
 
Шановні члени Оптового ринку, 

колеги та запрошені! 

  

  Відповідно до повноважень, покладених на ДП "Енергоринок", 

доповідаю учасникам Загальних зборів про діяльність підприємства у 2015 

році.  

 Не зважаючи на:  

 - ситуацію на сході країни, 

 - складні умови функціонування ОЕС,  пов’язані з аномально малою 

 водністю,  дефіцитом  палива та значною кількістю  аварійності 

 енергоблоків ТЕС та АЕС,           

 - зміни до Податкового кодексу в частині  адміністрування ПДВ, 

 - а також внесення Регулятором суттєвих  змін до правил 

 функціонування ринку, які згодом були оскаржені в судовому 

 порядку, 

ДП "Енергоринок" у звітному році забезпечено виконання всіх функцій, 

покладених на підприємство Договором між членами Оптового ринку 

електричної енергії України. 

 
 ДП «Енергоринок»  своєчасно реагувало на введення надзвичайних 

станів на ринку електричної енергії відповідно до постанов Кабінету 

Міністрів України та НКРЕКП, приймало участь у розробці необхідних змін 

до Правил ОРЕ, вносило зміни до програмного забезпечення розробки 

добового графіка навантаження, розрахунків платежів, збору та обробки 

даних комерційного обліку відповідно до прийнятих змін до Правил ОРЕ та 

інших постанов НКРЕКП. 

Після прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2015 

№ 263 ДП «Енергоринок» прийняло безпосередню участь у розробці змін до 

Правил ОРЕ в частині надання даних виробниками та постачальниками 

електричної енергії, що здійснюють діяльність на території, де органи 

державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному 

обсязі свої повноваження (НКТ), у частині визначення величини прогнозу 

необхідного покриття електричного навантаження в ОЕС України та у 

частині купівлі-продажу різниці перетоків електричної енергії.  

Після прийняття зазначених змін до Правил ОРЕ ДП «Енергоринок» 

були укладені необхідні договори купівлі-продажу різниці перетоків 

електричної енергії, внесені зміни в програмне забезпечення Головного 

оператора комерційного обліку ОРЕ та Розпорядника системи розрахунків. 

І, починаючи з 1 травня 2015 року, ДП «Енергоринок» відповідно до цих 

змін проводить розрахунки платежів, а з другої половини червня – 

розроблення добових графіків навантаження. 

Також, в рамках виконання зазначеної постанови Кабінету Міністрів 

України ДП «Енергоринок» приймало участь розробці «Порядку здійснення 

заходів щодо часткового або повного припинення різниці перетоків 

електричної енергії у точках її обліку», який було затверджено наказом 

Міненерговугілля від 10.07.2015 № 440. 



 
 У друкованих матеріалах, розданих всім учасникам Загальних зборів, 

наведена докладна, розгорнута інформація по всіх напрямах  діяльності 

підприємства. 

 Я ж хочу зосередити вашу увагу на основних аспектах функціонування 

Оптового ринку електричної енергії України у звітному році. 

 

 Отже, щодо  цін  та  розрахунків. 

 У звітному періоді  ДП "Енергоринок" закупило у виробників та 

імпортерів 146 млрд. кВт.год. електричної енергії. При цьому в загальній 

структурі продажу електричної енергії в ОРЕ порівняно з минулим роком 

частка виробників, що продають електроенергію за “зеленим” тарифом,   

збільшилася з  1  до  1,2  відсотка.  

З  Оптового ринку всього куплено електричної оенергії в обсязі майже 

142 млрд. кВт.год. , в тому числі:  

 - 136 млрд. кВт·год.  - це обсяг купівлі електроенергії постачальниками 

для споживачів України з урахуванням постачання на тимчасово окуповану 

територію АР Крим та міста Севастополь та з урахуванням обсягу купівлі 

різниці перетоків для постачання на НКТ,  

 - а  3,6 млрд. кВт·год. - експорт електричної енергії. 

 
 Середня оптова ринкова ціна у 2015 році порівняно з 2014 роком 

збільшилася на 33 відсотка  і  склала 1 грн. 11 коп. за 1 кВт·год.  

