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Мета – ріст конкуренції, зниження цін.

Інструмент досягнення – руйнування кордонів з 
європейськими ринками електричної енергії та 
максимальна глобалізація (можливість вільно 
імпортувавти/експортувати електроенергію).

Способи реалізації – гармонізація законодавства в сфері 
ринку електричної енергії та об'єднання електричних мереж

Впровадження нового ринку 
електричної енергії



Законодавчі та нормативно-правові засади 

• Закон України «Про ринок електричної енергії»

• Правила ринку (постанова НКРЕКП від 14.03.2018 №307)

• Кодекс системи передачі (постанова НКРЕКП від 14.03.2018 
№309)

• Методика формування цін на допоміжні послуги 
(постанова НКРЕКП від 26.04.2019 № 635)



підтримання параметрів надійності 
та якості електричної енергії 

в ОЕС України

відновлення 
функціонування

ОЕС України 
після 

системних 
аварій

види Допоміжних послуг

регулювання частоти та 
активної потужності

в ОЕС України

регулювання 
напруги та 
реактивної 
потужності

резерви 
підтримки 

частоти 
РПЧ

резерви 
відновлення

частоти
РВЧ

резерви 
заміщення 

РЗ



Функціональна структура системи регулювання 
частоти та потужності в ОЕС України:

Частота 
системи

Резерви 
відновлення 

частоти

Резерви 
заміщення

Регулюван
ня часу

Резерви 
підтримки 

частоти

Відновлення середнього значення

Відновлення заданої уставки

Відхилення від граничного значення

Активація при застосуванні

компенсація

Наявні резерви коригуванняКомпенсація при 

застосуванні

активація
Наявні резерви

Наявні резерви

Наявні резерви



Необхідні обсяги резервів регулювання:

Вид
регулювання

Режим роботи ОЕС України

Ізольований від інших 
енергосистем (ЕС)

Паралельна робота з 
ЕС Росії

Паралельна робота
з ЕС ENTSO-E

Мінімально необхідний обсяг резерву, визначений згідно положень 
Кодексу системи передачі, МВт

РПЧ (первинне) ±1000 ±127* ±160

РВЧ (вторинне) -500;+1000 -500;+1000* -500;+1000

РЗ (третинне) -500;+1000 -500;+1000 -500;+1000

* - щорічно перераховується та затверджується КОТК (Комиссия по 

оперативно-технологической координации совместной работы 

энергосистем стран СНГ и Балтии);

http://so-ups.ru/index.php?id=press_release_view&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=21
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Оператор системи передачі:

- визначення вимог до постачальників  ДП

- забезпечення сертифікації постачальників ДП

- визначення обсягів ДП

- придбання/використання ДП

- моніторинг надання ДП

- прогнозує витрати на ДП, як окрему складову

свого тарифу

Адміністратор

розрахунків:

- розрахунок платежів

- виставлення  рахунків

Постачальники 

допоміжних 

послуг

Допоміжні 

послуги

Розрахунок 

платежів

Розрахунок 

платежів

Обсяги та 

ціни 

придбаних 

ДП

Взаємодія учасників Ринку допоміжних послуг

ГЕС/ГАЕС

АЕС

ТЕС/ТЕЦ

ГЕС і 
ГАЕС

Агрегатор
розподілегнї генерації

Диспетчерезована
генерація

дрібний 
споживач

Диспетчерезований
споживач

Агрегатор
Розподіленого 

споживання

Тариф 

ОСП

Прогноз 

витрат

на ДП



Виконання тех.вимог (реконструкція, будівництво та ін.)

Звернення до ОСП щодо сертифікації 

Визначення складу учасників сертифікаційних випробувань 

Випробування

Складання (погодження) звіту

Складання (погодження) Програми випробувань

Прийняття рішення щодо відповідності 
вимогам КСП

ЕТАПИ СЕРТИФІКАЦІЇ НА РИНКУ ДОПОМІЖНИХ ПОСЛУГ
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Отримання Свідоцтва про відповідність



