пропозицій, поданих на БР, повинен принаймні передбачити диференційовані 

ціни у наступних двох випадках: 

a) збільшення виробництва з нульового рівня до технічного мінімуму; 

b) збільшення виробництва з технічного мінімуму до максимального 

сезонного рівня виробництва. 

 

Формат Заявок, поданих на БР, повинен принаймні передбачити диференціювання ціни 

у наступних двох випадках: 

a) виробництво знижується з максимального рівня виробництва до рівня 

технічного мінімуму; 

b) виробництво знижується з рівня технічного мінімуму до нуля 

(відключення). 

 

Модель повинна дозволяти від'ємні ціни заявок на БР, особливо з урахуванням 

майбутньої участі ВДЕ в якості ППБ (виробникам з ВДЕ в рамках двосторонніх 

договорів, які оплачуються по лічильнику, має бути дозволено подавати від'ємні заявки 

                                                 
9
У ринкових умовах, ціни заявок, як правило, близькі до відповідних змінних витрат сторін, що надають 

послугу, оскільки такі блоки вже заплановані до роботи відповідно до укладених договорів і тим самим його 
постійні витрати вже покриті. Таким чином, ці блоки готові заплатити будь-яку ціну, нижчу їхніх змінних 
витрат, щоб зменшити виробництво, що створює додатковий прибуток для них. З іншого боку, ціни 
пропозицій , як правило, ґрунтуються на ціні спотового ринку плюс надбавка, яка відображає втрачену 
вигоду через непродану енергію на спотовому ринку. 
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на БР в обмін на їх втрачений дохід). Агрегаторам ВДЕ, на більш пізньому етапі, також 

слід дозволити пропонувати балансуючу енергію від груп станцій ВДЕ, які повинні 

розглядатися в якості однієї «віртуальної» станції. 

Пропозиції повинні бути ранжовані в порядку зростання цін від найдешевших 

пропозицій до найдорожчих. Заявки повинні бути ранжовані в порядку зменшення цін 

від найдорожчих до найдешевших з них. 

7.5 Заявки та Пропозиції від навантаження, що 
диспетчеризується, на збільшення або зменшення споживання 

Навантаження, що диспетчеризується, може подавати пропозиції на зменшення 

споживання, тобто продавати електроенергію системі.  Відповідні пропозиції будуть 

прийняті до уваги при визначенні ціни небалансу. Прийняті пропозиції для зниження 

попиту ОСП оплачує постачальникам/кінцевим споживачам. Так само, навантаження, 

що заведено під диспетчеризацію, може подавати заявки, щоб збільшити споживання, 

тобто купувати енергію з системи. Відповідні заявки будуть прийняті до уваги при 

визначенні ціни небалансу. Прийняті заявки на збільшення попиту оплачуються ОСП 

постачальниками / кінцевими споживачами. З метою спрощення, під час першого етапу 

функціонування ринку пропонується на кожну годину подавати єдину пару ціна-обсяг 

на збільшення/зменшення навантаження. 

Цей механізм спочатку буде можливим для великих споживачів з відповідними 

технічними характеристиками, які могли б постачати послуги з балансування. Тим не 

менш, як описано в розділі 13 зміна навантаження, активована через Агентів 

регулювання попиту, також повинна бути можливою на більш пізньому етапі, шляхом 

подання пропозицій по скороченню попиту. 

7.6 Оплата акцептованих заявок та пропозицій 
 

Теоретично, якщо б учасники БР мали точне уявлення про те, як будуть розвиватися 

погодинний попит і пропозиція на наступний день, результати між двома 

альтернативами (оплата по заявленій або по граничній ціні) були б однакові. Якщо при 

варіанті оплати по заявленій ціні генерація зможе точно спрогнозувати граничний блок 

в кожній розрахунковій годині, з метою максимізації своїх доходів, вони подадуть 

пропозиції з ціною на основі  граничних витрат, тобто витрати в системі будуть 

однаковими у двох випадках. Тим не менш, тому що прогноз не може бути 

безпомилковим, підхід оплати по заявленій ціні неефективний в частині формування 

ціни пропозицій, що призводить до неефективності в частині вибору пропозицій. 

Вважається, що оплата за граничним принципом призводить до менших перекосів тому, 

що це мотивує генерацію робити пропозиції дуже близькі до їхніх граничних витрат, 

знаючи, що у випадку коли інша, дорожча пропозиція, буде прийнята, їм заплатять по 

більш високій ціні. Таким чином, підхід граничної оплати пропозицій скоріш 
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ґрунтується на фактичних затратах, ніж на очікуванні учасників як буде проходити 

балансування та які блоки будуть задіяні. Більш того, коли застосовується граничне 

ціноутворення, участь в БР стає простішою для учасників; особливо для нових 

учасників, які ще не отримали достатньо досвіду роботи на ринку, що дозволить їм 

максимізувати свої доходи шляхом подання відповідно підготовлених цінових 

пропозицій, як у випадку ринку з оплатою по заявленій ціні. Тому пропонується підхід 

граничного ціноутворення. 

 
Залежно від того, чи є система дефіцитною або надлишковою, найбільш дорога 
пропозиція або найдешевша заявка будуть встановлювати ціну небалансу. 

 
Зокрема, коли система знаходиться в дефіциті (short), очікується, що ОСП приймає 
пропозиції на збільшення генерації або на зниження споживання. Пропозиції, прийняті 
в межах балансуючого механізму, будуть оплачені по граничній ціні, тобто оплачується 
найвища ціна продажу енергії в систему, прийнята протягом відповідного 
розрахункового періоду. Ця ціна також визначає ціну небалансу, що буде застосована до 
сторін, які спричинили небаланс. 

 
Коли система надлишкова (long), очікується, що ОСП приймає заявки на зменшення 
генерації або на збільшення споживання. Заявки, прийняті в межах балансуючого 
механізму, будуть оплачені по граничній ціні, тобто оплачується “найдешевша”10 ціна 
купівлі енергії з системи, прийнята протягом відповідного розрахункового періоду. Ця 
ціна також визначає ціну небалансу, що буде застосована до сторін, які спричинили 
небаланс. 

 
Для тих випадків, коли система дефіцитна (short), але ОСП мусить дозволити зменшення 
генерації або збільшення споживання через прийняття заявок, вони оплачуються за 
ціною останньої прийнятої заявки. Відповідно, коли система надлишкова (long), але ОСП 
мусить дозволити збільшення виробництва або зменшення споживання, відповідні 
пропозиції оплачуються за ціною найдорожчої прийнятої пропозиції. Заявки та 
Пропозиції, прийняті в межах управління системними обмеженнями, повинні бути 
позначені і виключені з розрахунку ціни небалансу. 

 

7.7 Верхня межа пропозицій, що подано на БР 
 

Вартість енергії, що пропонується в межах БР, не повинна перевищувати вартість 
втраченого навантаження (VoLL). Але, як правило, Регулятори потребують 
встановлення істотно нижчих меж з метою уникнення раптових і різких зростань ціни. 

Враховуючи, що участь в БР є обов’язковою, встановлення верхньої межі ціни на БР 
нижче рівня верхньої межі цін на РДН може створити перекоси. 

                                                 
10

Серед заявок вища за абсолютним значенням обирається першою. Потім друга вища і так далі. Але всі прийняті 

платять ОСП найнижчу прийняту заявку. 
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Відзначимо, що відповідно до проекту Закону, в надзвичайній ситуації на ринку 

електроенергії робота оптового ринку може бути призупинена відповідно до правил 

ринку. 

8. Оперативні резерви та інші 
допоміжні послуги 

8.1. Принципи закупівлі резервів 

Ринки резервів є (або були) у деяких європейських державах ринками «потужності і 

енергії», подекуди вони описуються як «резервування та використання», тобто 

готовність потужності та електроенергія оплачуються окремо. За такою схемою ОСП 

контрактує наперед та оплачує наявність резервів, у той час як електроенергія 

оплачується за результатами використання у реальному часі. 

 

Ціна за готовність резервів зазвичай базується на постійних витратах і може 

відображати фактичні постійні витрати тих блоків (одиниць), що надають послуги, або 

базується на підході «Найкращий новий учасник» (BNE); також вона може бути 

регульованою. 

 

При регульованому підході має забезпечуватися покриття обґрунтованих постійних 

витрат, включаючи розумно допустиму норму прибутку на активи, що були 

зарезервовані (тобто прибуток).  Відсутність будь-якої складової, що забезпечує 

прибуток,  позбавляє учасників ринку стимулів інвестувати в додаткові потужності.  

 

Є два варіанти визначення цін за використання енергії: фіксована на момент укладання 

угоди або «плаваюча» ціна, що залежить від діючих ринкових умов. 

 

Виходячи з принципу уникнення закупівлі резервів, на умовах, що можуть викривляти 

ринок та створювати перешкоди для вступу нових гравців, пропонується  уникати 

довготривалих зобов’язань щодо закупівлі резервів. Це також пропонується Керівними 

принципами Агентства по співпраці органів регулювання енергетики, які чітко 

визначають, що ОСП має закуповувати якомога більше резервів, наскільки це можливо, 

на короткостроковій основі шляхом обмеження тривалості договорів на резерви, що 

полегшує участь нових учасників, управління попитом, відновлювальної генерації та 

малої генерації.   

 

Загалом, ціна небалансу має відображати всі витрати на балансування. Увага була 

приділена підходу врахування витрат на резервування,  який би дозволив ОСП обирати 

між використанням балансуючої енергії від Постачальників послуг з балансування 

(ППБ), з якими укладені та з якими не укладені договори на резерви. З цією метою було 

проведено оцінку підходу, який передбачає зваження ціни використання з певною 

часткою витрат на резервування. 
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Хоча такий підхід дає ціну небалансу, яка виявляє реальні витрати на балансування, він 

може призвести до неоптимальних результатів, оскільки балансуючий механізм може 

обрати не законтрактовані наперед ППБ для надання балансуючої енергії, оскільки 

загальні витрати, відображені у їх пропозиціях, були нижчими, ніж загальні витрати 

ППБ, з яким укладено попередній договір на резерв (оскільки саме ці витрати в 

кінцевому рахунку були враховані в алгоритмі шляхом зваження, зазначеного вище). 

Однак, врахування плати за резерв для законтрактованих ППБ не може гарантувати 

оптимальний вибір, оскільки вона буде сплачена у будь-якому разі. Таким чином, ППБ з 

попереднім договорм на резерв, отримують більшу конкурентну перевагу  у порівнянні  

з ППБ, з якими відповідні договори не укладені, в частині відповідної зарезервованої 

потужності. Враховуючи вищезазначене, пропонується не враховувати плату за 

резервування в процесі відбору на БР (тобто не застосовувати принцип зваження). 

