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«Дорожня карта»:

у жовтні 2015 року НКРЕКП на відкритому засіданні підтримала
План-графік впровадження нової моделі ринку

• Мета: своєчасна підготовка до реалізації «Третього енергетичного пакету» в сфері електроенергетики
відповідно до проекту Закону «Про ринок електричної енергії», координація дій та оптимізація роботи
українських та міжнародних експертів.

• Передбачає спільні організаційні та нормативно-правові заходи, направлені на реалізацію положень нового
проекту Закону «Про ринок електричної енергії» (залучені Міненерговугілля, ДП НЕК «Укренерго», ДП
«Енергоринок);
• Моніторинг виконання заходів План-графіку здійснює спеціальна Координаційна група на щомісячній основі;
• Виконання заходів Плану-графіку підтримується міжнародними експертами (проекти Секретаріату
Енергетичного Співтовариства, проект технічної допомоги Європейської Комісії Twinning з Регулятором
Словаччини. З 2017 року заплановано початок нових проектів ЄБРР та USAID).
• Cтан виконання Плану-графіку регулярно оприлюднюється для ознайомлення громадськості та учасників
ринку на сайтах Комісії, НЕК «Укренерго», ДП «Енергоринок».
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План-графік

План-графік оприлюднено на сайті НКРЕКП - http://www.nerc.gov.ua/data/filearch//Plan-hrafik_model_elektro.pdf
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Моніторинг та контроль виконання
Плану-графіка
Створено Координаційну групу у складі представників (на рівні керівників та заступників
керівників):
◦
◦
◦
◦

НКРЕКП;
Міненерговугілля;
ДП «НЕК «Укренерго»;
ДП «Енергоринок»

Засідання Координаційної групи проводяться на щомісячній основі (на сьогодні
проведено 11 засідань). В ході засідань розглядаються питання стану виконання заходів
Плану-графіку, проблемні питання, налагоджується координація між виконавцями.
До участі залучаються представники галузевих громадських організацій та експерти
проектів Технічної допомоги.
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Проекти міжнародної технічної допомоги (1)
Проектний офіс Секретаріату ЕнС (за фінансової підтримки Уряду Великої Британії) (завершено)
◦ Роль: розробка базових версій проектів нормативно-правових актів;
◦ Тривалість: вересень 2015 р. – травень 2016 р.
 Проект INOGATE (завершено):
◦ Роль: доопрацювання проекту Кодексу комерційного обліку;
◦ Тривалість: лютий – квітень 2016 р.
Проект Twinning «Підтримка НКРЕКП у процесі реформування ринку електричної енергії» (триває):
◦ Роль: доопрацювання та фіналізація проектів нормативно-правових актів, підготовка рекомендацій;
◦ Тривалість: 2 роки (з січня 2016 р.);
◦ Партнер: RONI – регулятор Словаччини;
◦ Компоненти проекту:
◦
◦
◦
◦
◦

функціонування електричних мереж та доступ учасників ринку до електричних мереж;
постачання електроенергії споживачам та захист споживачів;
впровадження нових сегментів ринку електроенергії;
організація та здійснення моніторингу ринку електроенергії;
реалізація відокремлення оператора системи передачі та оператора системи розподілу.
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Проекти міжнародної технічної допомоги (2)
Проект ЄС «Допомога Україні у процесі впровадження реформ у секторі енергетики відповідно до міжнародних зобов’язань
країни» (очікується початок роботи)
◦ Роль: допомога у реалізації окремих заходів реформ в енергетиці, у т. ч. на ринку електроенергії
◦ Основний бенефіціар – Міненерговугілля; передбачається допомога НЕК Укренерго, ДП «Енергоринок», НКРЕКП.
Програма ЄС EU4Energy (триває)
◦ Роль: розробка проектів актів для нової моделі ринку, які ще відсутні (зокрема, правил внутрішньодобового ринку);
Проект ЄБРР «Реформа ринку електроенергії України – допомога у впровадженні (Етап 1)» (оголошено тендер):
◦ Роль: допомога НКРЕКП у координації заходів по впровадженню, підготовка ТЗ на наступний проект (Етап 2); підготовка ТЗ на
інформаційну систему Регулятора для цілей моніторингу; оцінка потреб Регулятора у моделюванні; аналіз вартісних показників
виробництва електроенергії; оцінка розвитку ринку та цін на електроенергії (з урахуванням структури генерації та сегментів
ринку).
◦ Тривалість: 9,5 місяців
Проект USAID «Енергетична безпека завдяки конкурентним енергетичним ринкам в Україні» (оголошено тендер):
◦ Роль: Розробка моделей енергетичних ринків (електроенергія, газ, тепло), створення технічної спроможності сторін, що
впроваджують реформу, всеохоплюючий державно-приватний діалог та зв’язок з громадськістю, розробка та реалізація
навчальної програми з питань енергетики та освіти енергетичних трейдерів, розробка і впровадження політики і стратегій для
виробництва електроенергії з низьким рівнем викидів тощо.
◦ Тривалість: 5 років
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Інформування громадськості та учасників ринку
На веб-сайті Регулятора утворено спеціальну рубрику, де розміщується інформація щодо реформи ринку
електроенергії;
Стан виконання Плану-графіку регулярно оприлюднено на сайті НКРЕКП - http://www.nerc.gov.ua/?id=19033
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Основні заходи Плану-графіку:

