
Звіт Голови Ради 

 

Шановні Колеги!  

 

Сьогодні ми зібралися тут, щоб провести аналіз роботи за минулий 

звітний період, підвести підсумки зробленого, розробити заходи на 

перспективу, почути конструктивні пропозиції по вдосконалюванню роботи 

Оптового ринку, а також обрати новий склад Ради. 

 

Дозвольте представити Вашій увазі інформацію про роботу Ради 

Оптового ринку електричної енергії за звітний період. 

 

На першому організаційному засіданні Ради ОРЕ в 2014 році Головою 

Ради ОРЕ був обраний Лісовий Б.Г. 

 

За звітний період Рада ОРЕ провела 28 засідань, на яких було розглянуто: 

- інформацію про фінансовий стан на оптовому рину електроенергії, а 

саме: про збір коштів, що надходять на поточний рахунок із спеціальним 

режимом використання оптового постачальника та перерахування їх 

виробникам згідно з Постановами НКРЕ та НКРЕКП; 

- інформацію щодо залучення ДП «Енергоринок» кредитних коштів для 

виробників та інформація про їх повернення, оплату відсотків та інше; 

- затвердження звіту Аудитора ОРЕ, інформація щодо проведення 

аудиторських процедур; 

- звіти розпорядника системи розрахунків; 

- звіти робочих груп Ради ОРЕ; 

- вступ до Оптового ринку електричної енергії України нових Членів - 

ліцензіатів НКРЕ та НКРЕКП, виключення з Членів Оптового ринку 

електричної енергії України; 

- інформацію про стан погодження змін до додатків ДЧОРЕ, які 

затверджені Радою. 

 

На розгляд Ради ОРЕ винесено 46 заяв ліцензіатів НКРЕ та НКРЕКП 

щодо вступу в Члени ОРЕ відносно яких було прийнято позитивне рішення, та 

було виключено 9 ліцензіатів з Членів ОРЕ. 

 

Станом на 3 лютого 2015 року Членами Оптового ринку електричної 

енергії України є 420 суб'єктів підприємницької діяльності, які виробляють та 

постачають електроенергію і мають відповідні ліцензії на певний вид 

діяльності. Загалом 420 суб’єктів  мають ліцензії: на постачання електроенергії 

за регульованим тарифом – 41,  на постачання за нерегульованим тарифом – 

221 і 194 – на виробництво електроенергії. 

Рада визначилася із пріоритетними завданнями в поточному періоді, та 

сформувала відповідні робочі групи за напрямами, вибрала їхніх керівників. 

Радою на своєму першому засіданні у лютому 2014 року були створені 
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6 робочих груп. На засіданні Ради ОРЕ 24 червня 2014 року визнано 

доцільність поновлення діяльності спеціальної робочої групи Ради ОРЕ з 

розгляду питань формування обґрунтованого рівня цінових заявок. Таким 

чином,  Радою були створені такі групи: 

- з питань доопрацювання Правил ОРЕ; 

- з питань формування нормативно-правової бази, яка регулює діяльність 

суб’єктів ОРЕ та внесення змін до ДЧОРЕ та його додатків;  

- з технічних питань забезпечення роботи ОРЕ;  

- з питань стратегічного розвитку генеруючих потужностей та 

електричних мереж галузі; 

- з питань забезпечення виконання фінансових зобов’язань між 

учасниками ОРЕ; 

- з питань впровадження Закону України «Про засади функціонування 

ринку електричної енергії України»; 

- з питань формування обґрунтованого рівня цінових заявок. 

 

Протягом звітного періоду робочими групами та Радою ОРЕ було 

підготовлено та направлено більше 60 звернень до перших керівників Держави, 

органів державної влади, підприємств та організацій, в тому числі до:  

- Президента України щодо недопущення зриву розрахунків на ОРЕ; 

- Прем’єр-міністра України щодо продовження процедури погашення 

заборгованості до 31.12.2016; 

- Верховної Ради України щодо пропозицій до проекту Закону України 

«Про забезпечення прав і свобод громадян України на тимчасово окупованій 

території України»; 

- Кабінету Міністрів України щодо пропозицій до проекту Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод громадян України на тимчасово 

окупованій території України»; внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 19.07.2000 №1136 «Про врегулювання відносин на оптовому ринку 

електричної енергії України»; щодо недопущення зриву розрахунків на ОРЕ;  

- Міністерства енергетики та вугільної промисловості України щодо 

неплатежів за спожиту електроенергію; проекту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення порядку 

розрахунків у сфері комунальних послуг)»; внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2014 рік» щодо випуску фінансових 

казначейських векселів для погашення заборгованості за спожиту 

електроенергію, щодо посилення енергетичної безпеки під час функціонування 

паливно-енергетичного комплексу в особливий період, та інше; 

- Ради національної безпеки і оборони України щодо ситуації, яка 

склалась в електроенергетиці; щодо недопущення зриву розрахунків на ОРЕ; 

- Служби безпеки України щодо недопущення зриву розрахунків на ОРЕ; 

- Генеральної Прокуратури України щодо недопущення зриву 

розрахунків на ОРЕ; 
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- Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг щодо компенсації витрат електроенергії, 

пов'язаних з перекиданням води у маловодні регіони, та інше; 

- Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного 

комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки щодо продовження процедури 

погашення заборгованості до 31.12.2016 , та інше; 

- Міністерства фінансів України щодо внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2015 рік» в частині передбачення видатків 

на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги централізованого 

водопостачання та теплопостачання; 

- Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України щодо внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2015 рік» в частині передбачення видатків 

на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги централізованого 

водопостачання та теплопостачання. 