8.2 Типи оперативних резервів 

В рамках Мережевого кодексу ENTSO_E щодо регулювання частоти та потужності 

розрізняють такі різновиди резервів: 

 Резерв підтримки частоти (РПЧ), що означає резерв, який використовується в 

процесі, спрямованому на стабілізацію частоти системи. 

 Резерв відновлення частоти (РВЧ), що означає резерв активної потужності, 

активований для відновлення частоти системи до номінального значення, а також 

для відновлення балансу потужності відповідно до планового рівня у випадку, якщо 

синхронна зона складається з більш ніж однієї зони регулювання частоти. 

 Резерв заміщення (РЗ), що означає резерв, який використовується для 

відновлення/підтримання необхідного рівня РВЧ для його готовності до додаткових 

небалансів системи. Ця категорія включає оперативні резерви з часом активації від 

часу, що займає процес відновлення частоти, до часу, що становить години. 

Проект Кодексу електричних мереж передбачає три різновиди оперативних резервів: 

первинний, вторинний та третинний.  Пропонується забезпечити відповідність Кодексу 

електричних мереж з термінологією ENTSO-E. В розумінні  ENTSO-E РВЧ може бути двох 

підвидів – автоматичний (aFRR) та ручний (mFRR). Ручний схожий на відповідний 

швидкий третинний резерв, як це визначено у проекті Кодексу електричних мереж, у 

той час як повільний третинний резерв відповідає резерву заміщення (RR). 

8.3 Придбання оперативних резервів 

Кодекс балансування ENTSO-E передбачає надання ОСП послуг з балансування 

постачальниками послуг з балансування на таких засадах: 
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 Ціна активації обсягів РПЧ, РВЧ, РЗ має визначатися окремо для кожного напрямку 

(завантаження і розвантаження), для кожного періоду розрахунку небалансу та для 

кожної зони розрахунку небалансу. 

 ОСП має використовувати ринковий принцип придбання щонайменше для РВЧ і РЗ 

 Тривалість договору про надання балансуючої (резервованої) потужності не 

повинна перевищувати одного місяця. 

 Закупівля потужності на завантаження та на розвантаження для РВЧ і РЗ має 

здійснюватися окремо (вони можуть бути об’єднані тільки за умови погодження 

НКРЕКП). Для РПЧ закупівля потужності може здійснюватися разом на 

завантаження і на розвантаження. 

Відповідно до проекту Кодексу електричних мереж11 всі енергогенеруючі блоки та інші 

енергогенеруючі установки повинні бути обладнані системами регулювання швидкості 

обертання турбіни та приймати участь у первинному регулюванні частоти. 

Якщо така вимога встановлена проектом Кодексу електричних мереж, це означає, що 

відповідні інвестиції будуть обов’язковими в рамках виконання вимог Кодексу на 

недискримінаційній основі, і в такому випадку РПЧ може придбаватися у генеруючих 

блоків, які мають відповідні технічні можливості12, як обов’язкова (безоплатна або з 

оплатою за регульованими цінами) послуга з надання резервів. У випадку безоплатного 

надання РПЧ відповідні інвестиційні витрати, які несе власник генеруючих блоків, 

будуть переноситися в комерційні ціни цих генеруючих блоків, які пропонуються ними 

на інших сегментах ринку.  Проте, у випадку істотного дефіциту таких типів резервів та 

значних інвестицій є доцільним організація тендерного процесу їх закупівлі. У випадку, 

якщо Регулятор обере тендерний процес придбання ОСП цих резервів, в Кодекс 

електричних мереж необхідно буде внести відповідні зміни. 

Далі пропонується РВЧ та РЗ (на завантаження та розвантаження) придбавати на 

підставі контрактів терміном дії в місяць, що передбачатимуть плату за наявність 

відповідних резервів за напрямками (розвантаження чи завантаження). Місячний 

період пропонується для того, щоб дозволити більшу гнучкість в прийнятті рішень 

ближче до реального часу новими учасниками стосовно подання чи не подання 

пропозицій на  конкурс. Якщо контракти на резерви укладатимуться на річній основі,  

це може призвести до того, що перевагу матимуть власники, у розпорядженні яких є 

набір генеруючих одиниць. 

 

Варіант конкурсної закупівлі є найпростішим і найбільш ринково орієнтованим 

рішенням. Відбір відбувається з найдешевших пропозицій і завершується після 

покриття необхідної ОСП величини резервів. Постачальники отримують плату 

                                                 
11

 Мається на увазі проект кодексу мереж розроблений Міненерговугілля відповідно до Закону України 

«Про засади функціонування ринку електричної енергії» (№663) 
12

 Такий підхід застосовується в Іспанії  
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відповідно до своїх заявок13. ОСП має організувати конкурсний процес з метою 

задоволення потреб системи. НКРЕКП має затвердити умови проведення конкурсів 

відповідно до пропозицій ОСП. Пропонується закупівлю РПЧ (FCR) і автоматичний РВЧ 

(aFRR) здійснювати на поблочній основі. Ручний РВЧ (mFRR) та РЗ (RR) можуть 

придбаватись не поблочно, а по учасниках, однак до 18:00 (D-2) учасники мають 

інформувати ОСП стосовно того, які саме блоки пропонують кожен тип 

законтрактованого резерву. Відповідна інформація має потім передаватися ОР. Слід 

відмітити, що на перехідному етапі НКРЕКП може зобов’язати  теплові та 

диспетчеризовані блоки ГЕС з встановленою потужністю вище граничних показників, 

надавати пропозиції на торги оперативними резервами. 

 

Є два варіанта для розподілу витрат РВЧ та РЗ: або вони розподіляються між усіма 

постачальниками пропорційно до споживання або стягуються з усіх СВБ пропорційно 

зареєстрованому за ними небалансу на погодинній основі. Тобто витрати на 

резервування розподіляються на кожну годину місяця (шляхом застосування 

відповідного коефіцієнта з міркувань оплати тих годин, протягом яких система була  

найбільш незбалансована) і потім стягуються для кожної години місяця на 

пропорційній основі14 з відповідних учасників, що призвели до небалансу. Перший 

підхід пропонується як більш простий та більш прийнятний на початку запровадження 

ринку, 

 

Активація РПЧ, РВЧ та РЗ здійснюватиметься через балансуючий ринок. Заявки та 

пропозиції на балансуючу енергію, що відповідають попередньо укладеним договорам 

на готовність з РПЧ, РВЧ та РЗ, у разі прийняття, будуть оплачені за граничною ціною. 

Активація буде здійснюватися на основі наявних більш дешевих пропозицій з продажу, 

кожного разу забезпечуючи відповідність необхідному часу активації. Беручи до уваги, 

що постійні витрати блоків, на яких пропонуються відповідні послуги, будуть 

оплачуватися (плата за резерв) незалежно від того чи був активований блок, чи ні, 

відповідні заявки та пропозиції на конкурентному ринку відображатимуть 

короткострокові витрати генеруючих блоків. 

 

Оплата за резервування РПЧ (якщо буде передбачена), РВЧ та РЗ буде здійснюватися 

ОСП по факту, як було описано раніше (тобто сплачуватиметься усіма споживачами на 

пропорційній основі)  і має бути сплачена відповідним постачальникам послуг 

впродовж наступного місяця (ОСП має застосовувати правила штрафів у випадках, якщо 

законтрактований резерв потужності не був у наявності). 

 

Ніяких платежів за довгострокові резерви НКРЕКП не передбачатиметься. 

                                                 
13

 Маржинальне ціноутворення також є опцією, однак проект Закону «Про ринок електричної енергії» 

дозволяє Регулятору встановлювати плату у випадку, якщо учасники використовують ринкову силу, 

тому оплата по заявлених цінах є необхідною. 
14

 У випадках розрахункових періодів, у які не було зареєстровано небалансу, коефіцієнт може бути таким, начебто 

відповідні витрати не застосовуються до цього періоду. 
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НКРЕКП у взаємодії з ОСП, має періодично оцінювати достатність наявних резервів для 

покриття необхідних оперативних вимог. У випадку, якщо вищезазначені вимоги не 

задовольняються, НКРЕКП повинна дозволити ОСП законтрактувати наперед генеруючі 

потужності. 

 

Витрати на резервування розподіляються між споживачами. 

 

Споживачі можуть також приймати участь у попередніх тендерах на оперативні 

резерви, за умови наявності відповідних технічних можливостей щодо забезпечення 

часу активації, який встановлений ОСП для відповідних типів резервів, що 

придбаваються.  

 

ОСП до 8:00 D-1 відправляє на платформу ОР для реєстрації  двосторонніх договорів 

інформацію стосовно зобов’язань по відповідних резервах різних генеруючих одиниць. 

 

Регулятор повинен мати право регулювати ціни в разі, якщо один із зазначених вище 

оперативних резервів надається одним монопольним (домінуючим) постачальником у 

кожній із двох зон системи. Методика встановлення регульованої ціни в таких випадках 

повинна бути заздалегідь затверджена і опублікована. Якщо, в результаті моніторингу, 

виявляється, що існує постійна проблема конкуренції в наданні певного типу резерву, 

Регулятор може розробити механізм, який дозволить новим постачальникам 

інвестувати і оцінити відповідний період дії відповідних договорів, який дозволить їм 

здійснювати інвестиції, дотримуючись при цьому одночасно вимог щодо уникнення 

державної допомоги суб’єктам господарювання (state aid) та забезпечуючи економічну 

ефективність даного механізму.  

8.4 Інші допоміжні послуги 

Інші допоміжні послуги, крім оперативних резервів, які ОСП має закупити від ринкових 

учасників для безпечного управління системою, такі як пуск з нуля і регулювання 

реактивної потужності, не повинні бути частиною домовленостей на БР, вони 

придбаваються окремо і оплачуються всіма споживачами в системі. 
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9. Врегулювання небалансів 
 

9.1 Визначення обсягу небалансу 

Небаланси оплачуються СВБ залежно від того, чи виконали вони свої зобов’язання на 

ринку, чи змушені купити (чи продати) додаткову кількість електроенергії.  

Виміряні обсяги електроенергії учасників ринку, які діють через СВБ, перевіряються по 

відношенню до задекларованих Чистих (Сальдованих) позицій (Net Position) їх СВБ. 

Різниця вважається купленою або проданою з/до системи і оплачується (стягується) за 

ціною небалансу. Обсяги, що відповідають прийнятим заявкам/пропозиціям ППБ на БР, 

які відносяться до СВБ, розглядаються як договірні зобов’язання і небалансом15 не 

вважаються. 
 

