ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК

РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
в Укр а їні

ЗАКОНОДАВСТВО ТА ФУНКЦІЇ ОСП
Функції ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО»:
Ключове законодавство:
•

Закон України «Про ринок електричної енергії»

•

Кодекс системи передачі

•

Правила ринку

•

Правила ринку «на добу наперед» та
внутрішньодобового ринку

•

Кодекс комерційного обліку електричної енергії

•

Кодекс систем розподілу

•

Правила роздрібного ринку електричної енергії

Оперативно-диспетчерське управління
енергосистемою

Передача електроенергії
магістральними та міждержавними
мережами

Адміністрація комерційного обліку

Адміністрація розрахунків

ЩО ЗРОБЛЕНО (КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ)

Впроваджено нові сегменти
ринку: ринок двосторонніх
договорів, ринок
«на добу наперед»,
внутрішньодобовий ринок,
балансуючий ринок та
ринок допоміжних послуг

Затверджено базові нормативноправові акти та подано зміни до
них (Кодекс системи передачі,
Кодекс систем розподілу, Кодекс
комерційного обліку електричної
енергії, Правила ринку, Правила
роздрібного ринку електричної
енергії, Порядок проведення
електронних аукціонів з продажу
електричної енергії за
двосторонніми договорами)

Подано
до НКРЕКП запит
на сертифікацію –
14.08.2019 року

Затверджено Порядок
перевірки та проведення
випробувань
електроустановок
постачальників
допоміжних послуг
(внесені відповідні зміни
до Кодексу системи
передачі

НА ВИКОНАННЯ ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО РИНОК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ»,
з 1 липня 2019 року запроваджено нову модель оптового ринку електричної енергії

Потребують вирішення ряд
ключових завдань

Заходи, що передбачені чинним
законодавством, але потребують
доопрацювання
Встановлені граничні ціни на ринку «на добу наперед»,
внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку;

Забезпечення функціонування ринку
допоміжних послуг

Запровадження спільних аукціонів з розподілу
міждержавних перетинів між Україною та
сусідніми ОСП зони ENTSO-E

Забезпечення достатньої конкуренції на ринку
«на добу наперед»;

Забезпечення достатніх резервів на
балансуючому ринку електричної енергії;

Модель PSO (покладення загальносуспільних
обов’язків на учасників ринку).

БАЛАНСУЮЧИЙ РИНОК
На балансуючому ринку, оператором системи
передачі здійснюється купівля – продаж
електричної енергії для балансування попиту та
пропозиції електричної енергії у поточній добі,
а також купівля-продаж електричної енергії з
метою врегулювання небалансів електричної
енергії сторін, відповідальних за баланс

•

Зобов’язання щодо участі на балансуючому ринку
мають виробники електричної енергії, крім випадків
передбачених Правилами ринку (з обов’язковою
подачею заявок (пропозицій) на балансуючому ринку
в обсязі на завантаження не менше ніж 10 % від
встановленої потужності), на розвантаження у обсязі
не менше ніж 5 % від встановленої потужності

•

Право брати участь на балансуючому ринку мають
виробники з альтернативних джерел енергії (згідно
Правил ринку) та споживачі електричної енергії
(представники навантаження)

Заходи передбачені
Правила про безпеку постачання
(за рішенням Мінекоенерго)

У разі недостатності резервів на
балансуючому ринку, що може
призвести до порушення безпеки
постачання та до порушення
операційної безпеки, можуть
застосовуватися:

Коригувальні дії,
передбачені Кодексом
системи передачі

План захисту
енергосистеми

УЧАСНИКИ БАЛАНСУЮЧОГО РИНКУ У ВЕРЕСНІ-ЖОВТНІ
Загальний обсяг заявок/пропозицій на завантаження
склав 1 994 517 МВт*год

ЗАВАНТАЖЕННЯ

Загальний обсяг заявок/пропозицій на розвантаження
склав 1 288 225 МВт*год
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ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ПОСЛУГ З БАЛАНСУВАННЯ
Загальний обсяг балансуючої електричної енергії на завантаження
за липень-вересень склав – 694 660 МВт*год

Загальний обсяг балансуючої електричної енергії на розвантаження
за липень-вересень склав – 436 779 МВт*год
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ФАКТИЧНІ ДАНІ ЩОДО ЗАЯВОК ЗА ВЕРЕСЕНЬ НА БАЛАНСУЮЧОМУ РИНКУ
у
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ФАКТИЧНІ ДАНІ ЩОДО ЗАЯВОК ЗА ЖОВТЕНЬ НА БАЛАНСУЮЧОМУ РИНКУ
с е г м е н т і
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ФАКТИЧНІ ДАНІ ЩОДО ЗАЯВОК ЗА ВЕРЕСЕНЬ НА БАЛАНСУЮЧОМУ РИНКУ
у

с е г м е н т і

р о з в а н т а ж е н н я

IPS заявки

IPS норматив

BEI заяки

BEI норматив

1,500

1,200

МВт год

900

600

300

0
9/1/2019 0:00

9/6/2019 0:00

9/11/2019 0:00

9/16/2019 0:00

9/21/2019 0:00

9/26/2019 0:00

ФАКТИЧНІ ДАНІ ЩОДО ЗАЯВОК ЗА ЖОВТЕНЬ НА БАЛАНСУЮЧОМУ РИНКУ
с е г м е н т і
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ЦІНА ЗА БАЛАНСУЮЧУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ
ТА ЦІНА НЕБАЛАНСУ
Середня ціна балансуючої електричної енергії на
завантаження для торгової зони ОЕС України –

1839,05 грн/МВт*год,
для торгової зони «Острів Бурштинської ТЕС» –

1715,41 грн/МВт*год

У ПЕРІОД З
1 липня по 30 вересня

2019 року
на балансуючому ринку, отримані
наступні середні ціни окремо на
завантаження та розвантаження
балансуючої електричної енергії:

Середня ціна балансуючої електричної енергії на
розвантаження для торгової зони ОЕС України –

1401,08 грн/МВт*год,
для торгової зони «Острів Бурштинської ТЕС» –

1634,75 грн/МВт*год
Середня ціна небалансу електричної енергії у
період з 1 липня по 30 вересня 2019 року склала
для торгової зони ОЕС України –

1650,65 грн/МВт*год,
для торгової зони «Острів Бурштинської ТЕС» –

1690,64 грн/МВт*год

ДЯКУЮ
ЗА УВАГУ!

