
 

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 електричної енергії України, а також обрати новий склад 

Ради ринку. 

 

Дозвольте представити Вашій увазі інформацію про роботу Ради 

Оптового ринку електричної енергії за звітний період. 

 

За звітний період Рада ОРЕ провела 35 зборів, 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; 

- заяви про вступ до Оптового ринку електричної енергії України нових 

Членів - ліцензіатів НКРЕ, НКРЕКП та суб’єктів підприємницької діяльності 

незалежно від організаційно-правових форм і форм власності, які здійснюють 

постачання електричної енергії споживачам за договірною ціною та мають 

право, у відповідності до законодавства України, здійснювати таку діяльність 

без отримання ліцензії щодо вступу до Членів ОРЕ та виключення з Членів 

Оптового ринку електричної енергії України; 

- інформацію про стан погодження змін до додатків ДЧОРЕ, які 

затверджені Радою. 

 

На розгляд Ради ОРЕ винесено 55 заяв ліцензіатів НКРЕ, НКРЕКП та 

суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від організаційно-правових 

форм і форм власності, які здійснюють постачання електричної енергії 

споживачам за договірною ціною та мають право, у відповідності до 

законодавства України, здійснювати таку діяльність без отримання ліцензії 

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

та було виключено 11 ліцензіатів з Членів ОРЕ. 

 

Станом на 3 лютого 2016 року Членами Оптового ринку електричної 

енергії України є 469 суб'єктів підприємницької діяльності, які виробляють 

та постачають електроенергію. 
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Рада визначилася із пріоритетними завданнями та сформувала 

відповідні робочі групи за напрямами, вибрала їхніх керівників. Радою були 

створені на початку року 7 робочих груп (рішення Ради ОРЕ від 11.02.2015 

протокол №1). На зборах Ради ОРЕ 27.10.2015 визнано доцільність 

продовження діяльності Комісії з вирішення питань роботи постачальників 

за нерегульованим тарифом в Оптовому ринку електричної енергії України. 

Це такі групи та комісії: 

- Робоча група Ради ОРЕ з питань доопрацювання Правил ОРЕ. 

 - Робоча група Ради ОРЕ з питань формування нормативно-правової 

бази, яка регулює діяльність суб’єктів ОРЕ та внесення змін до ДЧОРЕ та 

його додатків. 

- Робоча група Ради ОРЕ з технічних питань забезпечення роботи 

ОРЕ. 

- Робоча група Ради ОРЕ з питань стратегічного розвитку генеруючих 

потужностей та електричних мереж галузі. 

- Робоча група Ради ОРЕ з питань забезпечення виконання фінансових 

зобов’язань між учасниками ОРЕ. 

- Робоча група Ради ОРЕ з питань впровадження Закону України «Про 

засади функціонування ринку електричної енергії України». 

 - Спеціальна робоча група Ради ОРЕ з розгляду питань формування 

обґрунтованого рівня цінових заявок. 

- Комісія з вирішення питань роботи постачальників за 

нерегульованим тарифом в Оптовому ринку електричної енергії України 

 

Для підготовки відповіді на запит Антимонопольного комітету України 

від 24.07.2015 №128-29/01-7873 щодо надання інформації стосовно роботи 

Оптового ринку електричної енергії України була створена відповідна 

тимчасова робоча група, яка опрацювала інформацію, отриману від Членів 

ОРЕ, та підготувала відповідь на запит АМК. 

 

Також на зборах Ради ОРЕ 26.01.2016 була створена тимчасова робоча 

група Ради ОРЕ з підготовки позиції та пропозицій Ради Оптового ринку 

електричної енергії України до висновків Антимонопольного комітету 

України за результатами комплексного дослідження ринків електричної 

енергії та енергетичного вугілля. 