Для кожної СВБ різниця між чистою виміряною кількістю електроенергії учасників 

ринку, яких ця СВБ представляє, порівнюється з відповідною сальдованою позицією 

СВБ, яка визначена та надана ОСП в рамках процесу ВДР. ОСП, з урахуванням також 

будь-яких акцептованих заявок та пропозицій на БР (які не вважаються обсягами 

небалансу), розраховує різницю, яка являє собою обсяг небалансу певної години. 

9.2 Ціна небалансу 

Ціна небалансу буде обчислюватися залежно від того, чи система дефіцитна чи 

надлишкова. Найдорожча пропозиція чи найдешевша заявка буде визначати ціну 

небалансу відповідно. 

 

Зокрема, коли система дефіцитна (short), ОСП приймає пропозиції на збільшення 

генерації або зменшення споживання. Найдорожча пропозиція, прийнята протягом 

відповідної години на продаж електроенергії в систему (гранична ціна), визначить ціну 

небалансу у відповідній годині. 

 

Коли система надлишкова (long), ОСП приймає пропозиції на зниження виробництва 

або збільшення споживання. “Найдешевша”16 заявка, прийнята протягом відповідної 

години на купівлю електроенергії з системи, визначить ціну небалансу у відповідній 

годині. 

 

                                                 
15

 Крім активованої енергії РПЧ, яка з практичної точки зору, може вважатися обсягами небалансу 
16

Серед заявок найбільша за абсолютною величиною відбирається першою. Потім наступна найдорожча і так далі. 

Однак оплачуються всі прийняті ОСП заявки за найдешевшою прийнятою заявкою.   
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У випадку, якщо в розрахунковий період на БР не здійснювалося прийняття заявок або 

пропозицій (або ті, що були прийняті, помічені як такі, що відбирались для вирішення 

проблем мережевих обмежень), ціна небалансу для цього розрахункового періоду буде 

обчислюватися на підставі середньої ціни попередніх (z) робочих днів, якщо 

розрахунковий період стосується розрахункового періоду робочого дня, або (t) вихідних 

днів, якщо розрахунковий період стосується розрахункового періоду вихідного дня. 

 

9.3 Плата за небаланс 
 

Плата за небаланс розраховується, базуючись на підході єдиної ціни за небаланс. Це 

означає, що кожна СВБ, у якої зареєстровано обсяг небалансу, сплачує якщо в неї 

дефіцит енергії (незалежно від напрямку небалансу системи), або отримує плату, коли 

в неї надлишок енергії (незалежно від напрямку небалансу системи) по однаковій ціні. 

 

Було також розглянуто альтернативні варіанти вище запропонованому підходу єдиної 

ціни: 

 

При підході подвійного ціноутворення дві ціни за небаланс (гранична ціна пропозицій 

та гранична ціна заявок) обчислюються, коли система є дефіцитною, і так само дві ціни 

обчислюються, коли система є надлишковою. Гранична ціна пропозицій оплачується 

тими СВБ, які були дефіцитними (в обох випадках, коли система дефіцитна або 

надлишкова), у той час як гранична ціна заявок отримується тими СВБ, які є 

надлишковими (в обох випадках, коли система дефіцитна або надлишкова). 

 

Підхід, при якому учасники небалансу не штрафуються, якщо «зробили внесок» в 

балансування системи (тобто, їх небаланс був протилежний небалансу системи – вони 

дефіцитні при надлишковій системі, або надлишкові при дефіцитній системі) вимагає, 

щоб усі учасники ринку мали однакові можливості передбачати стан системи (або 

впливати на нього шляхом виводу потужності), що не є прийнятним у випадку ринку 

електричної енергії України. 

 

Розглянуто було також гібридний підхід. Він подібний до підходу двох цін, однак одна з 

двох цін, що застосовується – це ціна розрахована на РДН. Цей варіант відкинуто, з тих 

самих причин, з яких був відкинутий підхід двох цін. 

Крім того, що ціноутворення за «єдиною ціною» є найпростішим, воно призводить до 

найнижчих фактичних витрат на небаланси, отже, цей механізм веде до максимальної 

ефективності в розподілі витрат. Цей механізм дозволяє СВБ отримувати прибуток від 

того, що вони виявились в "правильному напрямку" небалансу і він не обов’язково  

карає учасників. Ще однією перевагою «єдиної ціни на небаланс» є те, що вона не 

дискримінує дрібних учасників, тому що відносно більш високі небаланси малих СВБ 

компенсуються за рахунок прибутку від знаходження в небалансі «правильного 
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напрямку», що для невеликих СВБ може відбуватися частіше. Проте, можуть викликати 

занепокоєння слабкі стимули даного механізму до дотримання балансу. У майбутньому, 

в разі виявлення проблеми великих небалансів у системі,  Регулятор може розглянути і 

застосувати інші варіанти, які забезпечують більш сильні стимули до збалансованості, 

тому відповідне програмне забезпечення також має бути здатне реалізовувати подвійне 

ціноутворення (або дві ціни). 

 

Щоб уникнути практики «скидання обсягів» або систематичного недо- або понад- 

номінації, правила ринку повинні передбачати адміністративне стягнення (платіж) у 

випадках систематичних недо- або понад- номінацій поданих на етапі двосторонніх 

договорів,  РДН або ВДР. Штраф (платіж) повинен бути застосований таким чином, щоб 

недовиробництво та перевиробництво не сальдувалось.   

 
Нижченаведена таблиця відображає розглянуті вище варіанти: 

Система єдиної ціни 

 

Небаланс системи 

Від’ємний 

(Дефіцитний) 
Нуль 

Позитивний 

(Надлишковий) 

Н
е

б
а

л
а

н
с 

С
В

Б
  Від’ємний 

(Дефіцитний) 
+ Цп 

+ ЦА 
+ Цз 

Нуль - - - 

Позитивний 

(Надлишковий) 
- Цп 

- ЦА 
- Цз 

 “+”: СВБ платить ОСП, “-”: ОСП платить СВБ  
 

Подвійна система цін 

 

Небаланс системи 

Від’ємний 

(Дефіцитний) 
Нуль 

Позитивний 

(Надлишковий) 

Н
е

б
а

л
а

н
с 

С
В

Б
 

Від’ємний (Дефіцитний) + Цп + ЦА + Цп 

Нуль - - - 

Позитивний (Надлишковий) - Цз - ЦА - Цз 

“+”: СВБ платить ОСП, “-”: ОСП платить СВБ  

 
 

Ціна за внесок у збалансування системи (винагорода за протилежний напрямок)  
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Небаланс системи 

Від’ємний 

(Дефіцитний) 
Нуль 

Позитивний 

(Надлишковий) 

Н
е

б
а

л
а

н
с 

С
В

Б
  Від’ємний (Дефіцитний) + Цп + ЦА - Цз 

Нуль - - - 

Позитивний (Надлишковий) - Цп - ЦА + Цз 

“+”: СВБ платить ОСП, “-”: ОСП платить СВБ  

 

Метод «Дві ціни» (гібридний) 

 

Небаланс системи 

Від’ємний 

(Дефіцитний) 
Нуль 

Позитивний 

(Надлишковий) 

Н
е

б
а

л
а

н
с 

С
В

Б
 

Від’ємний (Дефіцитний) + Цп + ЦА + ЦА 

Нуль - - - 

Позитивний (Надлишковий) - ЦА - ЦА - Цз 

“+”: СВБ платить ОСП, “-”: ОСП платить СВБ  

 

Цп= гранична ціна всіх прийнятих пропозицій 
Цз= гранична ціна всіх прийнятих заявок  
ЦА= адміністративно встановлена ціна (як правило ціна РДН)  

 

Ми пропонуємо застосовувати додатковий компонент до ціни небалансу за «скидання» 

надлишкової енергії, тобто для виміряної електроенергії понад Чисту (Сальдовану) 

позицію (за виключенням балансуючої енергії, акцептованої у напрямку завантаження). 

Цей додатковий компонент буде завжди забезпечувати встановлення ціни небалансу на 

[5%] нижче, ніж відповідна ціна РДН. 

 

Такий додатковий компонент призведе до того, що на рахунку ОСП буде 

накопичуватись надлишок коштів, який буде розглянуто у параграфі 9.5. 

 

В інших ринках, де діє підхід оплати по заявках (“pay as bid”), застосовується 

корегування по відношенню до невиконаних акцептованих заявок та пропозицій 

(правило непоставки – “non-delivery rule”) для одиниць балансування. Розрахунок 

здійснюється за ціною, яка дорівнює різниці між ціною небалансу та ціною, сплаченою 

учаснику, заявка/пропозиція якого була акцептована. Метою є демотивація генерації 

пропонувати високі ціни на збільшення виробництва та, зрештою, виробляти менше, 

ніж передбачалося згідно акцептованої пропозиції, знаючи що вони отримають плату за 
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ціною дорогої прийнятої пропозиції і повернуть плату лише ціни небалансу, яка є 

середньою ціною. У застосуванні «правила непостачання» не має потреби, якщо буде 

вибрано підхід граничної ціни. 

9.4 Сторони відповідальні за баланс 

В рамках запропонованої моделі можуть утворюватися Сторони відповідальні за баланс 

(СВБ) (окремо від гарантованого покупця, який грає роль СВБ за замовчуванням), які 

приймають на себе фінансову відповідальність по відношенню до ОСП за небаланс 

учасників ринку, яких вони представляють. 

Загалом є два варіанти механізмів, що застосовуються до СВБ: сальдо обсягів або сальдо 

фінансових потоків. Оскільки пропонується єдина ціна небалансу, два вищезгадані 

варіанти призведуть до одного і того ж результату.  

Для українського ринку пропонується, щоб СВБ були здатні прийняти відповідальність 

за сальдовані обсяги своєї групи (сума всіх фізичних позицій по відношенню до суми 

виміряної електроенергії) і, відповідно, програмне забезпечення повинно передбачати 

таку можливість. 

Вочевидь, СВБ повинна буде проводити економічні розрахунки з учасниками, яких вона 

представляє, але це здійснюватиметься поза ринком. 

Наголошується, що СВБ здійснюватимуть врегулювання небалансів (розрахунки за 

небаланси). Платежі/збори за резерви та балансуючу енергію здійснюється напряму з 

ППБ. 