Укладення
договору

Сертифікація
на ринку ДП

Реєстрація 
в ролі ПДП

Аукціон на ДП

Моніторинг ДП

Надання ДПРозрахунки
за надані ДП

ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ДОПОМІЖНИХ ПОСЛУГ



Виконання тех.вимог щодо моніторингу

Перевірка виконання тех.вимог щодо моніторингу в рамках процесу сертифікації 

Збір даних моніторингу за місцем надання ДП

Обробка (аналіз) даних моніторингу ОСП

Прийняття рішення щодо факту (якості) надання ДП 

Передача даних моніторингу до ОСП

Формування ознаки ненадання ДП для 
застосування санкцій (розрахунку платежу 
за невідповідність)

ЕТАПИ МОНІТОРИНГУ НАДАННЯ ДОПОМІЖНИХ ПОСЛУГ
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ГРАНИЧНІ ЦІНИ
на РДН/ВДР:
– мінімального навантаження (з 000 до 800 та з 2300 до 2400): 959,12 грн/МВт*год (без ПДВ);
– максимального навантаження (період з 800 до 2300): 2048,23 грн/МВт*год (без ПДВ).

на БР:
не менше 70% та не більше 115% від фактичних цін РДН.

на ДП на 2020-й рік:

сформовані згідно Правил ринку «Граничні ціни» (за умов наявності конкуренції):
– завантаження 1128 грн/МВт*год (без ПДВ);
– розвантаження 255 грн/МВт*год (без ПДВ).

сформовані за затвердженою Регулятором методикою (за умов відсутності конкуренції):
– завантаження 499 грн/МВт*год (без ПДВ);
– розвантаження 282 грн/МВт*год (без ПДВ).



Ціни на балансуючому ринку

Примітка: 
середня ціна на БР

на розвантаження: 
- грудень 2019 р. – 703 грн/МВт.год, 
- січень 2020 р. – 845 грн/МВт.год;

на завантаження: 
- грудень 2019 р. – 1 477 грн/МВт.год, 
- січень 2020 р. – 1 682 грн/МВт.год.

Статистика цін: https://ua.energy/novyj-rynok-e-e/rezultaty-balansuyuchogo-rynku-2/#1538032249035-96c4bd2a-d9fc4a6a-eef1

https://ua.energy/novyj-rynok-e-e/rezultaty-balansuyuchogo-rynku-2/#1538032249035-96c4bd2a-d9fc4a6a-eef1
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Звідки береться небаланс в енергосистемі? 
(різниця між Графіком генерації та Графіком фактичного споживання)

недоспоживання

переспоживання

Графік фактичного споживання

Графік гненерації
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Як виглядає небаланс в ОЕС України?

Факт споживання Графік генераці

«+» небаланс 
Профіцит ел.ен. в ЕС→

ППБ-генерація розвантажувалася б
ППБ-споживач довантажувався б



Виробництво = споживання
частота = 50 ГЦ

Виробництво > споживання
частота > 50 ГЦ

Виробництво < споживання
частота < 50 ГЦ

Одні з ознак порушення балансу
• Відхилення частоти електричного струму від номінального значення

Коливання перетоку електроенергії 

в перетині Україна-Росія- Білорусь

• Порушення перетоків електроенергії з суміжними енергостсемами



БР
Цмарж=
1 000 

грн/МВт*год

Споживач-ППБ 
розвантажився

на БР на 

1 МВт*год

Споживач-
СВБ, спожив 

більше 
Графіку на
1 МВт*год

«-» небаланс
дефіцит ел.ен. в ЕС 1 МВт →

ППБ-споживач розвантажувалася
(або, замість нього міг би довантажувався ППБ-генерація)

Як врегулювати небаланс в ОЕС України?

MOL (Merit Order List) на зменшення 
споживання

Обсяг, МВт*год
Вартість, 

грн/МВт*год

ППБ1 1 1000

ППБ2 12 1100

ППБ3 5 1150

ППБ4 8 1200



застосування 

протиаварійної 

автоматики

При 

відокремленій 

роботі від інших 

ЕС

Що може 

трапитись, якщо 

не вжити заходів 

по врегулюванню 

небалансу?

При паралельній 

роботі з іншими 

ЕС

від'єднання від 

паралельної 

роботи з 

інш.ЕС

додаткові 

фінансові 

витрати

погіршення 

якості 

електроенергії
ділення ОЕС 

України на 

острови

погашення 

ОЕС України



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

Начальник департаменту 

забезпечення функціонування 

балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг

Данилкова Катерина 