 Такі тенденції обумовлені збільшенням: 

- середньої ціни продажу електроенергії в ОРЕ виробниками,  

- обсягу дотаційних сертифікатів,  

- платежу ДП “НЕК “Укренерго”,  

- платежу ДП “Енергоринок”,  

- збільшенням ставки акцизного податку та відповідним збільшенням 

величини податку.  

 

 Середня ціна закупівлі електроенергії у виробників склала 

69 коп./кВт·год. і порівняно з 2014 роком збільшилась майже на 32 відсотка.  

   Збільшення  ціни    відбулося  по  всіх  категоріях   виробників. 

 Середня ціна продажу електричної енергії постачальникам з 

урахуванням експорту у звітному році  порівняно з минулим роком 

збільшилася   на 38%  і склала  майже 80 коп./кВт·год. 

 

 Рівень поточної оплати за електричну енергію, куплену у 

ДП "Енергоринок"  усіма постачальниками  у 2015 році,  збільшився 

порівняно з минулим роком на 1,2% і склав  94,6 % від вартості товарної 

продукції.  При цьому, рівень поточної оплати постачальниками за 

регульованим тарифом (ПРТ) зменшився  на    2,8% та склав  93,9 відсотка. А  

кількість ПРТ, що розрахувалися з оптовим постачальником у повному 

обсязі,          порівняно з 2014 роком збільшилася   вдвічі    і склала  28  з  37.  

 

 
 



 

Сума коштів, недоотриманих ДП "Енергоринок"  у звітному  році,  

практично така ж як і у 2014 році і склала 7,3 млрд. гривень. При цьому 

недоплата 6-ти компаній, які здійснюють свою діяльність , в тому числі на 

НКТ, склала 6,6 млрд.грн., у тому числі 700 млн.грн. – за перетоки на НКТ. 

 

 З метою чіткого виконання функцій Розпорядника коштів ОРЕ 

ДП "Енергоринок" у звітному році проводилася  претензійно-позовна   

робота. 

Судами розглянуто 66 позовів, поданих підприємством, і по них 

прийняті рішення про стягнення на користь ДП «Енергоринок» 

10 млрд.гривень. 

 

 Підприємством вживалися заходи для забезпечення повних розрахунків 

за електроенергію з виробниками та НЕК "Укренерго".      І зокрема, за 

допомогою такого  механізму як залучення  кредитних   коштів. 

Всього у 2015 році ДП "Енергоринок" залучено кредитних коштів на 

загальну суму 13 млрд. 291 млн. грн., з яких повернуто 

13 млрд. 936 млн. гривень.  

Відсотки за користування кредитними ресурсами у розмірі 

966 млн. грн. сплачені своєчасно.  

На початок 2015 року заборгованість за кредитами, залученими у 

2014 році, становила 3 млрд. 400 млн. грн., на кінець  звітного року – 

4 млрд. 755 млн. гривень. 

 У вересні-жовтні 2015 року підприємство  згідно з розпорядженням 

Кабінету Міністрів України додатково залучило 2 млрд. грн., які були 

спрямовані як авансовий платіж  ГК ТЕС.  

 

У звітному періоді ДП «Енергоринок» було сплачено до державного 

бюджету      Укоаїни 5,7 млрд.грн. обов’язкових платежів, з яких: 

 - ПДВ – 2,2 млрд.грн.,  

- акцизного податку – 3,2 млрд.грн.,  

- цільової надбавки – 300 млн. гривень. 

 Викуплено облігацій ДП «Енергоринок», випущених у 2013 році, на 

суму 627 млн. гривень.  

 

У звітному році на виконання постанов Уряду та Регулятора погашено 

дебіторської заборгованості на суму 3 млрд.грн, а кредиторської - на 3,8 

млрд. гривень.   А це значно краще, ніж у минулому році.  

 
 
У 2015 році підприємство розрахувалося з виробниками та 

ДП "НЕК "Укренерго"  у повному обсязі у 6-ти місяцях, що  припадають саме 

на період дії постанови № 263 Кабінету Міністрів України. 

    Станом на 16 січня 2016 року заборгованість за  рік, що минув,  

склала 8 млрд.  972 млн. гривень. 

   

 



 Щодо комерційного обліку електричної енергії. 