9.5 Врегулювання небалансів 

Платформа БР, якою управляє ОСП, повідомляє результати  прийнятих обсягів заявок та 

пропозицій і ціну небалансу по кожній годині. Через три робочих дні після кінця 

кожного місяця ОСП і ОСР передають підтверджені дані обліку, у тому числі дані щодо 

споживання для тих постачальників, які обслуговують клієнтів, які не мають 

погодинного обліку, за попередній місяць з погодинною диференціацією. 

ОСП, беручи до уваги зареєстровані обсяги двосторонніх договорів, РДН та ВДР, данні 

БР, результати вимірювань, розраховує грошові потоки і виставляє рахунки відповідно 

до параграфу 11.7. 

 

Хоча пропонується єдина ціна для розрахунку вартості небалансу,  це не означає 100%-

го фінансового нейтрального балансу ОСП по відношенню до учасників ринку. Такі 

ситуації виникають, тому що балансуючі послуги, які активуються у протилежному 

напрямку (по відношенню до напрямку системи) оплачуються (або з них стягується 

плата) за граничною ціною, в той час як інша частина ринку сплачує (або йому 
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сплачують) за граничною ціною у основному напрямку. Тому, надлишки чи недостача на 

рахунку ОСП створюється в кожному розрахунковому періоді, який становить 60 

хвилин.  

 

Пропонується надлишки та дефіцити по кожній годині збирати та сальдувати в кінці 

кожного місяця і повертати або стягувати (в залежності від того, був це надлишок чи 

недостача) з усіх постачальників на пропорційній основі (як додатковий платіж (або 

його зменшення). 

 

Вищенаведений механізм має недолік – він не забезпечує відповідний сигнал для тих, 

хто створює найбільший небаланс, однак, він найбільш прозорий і простий, тому 

пропонується як мінімум для початкового етапу, оскільки очікується, що такі 

надлишки/дефіцити, скоріше за все, будуть мінімальними. 

 

Складні формули, за допомогою яких можна визначити поведінку учасників ринку як 

"правильна" і "неправильна" та, відповідно, винагороджувати або штрафувати їх,  

будуть потрібні, якщо Регулятор, в результаті моніторингу, виявить наявність 

соціалізації суттєвих надлишкових/дефіцитних обсягів кожного місяця. У такому 

випадку Регулятор має застосувати ці обсяги для того, щоб створити правильні 

стимули, шляхом застосування платежів/стягнень з тих учасників, які створюють ці 

надлишкові/дефіцитні  обсяги.  
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10. Управління енергією ВДЕ та 
ТЕЦ 

10.1  Концепція Гарантованого покупця для роботи з ВДЕ  

У відповідності до проекту Закону поняття “Гарантованого покупця” вводять відносно 

підтримки ВДЕ на оптовому ринку. 

Гарантований покупець (ГП) зобов'язаний купити всю чисту (в значенні «не валову») 

енергію, відпущену виробниками, яким встановлено "зелений" тариф, у тому числі із 

надбавками до нього, протягом усього терміну дії “зеленого” тарифу. 

Для кожного місяця, чистий обсяг відпущеної електроенергії виробниками з 

відновлюваних джерел енергії (а для ГЕС - лише для мікро-, міні- і малих ГЕС) 

визначається як різниця місячного виміряного обсягу виробництва електричної енергії 

та споживання електричної енергії на власні потреби відповідних електроустановок. 

Купівля та продаж такої електричної енергії за "зеленим" тарифом, у тому числі із 

надбавками до нього, здійснюється на основі двостороннього договору між виробником, 

якому встановлено "зелений" тариф, та Гарантованим покупцем. Такий договір 

базується на типовому договорі купівлі-продажу електроенергії за "зеленим" тарифом 

на строк дії "зеленого" тарифу, який встановлюється для виробника. Типова форма 

договору купівлі-продажу електроенергії за «зеленим» тарифом затверджуються 

Регулятором. 

ГП повинен сплатити за електричну енергію куплену у виробників, яким встановлено 

"зелений" тариф, за фактичний обсяг електричної енергії, відпущеної з електростанції, 

що працюють по “зеленому” тарифу, на основі даних обліку, отриманих від 

адміністратора комерційного обліку, відповідно до порядку та умов, визначених у 

договорі, за вирахуванням обсягів на власне споживаних. 

Для забезпечення покриття економічно-обґрунтованих витрат ГП для виконання 

спеціальних обов'язків щодо купівлі електроенергії за "зеленим" тарифом, Кабінетом 

Міністрів України на оператора системи передачі мають бути покладені особливі 

зобов'язання здійснювати компенсаційний платіж Гарантованому покупцю. [Дані 

положення  можуть бути переглянуті в залежності від  проекту Закону, що буде 

прийнятий] 

ГП має бути стороною відповідальною за баланс балансуючої групи виробників за 

“зеленим” тарифом, з якими він уклав двосторонні договори. 
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Зокрема, він має право на одержання від виробників, у яких він здійснює купівлю 

електричної енергії за “зеленим” тарифом, їх добових графіків відпуску електроенергії в 

порядку та формі, зазначеній у відповідних договорах. 

Проектом Закону передбачається, що "гарантований покупець вправі отримати 

компенсаційний платіж для покриття відповідних витрати, понесених в наслідок 

існування різниці між цінами на електричну енергію, придбану ним за "зеленим" 

тарифом, та ринковою ціною на електричну енергію. Ця різниця і відповідні обсяги 

компенсацій, мають обчислюватися на основі методології, визначеної Регулятором за 

погодженням з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства». 

Вищезазначені положення Закону покладають на ГП фінансову відповідальність за 

обсяги енергії з ВДЕ, які він перепродає за двосторонніми договорами та на 

внутрішньодобовому ринку,  у порівнянні з ціною на РДН. ГП буде компенсована 

різниця між вартістю виміряного обсягу електричної енергії за ціною РДН та за 

"зеленим" тарифом, застосованого для цих обсягів. 

У відповідності до проекту Закону, врегулювання небалансів для відповідних обсягів 

також має бути включено до розрахунку компенсацій. Варто зазначити, що до 2025 

поступово буде зменшуватися частка вартості, яка буде прийматися для розрахунку 

компенсації. Починаючи з 2025 виробникам електричної енергії з ВДЕ за "зеленим" 

тарифом будуть самостійно повністю відшкодовувати чисті витрати/доходи ГП, 

пов’язані з врегулюванням небалансів. 

Обсяги електричної енергії, виробленої з ВДЕ, ГП виставляє на РДН без ціни, однак, на 

внутрішньодобовому ринку обсяги повинні бути запропоновані за певною ціною. 

Вважаємо за доцільним дозволити ГП не тільки продавати надлишкову кількість 

електричної енергії на внутрішньодобовому ринку, але і купувати електричну енергію 

для хеджування ризиків, пов’язаних з вартістю небалансів. Для цього пропонується 

дозволити ГП вільно здійснювати торгову діяльність в рамках внутрішньодобового 

ринку, та самостійно приймати рішення щодо цін заявок, спираючись на професійні 

стандарти (з подальшім моніторингом НКРЕКП) та досвід взаємодії з 

внутрішньодобовим ринком, тобто відповідальність за отриманий прибуток або збитки 

в порівнянні з ціною РДН несе безпосередньо ГП.  

10.2 Концепція Гарантованого покупця для роботи з ТЕЦ  

У відповідності до проекту Закону Кабінет Міністрів України покладає на ГП 

спеціальний обов'язок щодо купівлі електричної енергії, виробленої на ТЕЦ в обсязі, що 

не перевищує визначений при розрахунку ціни купівлі за регульованою ціною, по 

регульованій ціні. 

Для забезпечення покриття економічно-обґрунтованих витрат ГП для виконання 

спеціальних обов'язків, пов'язаних з купівлею електричної енергії виробленої на ТЕЦ за 
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регульованою ціною, Кабінетом Міністрів України на оператора системи передачі 

покладаються особливі зобов'язання здійснювати компенсаційний платіж 

Гарантованому покупцю. [Дані положення  можуть бути переглянуті в залежності від  

проекту Закону, що буде прийнятий] 

Компенсаційні платежі повинні забезпечити покриття Гарантованому покупцю різниці 

між вартістю електричної енергії, яку він отримав за регульованою ціною купівлі, та 

вартістю електричної енергії, проданої за цінами ринку "на добу вперед". 

Компенсаційні платежі розраховуються ГП у відповідності до порядку здійснення 

купівлі електричної енергії у ТЕЦ за регульованими цінами. Обсяги компенсаційного 

платежу затверджуються Регулятором. 

Вищезазначене положення проекту Закону робить ГП фінансово відповідальним за 

обсяги електричної енергії ТЕЦ, які він перепродає в рамках двосторонніх договорів та 

на внутрішньодобовому ринку порівняно з цінами на РДН.  ГП буде компенсована 

різниця між вартістю сукупного виміряного обсягу за ціною РДН та вартістю цих обсягів 

за регульованим тарифом.  

ГП виставляє обсяги електричної енергії, виробленої ТЕЦ на РДН без ціни, однак, на 

внутрішньодобовому ринку обсяги повинні бути запропоновані за певною ціною. ГП має 

бути дозволено купувати електричну енергію для хеджування ризиків пов’язаних з 

вартістю небалансів ТЕЦ, у випадку якщо власником ТЕЦ буде надано ГП повідомлення, 

що планується генерація меншого обсягу, ніж було заплановано (а також продати будь-

які надлишкові обсяги електричної енергії на внутрішньодобовому ринку, у разі, якщо 

буде повідомлено, що ТЕЦ буде генерувати більш, ніж було заплановано).  

Для цього пропонується, що ГП на внутрішньодобовому ринку пропонуватиме ціну, 

узгоджену з власником ТЕЦ. Відповідно, власники ТЕЦ сплачуватимуть вартість енергії 

на внутрішньодобовому ринку (або отримають компенсацію у разі доходу від ВДР). З 

власників ТЕЦ ОСП буде стягнута плата за їх небаланси, які базуватимуться на 

номінованих обсягах, окремо для кожного блоку. 

Проектом Закону не передбачається, що ГП повинен бути “за замовчуванням” СВБ для 

ТЕЦ, у яких купує електричну енергію за регульованими цінами. Пропонується, щоб ТЕЦ 

були відповідальними за баланс перед ОСП без посередництва ГП.   

Тому важливо зазначити, що для ТЕЦ ГП потрібно вести окремий облік операцій, 

не пов'язуючи його з обліком операцій по ВДЕ. 

