ПЗУ № 4093 «Про ринок електричної енергії»
Перехідний період запуску ринку електроенергії :
ризики та можливості
Андрій Пєрєвєртаєв
Спеціаліст з питань електроенергетики
Групи управлення проектами
Міністерства енергетики
та вугільної промисловості,
Член СIGRE – Україна
Київ, січень 2017

Новий ринок електричної енергії починають діяти не пізніше двадцяти чотирьох місяців
з дати набрання чинності цим Законом (Підготовчий період 03.2017 – 03.2019)
Гарантований
покупець

Генеруючі компанії

ТЕЦ

Оператор
ринку

Обленерго

Трансформація ДПЕ
протягом 6 місяців

Відокремлення видів діяльності
протягом 18 місяців

ДП «Енергоринок»

ВДЕ

Оператори системи
розподілу

Оптовий ринок

АЕС
ТЕС

Диспетчеризація

Особливості функціонування:
• ВДЕ продають 100% е/е на оптовому ринку.
• БР, РДН, ВДР
одночасно.

та

ДД

Споживачі

Ринок двосторонніх
договорів

ГЕС

запроваджуються

ДП «НЕК «Укренерго»

Постачальники
універсальних
послуг

Передача е/е

Електропостачальники

Постачальники
«останньої надії»

Корпоратизація НЕК
протягом 6 місяців

Адміністратор
розрахунків

Оператор системи
передачі

Адміністратор
комерційного обліку

Особливості функціонування:
• Постачальник утворений внаслідок відокремлення
функцій розподілу від постачання на два роки
автоматично стає постачальником універсальних послуг.

• .
2

ПІДГОТОВЧИЙ ПЕРІОД

РИЗИКИ/НЕДОЛІКИ
• Затримка впровадження програмного забезпечення з боку
інфраструктурних організацій
• Затримка затвердження нормативної бази нового ринку

ПЕРЕВАГИ/МОЖЛИВОСТИ
• Запуск окремих ринків протягом перехідного періоду (ринок
допоміжних послуг)
• Відкриття ринку для всіх категорій споживачів, крім населення
і малих непобутових споживачів у 2019 році
• Купівля та продаж електричної енергії ГАЕС за ринковими
цінами.
• Купівля технологічних витрат НЕК Укренерго та обленерго у
пулі
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Перехідний період запроваджується з дати початку дії нового ринку електричної енергії
до 1 липня 2020 року
Трейдери

Генеруючі компанії

ТЕЦ

Імпорт

Оператори системи розподілу

Оператор ринку

ВДЕ

100%

АЕС

<75%

ГЕС

<40%

Ринок «на добу наперед»
Гарантований
покупець

ТЕС

Внутрішньодобовий ринок

Оператор системи передачі

Постачальники:

Балансуючий ринок

Електропостачальники

Ринок допоміжних послуг

Постачальники універсальних послуг

Ринок двосторонніх договорів

Особливості функціонування:
• ВДЕ продають 100% е/е гарантованому покупцю до 2030 року.
• ТЕЦ продають СО визначений НКРЕКП обсяг е/е за
регульованою ціною . (переглядається кожні 3роки).
• АЕС продають до 75% середньорічного обсягу виробництва ее
на АЕС за останні 3 роки ГП за регульованою ціною.
• ГЕС продають до 40% середньорічного обсягу виробництва е/е
за останні 3 роки за регульованою ціною.
• Обсяг продажу е/е АЕС та ГЕС переглядається НКРЕКП
щоквартально.

Споживачі

Постачальники «останньої надії»

Особливості функціонування:
ДП «НЕК «Укренерго»
Адміністратор розрахунків
Оператор системи передачі
Адміністратор комерційного обліку

• Постачальник універсальних послуг визначається НКРЕКП
за результатом конкурсу, який проводиться до 01.01.19.
• Імпорт з країн, що не входять до Енергетичного
Співтовариства продається на ринку «на добу наперед».
• До 2021 року, термін дії двосторонніх договорів не
повинен перевищувати один рік.
• Виробники зобов'язані продавати на РДН не менше 10%
місячного відпуску е/е (на рік після запуску) за
відповідний період попереднього року.
4

TO BE OR NOT TO BE ?

РИЗИКИ/НЕДОЛІКИ
• Необхідність підвищення тарифів для населення (за оцінками НКРЕКП
в 2,8 раз для побутових споживачів при відкритті ринку)

ПЕРЕВАГИ/МОЖЛИВОСТИ
• Можливість більш раннього запуску повномасштабної
конкуренції на ринку
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ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД
РИЗИКИ/НЕДОЛІКИ
• Продовження перехідного періоду на довший термін (збереження
існуючого Пула)
• Втручання з боку НКРЕКП на формування ціни РДН (наявність
державного "трейдера" ГП)
• зменшення конкурентного сектора ринку ( приблизно на 30%)

ПЕРЕВАГИ/МОЖЛИВОСТИ
• Плавне зростання тарифів для населення
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
РИНКУ

НАСЛІДКИ
ДЛЯ РИНКУ

ПОТЕНЦІЙНИЙ ВПЛИВ
НА КОНКУРЕНЦІЮ

Високий рівень
концентрації ринку
Вертикальна
інтеграція

Обмеження
конкуренції

Відсутність інтеграції
ринку

Низький рівень
транскордонної
торгівлі

Відсутність ліквідності
ОРЕ
Переважання
неринкових механізмів
ціноутворення

Високий рівень
концентрації ринку

Низький рівень участі
споживачів

Низька частка зміни
постачальника

Зростання цін вище
конкурентного рівня
Зниження вибору
продуктів та
постачальників
Бар'єри
для входу
нових
учасників

Зниження
конкуренції

Зниження якості
обслуговування
Зниження рівня
інновацій

Переважання
неринкових механізмів
ціноутворення
Недоінвестування

Державна власність
Регулювання ціни
кінцевого споживача

Спотворення цінових
сигналів

Надмірне споживання
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Витрати домогосподарств у країнах ЕС та Україні
(у середньому на місяц з розрахунку на одне домогосподарство)
4%

2%

Охорона здоров'я

7%
4%

4%

Мебель, утримання
житла
Одяг та взуття
Транспорт

62%

Алкоголь та
тютюнові вироби
Продукти харчування,
безалькогольні напої

Послуги
Житло
5%

Енергія

12%

UA 2015
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Дякую за увагу!
Пєрєвєртаєв Андрій
E-mail: aperev@gmail.com
Mob: +380685522886

