
Основні проблеми

Аукціони двосторонніх 
договорів для генерації 

державної форми власності не 
запрацюють до відкриття 

ринку

НаслідкиРизики

У сегменті двосторонніх угод 
переважають приватні компанії

Низька якість даних 
комерційного обліку

Механізм ПСО не запрацює до 
відкриття ринку

Незалежні постачальники 
несуть вищи витрати на 

балансування

ОСР можуть спробувати 
покрити збитки через 

пов'язаних постачальників

Борги та неплатежі 
залишаються не вирішеними

Енергоатом, Укргідроенерго, 
Центренерго не можуть 

продавати свою електроенергії 
довгостроково

Висока волатильність та низька
ліквідність на РДН та ВДР

Не проведено достатнього 
тестування перед відкриттям 

ринку

Відсутність верифікації даних 
комерційного обліку, поданих 

ОСР

Кінцевий ефект

Постачальники універсальних 
послуг несуть фінансові втрати

Потенційні зловживання та 
маніпулювання даними задля 

дискримінації незалежних 
постачальників

Незалежні постачальники 
банкрутують, сегмент 

постачання стає 
монополізованим

Неоптимальний графік 
відпуску електроенергії та 

ризик щодо стабільності 
системи

Зростання оптових цін

Зростання частки 
вугільної генерації –

зростання викидів CO2

Зростання роздрібної 
ціни

Зниження 
конкурентоспроможності 

української промисловості

Ризик інфляції та 
загального зростання цін

Промислові споживачі не 
можуть мінімізувати витрати на  

закупівлю електроенергії

Відкриття ринку електроенергії 1 липня 2019 року може мати 
комбінований негативний ефект на окремі галузі та економіку в цілому

Енергоатом втрачає частку 
ринку продукту базового 

навантаження

Перебої внаслідок помилок і 
технічних збоїв, що призводять 

до порушення грошових потоків

Зростання системних 
витрат

НКРЕКП не має повноважень 
встановлювати граничні ціни 

на сегментах ринку

Зловживання ринковою владою 
в олігополістичній ситуації



Зараз не вистачить часу виправити всі недоліки, проте основні ризики 
можна знешкодити – через зміни до Закону «Про ринок електричної енергії»

Potential remedies

Аукціони двосторонніх 
договорів для генерації 

державної форми власності не 
запрацюють до відкриття 

ринку

Низька якість даних 
комерційного обліку

Механізм ПСО не запрацює до 
відкриття ринку

Борги та неплатежі 
залишаються не вирішеними

Не проведено достатнього 
тестування перед відкриттям 

ринку

Відсутність верифікації даних 
комерційного обліку, поданих 

ОСР

НКРЕКП не має повноважень 
встановлювати граничні ціни 

на сегментах ринку

Відтермінування відкриття ринку мінімум 
до 1 жовтня 2019 року

Дозволити відкриття різних сегментів 
ринку в різні моменти часу

Changes required

Зміни до ЗУ «Про ринок електричної 
енергії» 

Перехідні положення, пункт 2

Зміни до ЗУ «Про ринок електричної 
енергії» 

Перехідні положення, пункт 1 та 2

Зміни до ЗУ «Про ринок електричної 
енергії» 

Новий пункт до Перехідних положень

Дозволити НКРЕКП встановлювати 
граничні ціни на обмежений період часу

Юридично примусити всіх учасників ринку 
до тестування ПО, із чіткими 

зобов’язаннями та наслідками

Встановити серйозну фінансову 
відповідальність операторів комерційного 

обліку за подачу помилкових даних

Передбачити подію для визначення 
моменту відкриття сегменту двосторонніх 

угод, наприклад успішне проведення 
аукціонів та реєстрація договорів в системі

Положення про ПСО має бути розроблено 
та подано НКРЕКП відповідно до статті 62 

Закону «Про ринок електричної енергії»

Механізм ПСО через фінансові розрахунки, 
що не спотворюватиме ринкове 

ціноутворення та ліквідність

Лише дієва процедура врегулювання та 
погашення боргів може вирішити цю 

проблему
Закон про врегулювання заборгованості 

має бути прийнятий Парламентом

Дозволити торги лише на ВДР та РДН 
протягом перших 6-12 місяців

Зміни до ЗУ «Про ринок електричної 
енергії» 

Новий пункт до Перехідних положень

Скорочення часу для надання даних для 
узгодження та врегулювання Зміни до правил ринку

Основні проблеми