10.3 Функції ГП щодо ВДЕ 

ГП повинен надавати сукупний прогноз на весь обсяг електричної енергії виробників 

ВДЕ, яким встановлено "зелений" тариф, і сплачувати за небаланси на основі сумарних 

виміряних обсягів для виробників ВДЕ, яких він представляє. Це означає, що ГП, для 
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цілей врегулювання небалансів, матиме один рахунок з набором зареєстрованих на 

ньому точок обліку відпуску електричної енергії з ВДЕ.  

Необхідно дозволити ГП придбати і впровадити інструмент для прогнозування 

виробництва електричної енергії з ВДЕ. ГП повинен подавати заявку на РДН без ціни, 

базуючись на власному прогнозі виробництва електричної енергії з ВДЕ.  Теж саме 

стосується оновлених обсягів електричної енергії, які виставляються на 

внутрішньодобовому ринку. 

Однак, як вже було зазначено вище, виробники електричної енергії з ВДЕ, яким 

встановлено "зелений" тариф, зобов'язані будуть щоденно надавати ГП графіки 

виробництва (прогнози). 

Відхилення фактичних обсягів відпуску електричної енергії виробників за "зеленим” 

тарифом від їх добових графіків відпуску електричної енергії на наступну добу 

вважаються небалансами виробників за "зеленим” тарифом. 

На підставі цих відхилень ГП буде розрахувати коефіцієнти (на погодинній основі), які 

будуть застосовуватися для розподілення чистих витрат/доходів ГП, пов’язаних  з 

діяльністю на внутрішньодобовому ринку і врегулюванням небалансів. 

Потребує уточнення, що відповідно до положень Закону, доля відшкодування для 

виробників, які виробляють електричну енергію на об'єктах електроенергетики, що 

використовують енергію вітру і сонячного випромінювання, для яких встановлено 

“зелений” тариф, і які знаходяться у складі балансуючої групи виробників за “зеленим” 

тарифом, встановлюється наступним чином: 

до 31 грудня 2019 року — 0 %; 

з 1 січня 2020 року — 10 %; 

з 1 січня 2021 року — 20 %; 

з 1 січня 2022 року — 40 %; 

з 1 січня 2023 року — 60 %; 

з 1 січня 2024 року — 80 %; 

з 1 січня 2025 року — 100 %. 

[Дані положення  можуть бути переглянуті в залежності від  проекту Закону, що буде 

прийнятий] 

До 2025 року, відшкодування за небаланси виробниками, які виробляють електричну 

енергію на об'єктах електроенергетики, що використовують енергію вітру і знаходяться 

у складі балансуючої групи виробників за “зеленим” тарифом, здійснюються 
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гарантованому покупцю у разі відхилення його фактичного обсягу виробництва 

електричної енергії від добового графіку виробництва більше ніж на 10%. 

До 2025 року, відшкодування за небаланси виробниками, які виробляють електричну 

енергію на об'єктах електроенергетики, що використовують енергію сонця і 

знаходяться у складі балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом, 

здійснюються гарантованому покупцю у разі відхилення його фактичного обсягу 

виробництва електричної енергії від добового графіку виробництва більше ніж на 5%. 

Як зазначено вище ГП повинен стати СВБ всіх виробників електричної енергії з  ВДЕ, 

яким встановлено "зелений" тариф. Водночас,  у випадку, якщо виробник електричної 

енергії з ВДЕ, якому встановлено "зелений" тариф (який має двосторонній договір з 

ГП) ставить під сумнів точність прогнозів, що готує ГП, та/або його професійних рішень 

стосовно внутрішньодобової торгівлі, то такий виробник електричної енергії з ВДЕ 

сплачує вартість небалансів на індивідуальній основі, поза процесом сукупного 

розподілу. Зокрема, в такому випадку з такого виробника електричної енергії з ВДЕ 

щоразу стягується/зараховуються вартість небалансів за ціною небалансу помноженою 

на обсяги небалансу, які розраховуються як різниця між власним прогнозом (поданим 

до ГП) і фактичними виміряними обсягами. Вочевидь, в такому випадку вони не 

зможуть отримувати вигоду від внутрішньодобового ринку. 

10.4 Виробники ВДЕ, без схеми підтримки  

ВДЕ поза схемою підтримки «зеленого тарифу» може або заключати двосторонні 

договори, або подавати заявку на РДН та/або на внутрішньодобовий ринок. Спеціально 

для виробників ВДЕ, які працюють без "зелених” тарифів, правилами ринку мають бути 

дозволені об’єднання, тобто такі виробники ВДЕ можуть формувати групи і колективно 

подавати заявки на РДН. Безпосередня участь у оптовому ринку включає в себе 

необхідність відповідати за баланс (безпосередньо, або через СВБ (сторону 

відповідальну за баланс), аналогічно з будь-якими іншими виробниками. У подальшому 

ці виробники ВДЕ можуть також виконувати функції СВБ. 

10.5 ВДЕ за «зеленим» тарифом з потужністю до 30 кВт  

 

Відповідно до проекту Закону, електроенергія, вироблена  з сонячної енергії та/або 

енергії вітру енергетичних об'єктів (генеруючих установок) приватних домашніх 

господарств, із встановленою потужністю, що не перевищує 30 кВт, повинна бути 

придбана постачальниками універсальних послуг, в рамках виконання спеціальних 

обов’язків, за "зеленим" тарифом в обсязі, що перевищує щомісячне споживання 

електроенергії таких приватних домогосподарств. Побутовий споживач має право 

встановлювати в своєму приватному домогосподарстві установки, призначені для 

виробництва електроенергії з сонячної енергії та / або енергії вітру з встановленою 

потужністю, що не перевищує 30 кВт, але який не перевищує потужність, що 
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дозволяється споживати споживачу за договором. Виробництво електроенергії з 

сонячної енергії та/або енергії вітру приватних домогосподарств здійснюється без 

відповідної ліцензії. Порядок продажу та обліку такої електроенергії, а також 

розрахунків за нього, мають бути затверджені Регулятором. 

 

Враховуючи сторону попиту універсальних постачальників, очікується, що вони будуть 

здатні управляти цими обсягами в рамках їх портфеля попиту. Тому, не передбачається 

запровадження зобов'язання власників цієї категорії ВДЕ прогнозувати свої обсяги . 

 

Щоб дати змогу постачальникам універсальних послуг краще використовувати всі 

переваги, що виникають з цього зобов'язання, вони зможуть прогнозувати відповідні 

обсяги відпуску у сукупному вигляді  і приймати їх до уваги в якості негативного 

навантаження, тобто у своїх номінаціях відбору/споживання на платформі, і заявки 

попиту на РДН та ВДР повинні бути «чистими/сальдованими з прогнозованим 

відпуском в мережу енергії ВДЕ до30 кВт».  

 

Таким чином, постачальники універсальних послуг, несуть відповідальність (або 

безпосередньо, або через свою СВБ) за сукупний (сальдований) обсяг споживання, який 

вони номінують, що враховує небаланси обсягів відпуску об’єктів ВДЕ до 30 кВт.   

 

Вищевказані заходи запропоновані, бо небаланс, спричинений в ході експлуатації ВДЕ  

цієї категорії (у деяких випадках) не може бути виміряний окремо, і тому будь-яка 

вигода чи витрати, спричинена постачальникам універсальних послуг не може бути 

оцінена і відшкодована, принаймні, на основі точно виміряних величин. У будь-якому 

разі, постачальник універсальних послуг сплачує відповідним ВДЕ "зелений тариф" за 

фактично виміряні обсяги і, отже, для них є прийнятним нести відповідну 

відповідальність за небаланс (отримувати чи платити плату за небаланс).  
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11. Інші ринкові процеси 

11.1. Вимоги щодо гарантії виконання фінансових зобов’язань 
 

Торгівля електроенергією на ринку на «добу наперед», на внутрішньодобовому ринку та 

балансуючому ринку тягне за собою кредитні ризики для ОР та ОСП, для покриття яких 

мають застосовуватися відповідні фінансові гарантії . 

Для проведення операціи  на ринку на «добу наперед» звичаи ною практикою на всіх 

торгових платформах в Європі є застосування управління ризиками, яке полягає у 

виконанні Оператором ринку перевірки наступного: кожна Заявка споживання, що 

подається учасником ринку на ринку на «добу наперед», має забезпечуватись 

відповідною або більшою сумою фінансових гарантіи . Якщо гарантія не покриває 

Заявку, вона автоматично відхиляється. 

Обмеження щодо торгівлі мають бути визначені для кожного учасника 

внутрішньодобового ринку, на підставі оцінки ризику, яка забезпечуватиметься ОР. 

Обмеження торгівлі має бути встановлене за допомогою рівня грошового забезпечення, 

в межах якого учасники внутрішньодобового ринку можуть укладати договори в період 

між двома розрахунковими днями. Учасникам ринку не дозволяється перевищувати 

своє обмеження щодо торгівлі. Аналогічні принципи застосовуються у випадку 

виконання клірингу на РДН та ВДР третьою особою. 

Що стосується грошових потоків, розрахованих ОСП для закупівлі послуг з балансування 

і врегулювання небалансів, пропонується обчислювати фінансові гарантії на базі 

обсягів, що відповідають торгівельним операціям, які здійснює учасник ринку. 

Враховуючи те, що наразі відсутні дані балансування для постачальників послуг з 

балансування і учасників, які стануть у майбутньому СВБ, та н має ринкових цін 

небалансів, Правила ринку повинні враховувати відсутність ретроспективних даних. 

Ґрунтуючись на цьому, ОСП повинен буде зробити приблизну оцінку обсягів небалансів 

СВБ на БР на наступні два місяці. Обсяг повинен визначатися на основі обсягів торгівлі 

кожної СВБ. Після перших двох місяців роботи СВБ, ОСП слід використовувати відповідні 

фактичні обсяги балансування (чисту куповану енергію) попередніх двох місяців, з 

метою розрахунку обсягів на наступні два місяці. Ціна, яка буде застосовуватися, має 

бути середньою ціною небалансу за попередні два місяці. Зрозуміло, що фінансова 

гарантія (security cover) має застосовуватися до всіх СВБ по відношенню до їх обсягів 

чистої купівлі електроенергії на БР. Для ППБ, що забезпечує балансуючу електроенергію 

шляхом розвантаження, відповідні гарантії можуть бути легко розраховані, 

ґрунтуючись на потужності, зарезервованій на розвантаження по кожному ППБ. 