стан підготовки проектів основних документів на кінець 2016 року
Основні документи та
організаційні заходи

Відповідальний

Стан на сьогодні

Концепція нового ринку

Регулятор/ОСП/ОР

Експертами ЕнС разом з Регулятором, ОСП та ОР підготовлено документ щодо основних механізмів нової моделі ринку. У квітні 2016 року його
було оприлюднено на сайтах НКРЕКП, ДП НЕК Укренерго та ДП Енергоринок.

Правила ринку

Оператор системи
передачі /Регулятор

Загальний стан: проект розроблено. Оціночний стан готовності – 50%
Експертами ЕнС підготовлено проекти більшості розділів. На сьогодні НЕК «Укренерго» та НКРЕКП здійснюється їх опрацювання разом з
експертом ЕнС.

Правила ринку «на добу наперед»

Оператор ринку/Регулятор

Загальний стан: проект розроблено. Оціночний стан готовності – 50%
Проект підготовлено Експертами ЕнС. ДП «Енергоринок» та НКРЕКП опрацьовано першу версію проекту разом з експертом ЕнС. Наразі,
консультант готує чергову версію проекту.

Кодекс системи передачі

ОСП/Регулятор

Загальний стан: проект розроблено. Оціночний стан готовності – 65%
ОСП підготовлено версію проекту документу. НКРЕКП надала свої пропозиції та зауваження. НЕК «Укренерго» здійснює її доопрацювання.

Кодекс комерційного обліку

Оператор системи
передачі/Регулятор

Загальний стан: проект розроблено. Оціночний стан готовності – 90%
Проект кодексу розміщено на сайті Укренерго 31.10.2016. На сьогодні надійшли пропозиції від учасників ринку, які наразі розглядаються
робочою групою.

Кодекс системи розподілу

Регулятор

Загальний стан: проект розроблено. Оціночний стан готовності – 60%
Робочою групою при НКРЕКП напрацьовано проекти більшості розділів. НКРЕКП завершує підготовку пропозицій для розгляду на робочій групі.
До роботи над проектом буде залучено також міжнародних консультантів.

Правила постачання (роздрібного
ринку)

Регулятор

Загальний стан: проект розроблено. Оціночний стан готовності – 60%
Проект підготовлено експертами ЕнС. Здійснюється доопрацювання документу в рамках проекту Twinning.

Програмне забезпечення
Оператора системи передачі

ОСП

Фінансування передбачено в рамках Проекту передачі-2, що фінансується Світовим банком.
ОСП завершується підготовка тендерної документації.

Програмне забезпечення
Оператора ринку

Оператор ринку

Здійснюються заходи щодо залучення фінансової допомоги МФО для фінансування даного програмного забезпечення.
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Основні заходи на 2017 рік:
- доопрацювання проектів документів, організація та проведення їх обговорення з учасниками ринку
та громадськістю;
- започаткування процедур придбання програмного забезпечення нової моделі ринку;
- розробка та впровадження системи моніторингу ринку електричної енергії;
У разі прийняття Закону «Про ринок електричної енергії» першочергові заходи з впровадження
будуть направлені на:
- прийняття документів (правила ринку, правила РДН), необхідних для придбання програмного
забезпечення;
- створення нормативно-правового поля для реалізації заходів з сертифікації ОСП, відокремлення
діяльності з розподілу від постачання/виробництва, врегулювання відносин на роздрібному ринку;
- прийняття нових ліцензійних умов для учасників ринку;
- прийняття мережевих кодексів.

Подальші роботи над вторинним законодавством та створенням організаційних і технологічних
передумов впровадження нової моделі ринку суттєво залежать від прийняття Закону України «Про
ринок електричної енергії»
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◦ Дякую за увагу!
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