 

Робочими групами та Радою ОРЕ було підготовлено та направлено 

більше 80 звернень до перших керівників Держави, органів державної влади, 

підприємств та організацій, в тому числі до:  

- Прем’єр-міністра України щодо необхідності внесення змін до 

Податкового кодексу України; повних взаєморозрахунків на виконання 

ПКМУ; шляхів подолання фінансової кризи  на Оптовому ринку електричної 

енергії України у зв’язку із запровадженням електронної системи 

адміністрування ПДВ; 
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- Кабінету Міністрів України щодо проблемних питань оподаткування 

підприємств ПЕК які працюють на тимчасово неконтрольованій території; 

- Міністерства енергетики та вугільної промисловості України щодо 

надання дотаційних сертифікатів, ситуації із накопичення вугілля ГК ТЕС, 

змін та пропозицій до проекту Закону України «Про ринок електричної 

енергії»; 

- Секретаря Ради національної безпеки і оборони України щодо повних 

взаєморозрахунків на виконання постанов Кабінету Міністрів України; 

- Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, щодо проекту Кодексу комерційного 

обліку електричної енергії; щодо погодження «Порядку проведення 

приймальних випробувань АСКОЕ суб’єктів ринку. Типова програма 

проведення приймальних випробувань»; 

- Міністерства фінансів України щодо надання дотаційних 

сертифікатів, повних взаєморозрахунків на виконання постанов Кабінету 

Міністрів України; проведення розрахунків  за механізмом визначеним 

постановою КМУ від 11.01.20105-р. №20. 

 

За звітний період робочі групи та тимчасові комісії робочих груп 

збиралися більше 100 разів. Робота проводилася безупинно, на постійній 

основі, що оптимізувало роботу Ради ОРЕ 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 розрахунків платежів для станції виробника, який працює за 

ціновими заявками; 

- у частині врахування в платежах за електричну енергію додаткових 

платежів для компенсації недоотриманих коштів виробникам, що працюють 

за «зеленими» тарифами на період до 31 серпня 2015 року (включно); 

- у 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, у частині визначення величини прогнозу 

необхідного покриття електричного навантаження в ОЕС України; 

- у частині термінів отримання Розпорядником системи розрахунків 

добових графіків імпорту та експорту електричної енергії операторів 

зовнішніх перетоків, та інше. 

 

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 ; 

- погоджені зміни та доповнення до Додатку 3 до ДЧОРЕ (Інструкція 

про порядок здійснення розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії 

України), Додатку 6 до ДЧОРЕ (Інструкція про порядок вступу до членів 
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Оптового ринку електричної енергії України суб’єктів, які здійснюють 

підприємницьку діяльність з виробництва та постачання електричної енергії), 

Додатку 7(6) до ДЧОРЕ (Регламент роботи Секретаріату Ради ОРЕ) у зв’язку 

з набуттям чинності з 28.06.2015 Закону України «Про ліцензування певних 

видів господарської діяльності». 

 

Робочою групою з технічних питань забезпечення роботи ОРЕ: 

- затверджено нову редакцію документу «Порядок реєстрації 

автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії на 

оптовому ринку електричної енергії України»; 

- прийнято за основу Порядок комерційного обліку електричної енергії 

виробленої на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії 

(крім доменного та коксівного  газів, а з використанням гідроенергії – лише 

мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), та інше. 

 

Робочою групою з питань впровадження Закону України «Про 

засади функціонування ринку електричної енергії України» були: 

- затверджені зміни до проекту Закону України «Про ринок 

електричної енергії України». 

 

Робочою групою з питань забезпечення виконання фінансових 

зобов’язань між учасниками ОРЕ були: 

- розглянуті питання залучення кредитних коштів ДП «Енергоринок» 

для закупівлі імпортованої вугільної продукції для ТЕЦ; 

- створена тимчасова комісія щодо опрацювання механізму компенсації 

коштів виробникам та постачальникам електроенергії, та інше. 

 

На закінчення свого виступу, від імені всіх членів Ринку, хочу 

висловити подяку Членам Ради ОРЕ, керівникам і членам Робочих груп. 

Саме завдяки Вам, колеги, Радою ОРЕ був розглянутий цілий ряд важливих 

питань паливно-енергетичної галузі та прийняті відповідні рішення. Також 

хочу подякувати Національній комісії, Антимонопольному комітету та 

Міненерговугілля за плідну співпрацю та допомогу у вирішенні питань. 

Так само 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 її 

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! 