 

Оскільки ОСП виконує функцію центру збору і розподілу різних інших платежів, що 

застосовуються до роздрібних постачальників і споживачів, додаткові фінансові гарантії 

пропонується розраховувати з урахуванням відповідних обсягів. Фінансова гарантія 
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може застосовуватись у формі банківської гарантії або грошової застави. Коли є щорічні 

дані щодо відповідних оптових платежів, які збирає ОСП, ці дані можна використовувати 

для оцінки обсягів та цін для відповідних періодів надання гарантій. Пропонується, щоб 

період, на який розраховується фінансова гарантія, покривав відповідний період часу 

(наприклад, два місяці) таким чином, що у випадку неплатоспроможності учасника 

ринку, ОСП мав покриття зобов’язань такого учасника на час, достатній для вирішення 

питання неплатоспроможності. Протягом перших 12 місяців роботи нового роздрібного 

постачальника/споживача, фінансові гарантії для його платежів мають оцінюватись на 

основі їх планової торгівлі на період в 2 місяці (в залежності від долі на ринку). Через рік 

роботи двомісячні фінансові гарантії будуть визначатись на основі статистичних даних 

попереднього року. 

 
Вищеописаний процес (стосовно розрахунку фінансових гарантій на балансування та 

інші системні платежі) пропонується для випадку, коли балансуючий ринок та 

врегулювання небалансів покладається на організацію, яка не має відповідного досвіду 

управління ризиками (український ОСП). Однак, у випадку залучення до вирішення 

питання клірингової організації або банківської установи, ці суб’єкти будуть 

відповідальні за визначення необхідних фінансових гарантій згідно своїх стандартів, і 

тоді НКРЕКП слід схвалити їх або вимагати замінити їх на такі, що задовольнятимуть 

відповідним вимогам. 

 

Якщо ОСП опинився в ситуації виключення учасника з ринку через непогашені борги на 

оптовому рівні, тоді ми розрізняємо наступні випадки: 

 Якщо учасник є постачальником, його споживачам слід перейти  до 

постачальника останньої надії, а його контрагентів по двостороннім договорам 

необхідно повідомити для того, щоб вони вжили відповідних заходів, які 

передбачені в їх договорах на такий випадок; 

 Якщо учасник є виробником, його контрагенти по двостороннім договорам 

мають бути  повідомлені для того, щоб вжити відповідних заходів, які 

передбачені в їхніх договорах на такий випадок. Відповідні постачальники 

повинні вирішити, чи продовжувати надавати послуги споживачам, купуючи 

відповідні обсяги електроенергії на РДН і ВДР, або подати запит на переведення 

частини свого споживання до постачальника останньої надії. В обставинах, коли 

надійність управління системою знаходиться під загрозою, НКРЕКП може 

погодити введення адміністративного управління активами дефолтного 

виробника 

В рамках двосторонніх договорів постачальники та виробники мають самостійно вести 

переговори і досягати згоди стосовно фінансових гарантій постачальників, які будуть 

надаватися щодо обсягів електроенергії, які вони зобов’язуються купити. Ці договори 

мають містити певні умови та процедури стосовно того, коли учасник може 

поінформувати ОСП та ОР про те, що угода на постачання електричної енергії втратила 

дію без згоди другої сторони. У випадку, якщо виробник відмовиться від договору на 

підставі того, що постачальник має непогашені борги, ОР та НКРЕКП повинні бути 
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невідкладно повідомлені про це, після чого вони вирішуватимуть, чи може 

постачальник продовжувати приймати участь у РДН та ВДР, або бути учасником будь-

яких інших двосторонніх договорів, або ж слід оголосити такого постачальника 

неспроможним виконувати зобов’язання з подальшим виключенням його з ринку в 

цілому.  При прийнятті відповідного рішення НКРЕКП може вимагати від постачальника 

надати додаткові фінансові гарантії ОР з урахуванням очікуваного збільшення 

використання РДН та/або ВДР. Якщо НКРЕКП вирішить виключити постачальника на 

підставі непогашеної заборгованості по двосторонньому договору, яка ставить під 

загрозу стабільність роботи ринку, споживачів такого постачальника слід перевести до 

постачальника останньої надії, а його контрагентів по двостороннім контрактам 

необхідно повідомити для того, щоб вони вжили відповідні заходи, які передбачені в 

їхніх договорах на такий випадок. 

11.2 Вимоги до комерційного обліку на ринку енергії та 
профілі обліку 

 
Ефективне функціонування ринку залежить від наявності достовірних даних про 
перетоки енергії в систему та з системи. Для здійснення комерційного обліку енергії 
потрібне вимірювальне обладнання необхідної точності і надійності, що забезпечує 
надання даних для проведення розрахунків на ринку (та інших платежів). 

Примітка: дані питання більш детально будуть визначені у Кодексі комерційного обліку.  

11.3 Звірка даних комерційного обліку 
 

Примітка: дані питання більш детально будуть визначені у Кодексі комерційного обліку 

11.4 Обмін інформацією  
 
Обмін інформацією між учасниками, ОР та ОСП (включаючи реєстрацію, подання заявок 

на РДН, заявок на ВДР, подання Заявок/Пропозицій на БР, реєстрація результатів та 

графіків, визначених за результатами РДН та ВДР) здійснюється шляхом обміну 

відповідними файлами через мережу Інтернет або шляхом заповнення відповідних 

форм через веб-сайт Оператора ринку  та ОСП (веб-форми). 

 

Інформаційна система ринку управляється через залу управління ОР, яка обладнана 

відповідним обладнанням та програмним забезпеченням, яке дозволить збирати та 

обробляти транзакції та плани роботи, зареєстровані на РДН, ВДР платформі та 

платформі реєстрації двосторонніх договорів. 

 

Оператор ринку повинен бути також обладнаний програмним забезпеченням та 

обладнанням, що дозволяє здійснювати обмін даними з інформаційною системою ОСП. 
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Персонал ОР має забезпечувати безперервну роботу системи в максимально безпечних 

умовах та надавати підтримку учасникам ринку. 

 

Аналогічно, управління Балансуючим ринком здійснюється з зали управління ОСП, яка 

обладнана ПЗ та обладнанням, які дозволяють збирати та обробляти відповідні дані та 

видавати диспетчерські команди. Персонал ОСП має забезпечувати безперервну роботу 

системи за максимально безпечних умов. 

11.5 Звітування на ринку 
 

Регламент ЄС щодо інтегрованості та прозорості ринку електроенергії, відомий як 

REMIT, встановлює деталі та типи даних, які повинні надаватись учасниками ринку, 

включаючи ОСП та ОР, на платформу CEREMP, управління якою здійснює ACER (копії 

даних надаються відповідному національному Регулюючому органу). 

 

Пропонується під час закупівлі програмного забезпечення, як ОР так і ОСП, включити в 

тендерні вимоги, що відповідні дані повинні збиратися та надаватися відповідно до 

вимог REMIT (актів щодо його впровадження), та відповідні інтерфейси повинні бути 

забезпечені, щоб у майбутньому дані надавались на відповідну платформу ACER – 

CEREMP. 

11.6  Оприлюднення даних на ринку 
 

Регламент ЄС 543/2013 від 14 липня 2013 щодо подання та публікації даних на ринку 

електричної енергії вимагає мінімальний загальний рівень прозорості публікації даних 

на недискримінаційній основі. Відповідно до цього, одна централізована інформаційна 

платформа, управління якою здійснює ENTSO-E, повинна бути створена для надання 

учасникам ринку узгодженого та послідовного огляду стану ринку. ОСП, і там де це 

необхідно ОР, повинні надавати певні дані на цю платформу. 

 

Оскільки ОЕС України не синхронізована з ENTSO-E та ОСП України не є членом ENTSO-E, 

пропонується що збір даних та їх публікація буде здійснюватись відповідно до вимог 

зазначеного Регламенту, і тому інформаційна система, яка буде закуплена, повинна 

брати до уваги відповідні вимоги. Дані повинні принаймні бути завантажені на сайт ОСП 

і відповідні інтерфейси повинні бути розроблені щоб дозволити передачу цих даних на 

платформу прозорості ENTSO-E. 

В цілому, Регламент ЄС 543/2013 передбачає збір та публікацію таких даних: 

 Інформація про загальне навантаження країни для кожного розрахункового періоду 

(наприклад, годину) повинна бути опублікована по факту 

 Прогноз загального навантаження день наперед для кожного розрахункового 

періоду мають бути опубліковані принаймні за 2 години до закриття воріт РДН, з 

наступним оновленням 
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 Тижневий, щомісячний, річний прогноз навантаження (агреговано) публікуються 

заздалегідь 

 інформація, що відноситься до недоступності інфраструктури передачі буде 

опублікований не пізніше однієї години після зміни стану доступності 

 інформація, що відноситься до заходів управління перевантаженнями, якщо такі є 

 прогноз сукупного обсягу виробництва 

 Прогноз виробництва ВЕС та СЕС (МВт) для кожного розрахункового періоду на 

наступний день (блоки ВДЕ, з потужністю більше певного рівня, надають ОСП 

відповідні прогнози) 

 інформація, щодо недоступності одиниць виробництва 

 Фактичне виробництво на кожний розрахунковий період (окремо для ВЕС та СЕС, де 

даних немає) 

 Величина законтрактованих резервів на балансування (МВт) від ОСП 

 Ціни, що сплачує ОСП, для придбання резерву на кожний період придбання (Валюта 

/ МВт / період) 

 Прийняті агреговані заявки на годину, окремо для кожного типу резерву 

 Величина активованої балансуючої енергії (МВт) на годину, і за типом резерву 

 Ціни, що сплачує ОСП, за активовану балансуючу енергію на кожну годину, для 

кожного типу резерву, інформація про ціну повинна бути надано окремо для 

кожного напрямку регулювання (завантаження/розвантаження) 

 ціни небалансу для кожної години 

 Загальний обсяг небалансу для кожної години; 

 Щомісячний фінансовий баланс 

 

Точні терміни публікації вищезазначених елементів повинні відповідати вимогам 

Регламенту. 

 

ОР буде зобов'язаний публікувати принаймні наступну інформацію про ринок (з 

урахуванням відповідних питань конфіденційності), а також підтримувати архів цієї 

інформації для [5] років, доступним для всіх учасників ринку та інших зацікавлених 

сторін: 

 Сукупні обсяги, зареєстровані на платформі реєстрації двосторонніх договорів для 

кожної години (буде опублікований принаймні за одну годину до закриття воріт 

РДН) 

 Сукупні обсяги ВДЕ, що працюють за зеленими тарифами, зареєстровані на 

платформі реєстрації двосторонніх договорів для кожної години (буде 

опублікований принаймні за одну годину до закриття воріт РДН) 

 Принаймні, агреговані обсяги кожного типу технології (атомна, вугільна, ТЕЦ, ГЕС, 

СЕС, ВЕС) заплановані на РДН для кожної години 

 Ціна РДН для кожної години та заплановані обсяги РДН для кожного учасника для 

кожної години. 
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Ця інформація повинна бути опублікована щонайменше українською, та повинна бути 

доступна найбільш ефективним чином і відображатись в єдиному інтерфейсі. 