 

За звітний період робочі групи та тимчасові комісії робочих груп 

збиралися більше 90 разів. Робота проводилася безупинно, на постійній основі, 

що оптимізувало роботу Ради й дозволило розглянути максимальну кількість 

питань. 

 

Робочою групою з питань доопрацювання Правил ОРЕ та інших 

додатків ДЧОРЕ були затверджені зміни до Правил ОРЕ: 

- у частині вдосконалення механізму контролю за ціновими заявками; 

- у частині купівлі електричної енергії Постачальником з метою її 

подальшого продажу на тимчасово окупованій території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополь; 

- у частині запровадження відповідальності за невиконання 

диспетчерського графіку та недотримання Прогнозного балансу електроенергії 

ОЕС України; 

- у частині обов’язкового включення блока, для випробувань терміном на 

24 години після аварійних та планових поточних ремонтів; 

- у частині визначення незнижуваних запасів вугілля на складах 

електростанцій виробників, які працюють за ціновими заявками; 

- у частині купівлі ДП «НЕК «Укренерго» електричної енергії на 

Оптовому ринку для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її 

передачу магістральними і міждержавними електричними мережам; 

- у частині  формування платежів за відпущену електроенергію 

пиловугільним блоком за умови використання ним природного газу на 

виробництво електроенергії для забезпечення «живучості» електростанції в 

умовах дефіциту вугілля; 

- у частині запровадження акцизного податку, та інше. 
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Робочою групою з питань формування нормативно-правової бази, 

яка регулює діяльність суб’єктів ОРЕ та внесення змін до ДЧОРЕ були: 

- погоджені та винесені на розгляд Щорічних загальних зборів Членів 

ОРЕ зміни до ДЧОРЕ; 

- розглянуті питання щодо роботи суб’єктів ОРЕ в умовах політичної 

ситуації, що склалася в Криму та м. Севастополь; 

- розглянуті пропозиції щодо запровадження дієвого механізму 

компенсації витрат електроенергії, пов’язаних з перекиданням води в маловодні 

регіони; 

- розроблені проекти змін до ДЧОРЕ щодо забезпечення прийняття 

рішення Радою ОРЕ у випадку рівної кількості голосів, які не були прийняті 

простою більшістю голосів;. 

- розглянуті зміни та доповнення до договору між ДП «Енергоринок» та 

ПНТ та інше. 

 

Робочою групою з технічних питань забезпечення роботи ОРЕ були: 

- затверджені зміни до Порядку перевірки даних, що надходять від 

автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії суб’єктів ОРЕ; 

- затверджені в новій редакції Порядок обробки даних, що надходять від 

автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії суб’єктів ОРЕ; 

- затверджені зміни та доповнення до Порядку перевірки даних, 

отриманих від автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії 

суб’єктів ОРЕ; 

- затверджений документ «Порядок проведення приймальних 

випробувань АСКОЕ суб’єктів ринку. Типова програма проведення 

приймальних випробувань»; 

- затверджені зміни та доповнення до Інструкції про порядок 

комерційного обліку електричної енергії Додаток 10 до Договору між членами 

Оптового ринку електричної енергії України та інше. 

 

Робочою групою з питань впровадження Закону України «Про засади 

функціонування ринку електричної енергії України» були: 

- підтриманий План заходів ДП «Енергоринок» щодо закупівлі та 

впровадження програмного та технічного забезпечення оператора ринку та його 

фінансування та Плану капітальних інвестицій ДП «Енергоринок» на 2014 та 

2015 роки; 

- затверджені зміни до регуляторного акта – постанови НКРЕКП «Про 

затвердження Примірного договору про доступ до пропускної спроможності 

міждержавних електричних мереж України»; 

- затверджені зміни до проекту регуляторного акта – постанови НКРЕКП 

від 03.11.2014 «Про затвердження порядку проведення електронних аукціонів з 

розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж» та 

інше. 
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Робочою групою з питань забезпечення виконання фінансових 

зобов’язань між учасниками ОРЕ були: 

- підтримані звернення ДП «Регіональні електричні мережі», 

ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», ПАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», 

Державного підприємства «Донецька залізниця» та ПАТ «ДТЕК 

Донецькобленерго» щодо забезпечення необхідного рівня обігових коштів для 

підтримання життєдіяльності товариств в умовах погіршення ситуації в частині 

розрахунків за електроенергію, необхідності відновлення електропостачання 

споживачів, а саме: для виплати заробітної плати; 

- погоджений «Порядок розрахунку і затвердження кошторису та 

використання додаткових надходжень оптового постачальника електричної 

енергії»; 

- розглянути питання залучення кредитних коштів ДП «Енергоринок» для 

закупівлі імпортованої вугільної продукції для ТЕЦ та інше. 

 

На закінчення свого виступу, від імені всіх членів Ради, хочу висловити 

подяку Членам Ради ОРЕ, керівникам і членам Робочих груп. Саме завдяки 

Вам, Радою ОРЕ був розглянутий цілий ряд важливих питань паливно-

енергетичної галузі та прийняті відповідні рішення. Також хочу подякувати 

НКРЕКП, АМК та Міненерговугілля за плідну співпрацю та допомогу у 

вирішенні питань. 

Також хочу висловити подяку консультантам Членів Ради ОРЕ, які 

давали практичні поради по технічному і юридичному супроводу діяльності 

ОРЕ; усім, хто брав безпосередню участь у роботі Ради ОРЕ, і сприяв його 

діяльності.  

 

І, звичайно ж, висловлюю подяку керівництву й колективу Державного 

підприємства «Енергоринок», які протягом усього звітного року надавали 

підтримку і сприяння роботі Ради ОРЕ. 

 

Дякую за увагу! 


