НОВА МОДЕЛЬ
РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ:
КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ «УКРЕНЕРО»

Ціль реформи та основні ризики
Цілі

Ризики

1. Конкуренція
Генерація

Обмежена кількість виробників е/е («Енергоатом», «Укргідроенерго», «ДТЕК»,
«Центренерго»)

Надання послуг
з балансування

Обмежена кількість реальних постачальників («Укргідроенерго» та теплова
генерація)
Недостатній обсяг «швидких» резервів (первинних та автоматичних вторинних
резервів). Частина послуг «безоплатно» віддано генерації з ВДЕ

Імпорт - експорт

«Лещата обмежень»: на східному кордоні – військово-політичні, на західному –
організаційні (в Бурштинський острів) та технічні (в ОЕС України)

Постачання

Технологічні та організаційні обмеження (доступ до даних про споживача,
доступ постачальника на територію обленерго, простота договірних відносин та
їх зміни)

2. Регулювання
(передача, розподіл)

Відсутність зрозумілих для всіх принципів формування тарифів

3. Інклюзивність
(нові гравці, в тому числі споживач)

Висока вартість технічних рішень для участі споживача у повноцінному
ринку: власна генерація, наданні послуг з регулювання системи тощо.

Роль «Укренерго» в новому ринку:
ключове інфраструктурне підприємство галузі

Балансує весь ринок
(диспетчеризація та балансуючий ринок
в реальному часі, підсумкове
врегулювання небалансів

Забезпечує передачу е/е між регіонами
країни, країнами ЄС,
зняттям обмежень, що виникають

Забезпечує комерційний облік –
основа для технологічного
розділення розподілу та постачання

Ключові завдання «Укренерго»
 Трансформація компанії до стандартів ENTSO-E – стати в один ряд з 50 Herz / Energinet.DK / Stattnet
 Забезпечити вільний рух електроенергії (розвиток мережі передачі)
 Забезпечити галузь технічним вторинним законодавством (кодекс системи передачі, технічні
регламенти)

 Організувати технічне забезпечення транскордонної торгівлі (аукціонна платформа)
 Забезпечити роботу балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг (Правила ринку та програмне
забезпечення)
 Організувати комерційний облік електричної енергії (Кодекс комерційного обліку та програмне
забезпечення)
 Забезпечити розвиток ринку резервів
 Забезпечити учасників ринку інформацією для розвитку (стан мереж та плани розвитку, технічні
складові діяльності ринку)

 Підготувати технічну базу інклюзивності ринку (участь споживача в роботі енергосистеми)

Що вже зроблено
Розроблено базові документи вторинного
законодавства

•

Кодекс Системи Передачі, Правила
Ринку, Кодекс Комерційного Обліку

Аукціонна платформа
•

•

Запроваджено торгівлю пропускною
спроможністю міждержавних перетинів
(процедура за практиками ЄС)
технічно готові прийняти з ЄС до 500 МВт

Програмне забезпечення для
функціонування ринку
•

•

Підготовлено та погоджено зі Світовим
Банком тендерну документацію за його
стандартами
Публікація оголошення – 19 вересня

Розвиток ринку резервів

•
•

Розроблено
методику
ціноутворення
допоміжних послуг з регулювання
Пошук нових технологій надання послуг
з регулювання (промислові накопичувачі
е/е, управління споживанням)

Відкритість та підзвітність
•
•
•
•

10-тирічний
план
розвитку
ОЕС України
Карта для нових підключень
«Єдине вікно»
Підготовка до публікації на платформі
ENTSO-E Transparency Platform

Новому ринку – новий Оператор системи передачі

EU
1. Корпоративне управління

•
•

3. Трансформація в ОСП
європейського типу

2. Сертифікація ОСП

Створення незалежної
наглядової ради

•

Корпоратизація

•

Права власності на систему передачі

Мінімізація впливу
політиків на щоденну
діяльність компанії

•

Розмежування видів діяльності
(unbundling)

•

Приведення процесів компанії
до стандартів ENTSO-E
(Угода про приєднання)

•

Галузева звітність в рамках
Договору про заснування
Енергетичного Співтовариства

Новий ринок електроенергії України та ENTSO-E:
єдина можлива комбінація успіху

1. Вільний експорт/імпорт e/e

2. Технічне партнерство

3. Ринок без обмежень

можливість імпорту
електроенергії з ЄС до
«Бурштинського острову» і
навпаки

технічний транзит та
аварійна взаємодопомога
з країнами ЄС

Інтеграція ОЕС України до
ENTSO-E

Дякую за увагу!