11.7 Виставлення рахунків та збір коштів 

У цьому розділі описується часові рамки і процедури, яких повинні дотримуватися ОР і 
OСП при оформленні щоденних та щомісячних рахунків для виплати/отримання 
платежів до/від учасників оптового ринку. 

На [1-й] робочий день після дня Д, тобто на Д+1, ОР готує наступне: 

 відправляє повідомлення кожному постачальнику/кінцевому споживачу щодо суми, 
яка підлягає сплаті у відповідності до всіх Заявок на споживання, 
прийнятих/виконаних на РДН протягом попереднього дня; 

 відправляє повідомлення кожному енергоблоку стосовно суми, яка підлягає 
отриманню ним у відповідності до всіх Заявок на виробництво, прийнятих на РДН 
протягом попереднього дня; 

 відправляє повідомлення кожному виробнику, трейдеру, або 
постачальнику/кінцевому споживачу щодо сум, які підлягають сплаті або 
отриманню відповідно до сальдованого результату транзакцій, прийнятих на ВДР 
протягом попереднього дня. 

На [2-й] робочий день після дня Д, тобто на Д+2, ОР має надати рахунки-фактури 
наступним сторонам: 

 кожному постачальнику/кінцевому споживачу, якщо вони мають зобов’язання 
перед ОР стосовно їх активації на РДН протягом дня Д; 

 кожному генеруючому блоку, трейдеру, або постачальнику/кінцевому споживачу, 
якщо вони мають зобов’язання перед ОР стосовно їх активації на ВДР протягом дня 
Д. 

На [3-й] робочий день після дня Д, тобто на Д+3: 

 Виробники виставляють рахунки ОР стосовно всіх Заявок на виробництво, 
прийнятих на РДН протягом дня Д; 

 Виробники, трейдери, або постачальник/кінцеві споживачі виставляють рахунки ОР 
стосовно активації на ВДР протягом дня Д, у разі наявності  зобов’язань ОР. 

На [3-й] робочий день М+1, ОСП готуватиме наступне: 

 надсилає повідомлення всім Постачальникам Послуг з Балансування стосовно суми 
їх чистої фінансової позиції відповідно до прийнятих на БР заявок і пропозицій 
протягом попереднього місяця; 

 надсилає повідомлення всім СВБ стосовно їх чистої позиції відповідно до 
зареєстрованих для кожної години небалансів у попередньому місяці; 



Неофіційний переклад 

Описовий документ  

 

 

Остаточна версія                                                                                              65 |  

 

 надсилає повідомлення всім роздрібним постачальникам/кінцевим споживачам 
щодо додаткових зборів, мережевих платежів та інших відрахувань за підсумками 
місяця М. 

На [10-й] робочий день М+1 ОСП відправляє рахунки-фактури: 

 кожному ППБ, який має зобов’язання перед ОСП за результатами його активації на 
БР протягом місяця M; 

 кожній СВБ17, яка має зобов’язання перед ОСП, стосовно врегулювання небалансів 
протягом місяця М; 

 всім роздрібним постачальникам/кінцевим споживачам стосовно додаткових зборів, 
мережевих платежів та інших відрахувань за підсумками місяця М. 

На [15-й] робочий день М+1: 

 СВБ виставляють ОСП рахунки у випадку, якщо вони продавали енергію ОСП при 
врегулюванні небалансів протягом місяця M; 

 ППБ виставляють ОСП рахунки у випадку, якщо вони продавали енергію ОСП в 
результаті активації на БР протягом місяця М. 

У разі виникнення суперечок з приводу обсягів та інших даних, зареєстрованих за 
кожним учасником ринку, рахунок-фактура повинна бути сплачена, а будь-який спір 
стосовно точності даних розглядається пізніше. 

Якщо у разі вирішення суперечки визначено, що було допущено помилку у рахунку 
учасника ринку або у виміряних даних у одному або декількох розрахункових періодах, 
ОР та/або ОСП проводять коригування, які необхідно внести в розрахунки для всіх 
учасників ринку, що може включати повторний розрахунок для відповідного або будь-
яких наступних розрахункових періодів. Будь-які такі коригування відображаються як  
додатковий пункт в рахунках  наступного розрахункового циклу. 

Оплата учасниками РДН і ВДР повинна бути здійснена на рахунок ОР протягом [1] 
робочого дня з дати виставлення рахунку. Платежі учасників РДН та ВДР до ОР повинні 
бути здійснені до проведення оплати ОР на користь учасників РДН та ВДР з тим, щоб 
зменшити загальну суму зобов’язань ОР. ОР має здійснити оплати учасникам РДН і ВДР 
протягом [2] робочих днів з дати виставлення рахунків. 

Платежі учасників ринку на рахунок ОСП повинні бути здійснені протягом [5] робочих 
днів з дати виставлення рахунку. Платежі учасників ринку до ОСП мають передувати 
платежам від ОСП до учасників ринку, щоб мінімізувати зобов’язання ОСП. ОСП має 
здійснити оплати учасникам ринку протягом [5] робочих днів з дати виставлення 
рахунків. 

Відповідно до положень, викладених у пункті 9.5, сальдоване значення платежів по всіх 
учасниках ринку, що приймали участь у балансуванні та врегулюванні небалансів, за 
певний розрахунковий період, може бути не рівним нулю; в такому випадку ці кошти 
зберігаються на рахунку ОСП та можуть бути використані на суспільні потреби, як це 
визначено п.9.5 

                                                 
17
Слід зазначити, що кожний учасник ринку може бути СВБ самостійно або бути закріпленим за іншою СВБ. 
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У разі несплати рахунку, ОСП повинен використати фінансові гарантії для покриття 
відповідної несплаченої суми. 

11.8 Надзвичайні ситуації 
 

Процедури, відповідно до яких ОСП оголошує надзвичайні ситуації в системі, мають 

бути визначені в Кодексі системи передачі. Однак, Правила ринку мають передбачати, 

що у разі виникнення надзвичайної ситуації в ОЕС, звичайний процес роботи ринку 

може бути призупинений на час надзвичайної ситуації в системі із застосуванням 

адміністративно визначених цін. Правила РДН та ВДР та Правила Ринку повинні також  

передбачати, що якщо учасники ринку несуть додаткові витрати, підтримуючи ОСП у 

вирішенні надзвичайної ситуації на ринку чи в системі, вони мають право покривати ці 

витрати шляхом обґрунтованого звернення і з подальшим погодженням НКРЕКП. 

Зрозуміло, що такі витрати не повинні бути покладені на кінцевих споживачів у вигляді 

спеціальних обов’язків. Ці витрати виникають на оптовому рівні і, після схвалення 

НКРЕКП, повинні бути віднесені до відповідних учасників ринку на оптовому рівні, на 

основі їхньої роботи під час надзвичайної ситуації. 

 

ОР та ОСП повинні також встановити процедури призупинення роботи ринку у випадку, 

якщо інформаційні системи, які вони використовують, стикаються з суттєвими 

проблемами, такими як неможливість отримати, прийняти номінації або заявки та 

пропозиції від учасників ринку. 

11.9 Правила РДН та ВДР, Правила Ринку та інструкції 
 

Враховуючи, що майже всі процеси повинні бути розроблені з нуля, доцільно, щоб вся 

структура (тобто платформа по реєстрації двосторонніх договорів, платформа РДН, 

платформа ВДР, процес балансування та врегулювання небалансів, так само як процес 

розрахунків) була розроблена в рамках однієї інформаційної системи, яка буде 

забезпечувати відповідну взаємодію між різними сегментами. Однак, також можливо 

щоб ОР та ОСП закуповували свої системи окремо, переконавшись що відповідні 

інтерфейси забезпечені. 

 

Технічні процеси та деталі роботи ринку повинні також бути включені до 

настанов/керівництв/інструкцій, які доповнюватимуть Правила РДН та ВДР, Правила 

ринку. Настанови повинні бути розроблені ОР (і ОСП щодо процесів балансування та 

розрахунків за небаланси) та затверджені НКРЕКП. 

 

ОР та ОСП повинні публікувати інструкції щодо роботи різних сегментів ринку на своїх 

веб-сайтах. Після завершення формування та тестування інформаційної системи, 

відповідні остаточні інструкції, повинні бути затверджені та оприлюднені. 
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Правила РДН та ВДР, так само як Правила ринку, повинні визначити відповідні формули 

відповідно до цієї концепції, беручи до уваги, що дані, зазначені у дужках [ ] будуть 

визначатися рішеннями НКРЕКП на річній основі. 
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12  Управління попитом 

Управління попитом пропонується застосовувати на пізніших етапах. Однак, цей Розділ 

представляє короткий аналіз, який показує, що запропонована структура може, за 

відповідних умов, містити такі послуги, вважається, що у майбутньому такі послуги 

матимуть додаткову цінність для електроенергетичної галузі України. 

 

Управління попитом - це послуга, яка може бути забезпечена або роздрібними 

постачальниками, які обслуговують споживачів, або організацією (Агент з Управління 

Попитом, Агент УП), яка агрегує найменших роздрібних споживачів і безпосередньо 

подає заявки на відповідну потужність на оптовому ринку. У цьому відношенні 

програми Управління попитом, що здійснюються ОСР, можуть напряму приймати участь 

на оптовому сегменті. 

 

Агент з Управління Попитом повинен долучитись до Правил РДН та ВДР, до Правил 

ринку та стати учасником ринку. 

 

У разі управління попитом, відповідні Агенти також повинні мати можливість 

запропонувати зменшення навантаження на етапі РДН (або ВДР) на умовах, схожих з 

пропозиціями генеруючих блоків. Однак, оскільки Агент УП може не бути роздрібним 

постачальником відповідних споживачів, останній буде отримувати компенсацію у разі 

скорочення споживання, тобто система буде двічі сплачувати за одну й ту саму послугу. 

Тому потрібно, щоб Фізична позиція постачальника після закриття РДН була 

відповідним чином скоригована у разі, якщо Агентом УП заплановано зниження 

споживання на РДН та/або ВДР. Для можливості такого коригування, кожен Агент УП 

повинен надати Заявки на РДН та здійснити операції на ВДР на кумулятивній основі для 

всіх точок вимірювання, зареєстрованих за кожним роздрібним постачальником. 