Всі 186 суб’єктів, що працюють на Оптовому ринку, впровадили свої 

автоматизовані системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) в 

промислову експлуатацію. Головним оператором станом на 31 грудня 

2015 року зареєстровано 182 системи обліку.  

ДП «Енергоринок» в якості Головного оператора системи 

комерційного обліку ОРЕ у звітному періоді: 

- забезпечило адміністрування відносин щодо комерційного обліку 

електричної енергії; 

- формувало та підтримувало єдину електронну базу даних Головного 

оператора про технічні характеристики майже 13 тис. точок комерційного 

обліку ОРЕ; 

- а також взяло активну участь в удосконаленні та розробці 

нормативної бази з організації комерційного обліку електроенергії  як на 

чинному  Оптовому ринку, так і  за умов роботи  нової  моделі  ринку 

електроенергії. 

 

  

 Щодо Системи забезпечення функціонування ринку. 

 Протягом 2015 року ДП "Енергоринок" як Сторона, відповідальна за 

підтримку Системи забезпечення функціонування ОРЕ, вживало заходів  з  

підтримки та подальшого розвитку Системи, зокрема: 

 - створено власний центр сертифікації ключів ринку електроенергії та 

розпочата робота з його акредитації; 

 - реалізовані першочергові заходи щодо підвищення рівня 

інформаційної безпеки Розпорядника системи розрахунків, Розпорядника 

коштів ОРЕ та Головного оператора системи комерційного обліку 

електроенергії ОРЕ; 

 -  завершено перший етап модернізації основної серверної системи, на 

базі якої функціонує програмне забезпечення Розпорядника системи 

розрахунків, Розпорядника коштів ОРЕ та Головного оператора системи 

комерційного обліку електричної енергії ОРЕ 

 
 І щодо впровадження нової моделі ринку. 

 Протягом звітного періоду ДП «Енергоринок» брало участь у реалізації 

заходів з впровадження нової моделі ринку. 

  На виконання вимог Закону України «Про засади 

функціонування ринку електричної енергії України» в підприємстві утворено 

два структурних підрозділи -  Департамент оператора ринку та Департамент 

гарантованого покупця. 

 Фахівці нових підрозділів взяли участь у розробці законодавчої та 

нормативної бази для нової моделі ринку, зокрема, законопроекту «Про 

ринок електричної енергії», який має забезпечити імплементацію вимог 

Третього енергетичного пакету ЄС у законодавство України,           проекту 

Правил ринку “на добу наперед”             та проекту Правил ринку 

електричної енергії. 

  



 Крім цього,  

 - побудована математична модель бізнес- процесів  гарантованого 

покупця. Зокрема, розроблена модель дозволяє використовувати її для більш 

глибокого аналізу наслідків впровадження нової моделі ринку електроенергії, 

та приймати рішення, від яких залежатиме успішність впровадження реформ 

в галузі та функціонування ринку електричної енергії України; 

 - створений веб-сайт гарантованого покупця; 

 - підготовлено проект технічного завдання на надання послуг з 

розробки відповідних ТЕО, ТЗ та специфікацій програмно-технічного 

забезпечення, необхідного для організації ринку “на добу наперед”. 

  

 Одночасно в контексті перспективного розвитку ринку хочу 

наголосити на необхідності прийняття рішення щодо правового 

врегулювання болючого питання - погашення заборгованості.  

Мова йде про підготовлений ДП «Енергоринок» законопроект «Про 

особливості погашення заборгованості за електричну енергію, яка утворилася 

на Оптовому ринку електричної енергії України». Цей законопроект 

розміщено на офіційному сайті Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України.  
 

Підводячи підсумок сказаному, хочу ще раз наголосити, що 

ДП "Енергоринок" у звітному періоді вживало всіх можливих заходів, 

необхідних для належного виконання функцій, покладених на нього. 

 Користуючись нагодою, дякую всім учасникам ринку за спільну роботу 

в складних умовах, результатом  якої    є  збереження     ОЕС України.  

  Сподіваюся, що у поточному році ми тільки разом зможемо 

вирішити проблеми та подолати їх наслідки.    

 Вірю, що ми здатні винайти виважені та ефективні  рішення.      

 
Дякую за увагу. 

 

 

 