 

Очевидно, що до того часу, як Управління попитом буде застосовано на оптовому рівні,  

у Реєстрі комерційного обліку повинно бути відображено, хто є Агентом УП для кожного 

лічильника. 

 

Агент УП буде отримувати ціну РДН для скороченого обсягу (або його граничну ціну на 

ВДР) і потім має  перевірятися відносно початкового плану. Існує декілька методологій у 

світі, яким чином повинен визначатись початковий план. 

 

Коригування Фізичної позиції роздрібного постачальника  повинно здійснюватися на 

основі методології визначення точного початкового плану та фактичного обмеження. 

 

Аналогічно Агент УП повинен мати можливість подавати заявки щодо обмеження 

споживання на БР. Запропонована модель вже передбачає можливість для 

постачальників представляти великих споживачів, що диспетчеризуються, або самим 

споживачам, що диспетчеризуються, подавати відповідні заявки. Водночас у випадку, 
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коли УП (Управління попитом) буде представлено на оптовому ринку, тоді заявки на БР 

повинні здійснюватись тільки через одну організацію: Агент УП (який також може бути 

роздрібним постачальником). Подібні вимоги застосовуються, коли управління попитом 

здійснюється на РДН, та у випадку активації управління попитом на БР. 

 

У кінцевому рахунку, оскільки дохід від відповідної послуги повинен бути переданий до 

роздрібних споживачів, Агент УП і роздрібний постачальник (у випадку, коли це різні 

суб'єкти) повинні укласти двосторонні договори, які забезпечать  відображення цих 

доходів в роздрібних тарифах постачальника для кінцевих споживачів. 

 

Для легкої інтеграції Управління попитом на оптовому рівні відповідні технічна та 

вимірювальна здатність повинні бути забезпечені, тому наразі пропонується, що лише 

диспетчеризоване навантаження прийматиме участь на БР шляхом подання заявок на 

зниження та підвищення споживання. Тим не менш, протягом декількох років необхідно 

здійснити такі заходи врегулювання, які зроблять можливим запровадження 

Управління попитом  через відповідних Агентів навіть на РДН та/або ВДР. 

 
Необхідно зазначити, що Управління попитом може також подавати заявки на конкурси 
на оперативні резерви потужності, які організовує ОСП, якщо відповідний Агент має 
відповідні технічні засоби реагування в часових межах, встановлених ОСП для активації 
кожного типу резерву. 
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 Додаток А 

Блочні Заявки на Виробництво 

Блочні Заявки на Виробництво це Заявка, що визначається: 

- фіксованим обмеження ціни (мінімальна ціна для генерації блоку), 

- кількістю періодів, 

- обсягом, який може бути різним для кожного періоду, і 

- мінімальним коефіцієнтом прийняття. 

У найпростішому випадку блок визначається для послідовного набору періодів з 

однаковим обсягом для всіх з них, і з мінімальним коефіцієнтом прийняття 1 (прості 

блочні заявки "виконай або анулюй"). Вони, як правило, називаються звичайні блочні 

заявки. Однак, загалом, періоди блоків можуть бути непослідовними, обсяг може 

різнитися між періодами і мінімальний коефіцієнт прийому може бути менше, ніж 1 

(часткове прийняття). 

 

Прийняття Блочної Заявки Виробництва базується на таких принципах: 

 якщо величина середньозваженої ринкової ціни для певного періоду вища від 

ціни блоку, тоді блок може бути повністю прийнятим, що означає, що вся енергія 

блоку прийнята; 

 якщо середньозважена ринкова ціна для певного періоду нижча від ціни блоку, 

тоді блок повністю відхиляється; 

 якщо середньозважена ціна для певного періоду дорівнює ціні блоку, тоді блок 

може бути або повністю відхиленим, або повністю або частково прийнятим 

таким чином, що коефіцієнт «прийняте значення/повністю заявлений обсяг» 

більше або дорівнює  коефіцієнту мінімального прийняття блоку та однаковий  

на весь період. 

 

Блочні Заявки можуть бути пов’язані (Пов’язані Блочні Заявки), тобто прийняття 

індивідуальної блочної заявки залежить від прийняття іншої блочної заявки. Блок, 

прийняття якого залежить від прийняття іншого блоку, називається «залежний блок» 

(«child block»), тоді як блок, прийняття якого є умовою участі першого називається – 

«основний блок» («parent block»). 

Принципи прийняття пов’язаних блочних заявок наступні: 

 Коефіцієнт прийняття «основного блоку» більше або дорівнює коефіцієнту 

прийняття «залежного блоку» 

 Часткове прийняття «залежних блоків» може дозволити прийняття «основного 

блоку», якщо: 

o Сумарний надлишок «сім’ї» не є негативним, 
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o блочна заявка без «залежних блоків» не призводить до втрати добробуту 

 «Основний блок», який окремо є економічно недоцільним, може бути прийнятий 

у випадку, якщо його прийнятий  «залежний блок» забезпечує відповідну вигоду 

або принаймні компенсує втрати основного 

 Часткове прийняття «залежного блоку» повинно бути економічно доцільним, 

якщо нема прийнятого «основного блоку» 

 «Залежний блок», який є економічно недоцільним, не може бути прийнятим 

навіть якщо прийняття «основного блоку» забезпечує компенсацію втрат від 

«залежного блоку», поки «залежний блок» у свою чергу не буде «основним 

блоком» для інших блоків (у цьому випадку застосовується правило 3го пункту) 
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Додаток Б 

M-1 Резерви придбаваються за типами резервів та для кожної 
години місяця М (години можуть бути згруповані та тендери 
для них можуть проводитись окремо) 

Д-2 до 13:00 Позабіржові контракти реєструються на портфельній основі 

Д-1 до 7:00 Учасники подають ОСП номінації  (в копію Оператору Ринку) 
довгострокових прав на пропускну спроможність (PTRs), які вони 
збираються використовувати 

Д-1 до 9:00 Подання Номінації Фізичного Відпуску та Номінацій Фізичного 
Споживання 

Д-1 до 9:15 ОР підтверджує Фізичні Номінації або посилає повідомлення про 
невідповідність 

Д-1 до 10:00 Учасники можуть подати скориговані Фізичні Номінації 

Д-1 до 10:00 Подання копії результатів розподілу добової пропускної 
спроможності на платформу РДН ОР 

Д-1 до 10:30 ОР видає остаточне підтвердження / відмову щодо двосторонніх 
(позабіржових) угод 

Д-1 до 10:30 РДН відкрито та зацікавлені сторони можуть починати надавати 
Пропозиції 

Д-1 до 13:00 РДН закривається 

Д-1 до 13:45 Остаточні результати РДН повідомляються учасникам 

Д-1 до 14:30 СВБ подають ОСП Фізичні номінації на кожну годи доби Д 

Д-1 до 14:30 Постачальники послуг балансування подають графіки 
виробництва (навантаження) для кожної години доби Д 

Д-1 до 15:00 ВДР відкрито для усіх 24 годин доби поставки Д 
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Доба Д за 60’ хв. 
до години h 

Закриття ВДР для години h 

Доба Д за 50’ хв.. 
до години h 

Постачальники послуг балансування подають оновлені графіки 
виробництва (навантаження) для години h 

Доба Д за 50’ хв.. 
до години h 

СВБ подають Остаточні Фізичні Позиції/графіки для години h 

Доба Д за 45’ хв. 
до години h 

Кінцевий термін подачі заявок та пропозицій балансуючої енергії 
для години h 

Доба  Д за 30’  хв. 
до години h 

ОСП видає команди з балансування відповідним ППБ для години h 
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Таблиця скорочень 

 

 

 

ACER 
Agency for the Cooperation of Energy Regulators  

Агентство по співпраці органів регулювання енергетики  

AS Ancillary ServiceДопоміжні послуги 

BM Balancing Market  Балансуючий Ринок 

BNE Best New Entrant  Найкраще для нових учасників 

BRP(s) 
Balance Responsible Party(ies) Сторона (Сторони) 
Відповідальна за Баланс 

BSP Balancing Service Provision  Надання Послуг з Балансування 

CACM NC 
Capacity Allocation and Congestion Management Network Code  
Електромережевий Кодекс розподілу потужності та 
управління обмеженнями 

NEURC 
Ukrainian National Energy Regulatory Authority  Національна 
комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики та комунальних послуг 

CEREMP 
Central European Register of Energy Market Participants  
Централізований Європейський Реєстр Учасників Ринку 
Електричної Енергії 

CfDs Contract for Differences Контракт на Різницю 

CSP 
Central Scheduling Process Централізований Процес 
Складання Графіків 

DAM Day Ahead Market  Ринок на Добу Наперед (РДН) 

DR Demand Response  Управління Попитом 

DSO Distribution System Operator   Оператор Системи Розподілу 

DUoS Використання Системи Розподілу (постулги з розподілу) 

EB Electricity Balance  Баланс електроенергії 

EB NC Electricity Balancing Network Code  Кодекс з балансування 

EET Eastern European Time  Східно-Європейський Час 

ENTSO-E 
European Network of Transmission System Operators for 
Electricity 

FCA NC 
Forward Capacity Allocation Network Code Кодекс щодо 
розподілу пропускної потужності 

FCR 
Frequency Containment Reserves  Резерв Стримування 
Частоти 
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FG Framework Guidelines  Керівні Принципи 

FRR Frequency Restoration Reserves  Резерв Відновлення Частоти 

GME 
Gestore Mercati Energetici –The Italian Market Operator   
Оператор Ринку Італії 

IDM Intra Day Market  Внутрішньодобовий Ринок (ВДР) 

IPP 
Independent Power Producers  Незалежний Виробник 
Електроенергії 

MO Market Operator  Оператор Ринку 

NC Network Codes  Кодекс мереж 

NRA 
National Regulatory Authority  Національний Регулюючий 
Орган 

OTC Over the Counter  Двосторонній, позабіржовий 

PCR Price Coupling of Regions  Об’єднання ціни в Регіоні 

PSO 
Public Service Obligations  Зобов’язання щодо 
обслуговування населення 

PTR Physical Transmission Right 

REMIT 

Regulation (EU) 1227/2011 on wholesale energy market 
integrity and transparency Регламент ЄС 1227/2011 щодо 
інтеграції та прозорості оптового ринку електричної 
енергії 

RES Renewable Energy Sources  Відновлювальні джерела енергії 

RR Replacement Reserves  Резерв Заміни (РЗ) 

TSO 
Transmission System Operator  Оператор Системи Передачі 
(ОСП) 

TUoS 
Transmission Use of System  Використання Системи для 
Передачі 

VoLL Value of Lost Load  Вартість втраченого навантаження) 


