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СПРОЩЕНА МОДЕЛЬ НОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ
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Вільна 

купівля/ 

продаж е/е

Ринок двосторонніх договорів

Трейдери

Побутові 

та малі 

непобутові 

споживачі

Постачання 

е/е

Великі та 

середні 

непобутові 

споживачі

Оптовий ринок

Виробники

Оператори 

електричних 

мереж

Трейдери

Електропос-

тачальники

Виробники

Оператори 

електричних 

мереж

Великі та 

середні 

непобутові 

споживачі

Ринок «на добу наперед» та 

внутрішньодобовий ринок

Роздрібний ринок

Ринок допоміжних послуг

Оператор 

системи 

передачі

Виробники

Споживачі із 

керованим 

навантаженням

Електропос-

тачальники

Балансуючий ринок

Оператор 

системи 

передачі

Виробники

Споживачі із 

керованим 

навантаженням

Сторони 

відповідальні 

за баланс

небаланс

Оператор 

ринку

Електропос-

тачальники



ВІДОКРЕМЛЕННЯ (UNBUNDLING) ОБЛЕНЕРГО
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Обленерго

Оператор 
системи 

розподілу

Постачальник 
універсальних 

послуг

Постачальник

Набрання 
чинності 

Законом 4493

Постачання е/е 2 роки

Конкурс
постачальник 
універсальних 

послуг

Постачання е/е

Розподіл е/е

Побутові та 
малі 

непобутові 
споживачі

Всі споживачі

Непобутові 
споживачі

• Протягом 18 міс з моменту прийняття закону обленерго зобов'язані юридично відокремити поставку і розподіл е/е. Через 18 міс
ліцензія на постачання по регульованому тарифу анулюється.

• Суб’єкт господарювання, створений у результаті здійснення заходів з відокремлення з метою забезпечення постачання електричної
енергії споживачам, у строк не пізніше ніж 12 місяців з дня набрання чинності цим Законом має в установленому порядку отримати
ліцензію на постачання електричної енергії;

• Упродовж двох років з дня отримання ліцензії на постачання такий електропостачальник виконує функції постачальника універсальних
послуг на закріпленій території.

• Вимога щодо юридичного та організаційного відокремлення діяльності не є обов’язковою для оператора системи розподілу, кількість
приєднаних споживачів до електричних мереж якого не перевищує 100 000 (сто тисяч) та середньомісячний обсяг розподілу
електричної енергії яким не перевищує 20 млн. кВт•год.

12-18 міс 

Конкурс
постачальник 

останньої надії

Нормативна база 6 

міс 



ОСОБЛИВОСТІ РОЗДРІБНОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Постачальник 

універсальної послуги

Побутові та 

малі непобутові 

споживачі

Постачальник «останньої 
надії»

Постачальник
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Будь-які 

споживачі
Будь-які 

споживачі

 Роздрібні ціни  розраховуються відповідно 

до методики, затвердженої Регулятором 

 Не має права відмовити побутовим та 

малим непобутовим споживачам

 За звичайних умов роздрібна ціна 

постачальника універсальної послуги має 

бути вище ціни незалежного 

постачальника, та послуги має бути 

економічно обґрунтованим (покриває всі 

витрати)

 Ліцензія електропостачання, конкурс на 

постачальника універсальної послуги на 

визначеній території

 Роздрібні ціни розраховуються відповідно 

до методики, затвердженої Регулятором 

 За звичайних умов роздрібна ціна 

постачальника «останньої надії» 

НАЙВИЩА на роздрібному ринку серед 

інших постачальників тобто це 

додатковий тарифний стимул для 

споживача шукати альтернативу

 Ліцензія електропостачання, конкурс на 

постачальника «останньої надії» на 

визначеній території

Гарантоване постачання 

електроенергії 

побутовим та малим непобутовим 

споживачам за цінами, що 

регулюються

Обмежене за тривалістю (90 

днів) постачання електроенергії 

за цінами, що регулюються будь-

якому споживачу у випадку 

раптового припинення постачання 

попереднім постачальником такого 

споживача (банкрутство, 

позбавлення ліцензії тощо).

Постачання електроенергії 

за договірною ціною будь-

якому споживачу

 Роздрібні ціни 

постачальників є ринковими.

 Споживачі вільні обирати 

будь-якого 

електропостачальника.

 Постачальники конкурують 

між собою за споживачів та 

можуть відмовити споживачу 

в укладанні договору

 Ліцензія електропостачання.

ПОСЛУГИ ЗАГАЛЬНОСУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ

Виконання постачальником функцій постачальника універсальної послуги та постачальника «останньої 

надії» не обмежує його права здійснювати на тій самій території постачання електроенергії іншим категоріям 

споживачів за ринковими цінами



ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИКІВ ВДЕ ЗА «ЗЕЛЕНИМ» ТАРИФОМ

Гарантований 

покупець

Продаж 

електроенергії

Оплата 

електроенергії за 

«зеленим» тарифом

Продаж 

електроенергії

Оплата 

електроенергії за 

ринковою ціною

ВДЕ

Відшкодування різниці між ринковими цінами 

та встановленими «зеленими» тарифами

 Виробники ВДЕ мають право продавати електричну енергію на будь-якому сегменті ринку за ціною, що складається на відповідному 
сегменті ринку (в цьому випадку не гарантується отримання «зеленого» тарифу)

 Для отримання «зеленого» тарифу такі виробники зобов'язані продавати електроенергію виключно Гарантованому покупцю

 Схема підтримки через гарантованого покупця передбачена до 2030 року

 Гарантований покупець зобов’язаний купувати за «зеленим» тарифом у суб’єктів господарювання, яким встановлено «зелений» 
тариф, всю електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики з відновлюваних джерел енергії протягом всього строку 
застосування «зеленого» тарифу

Оператор системи 

передачі

Ринок
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 До 2030 року запроваджується зона 
нечутливості, а оплата небалансів 
здійснюється тільки при перевищенні 
цієї зони:

 для ВЕС - 20%

 для СЕС - 10%

 малі ГЕС – 5%

 Відповідальність за небаланси:
 до 31 грудня 2020 року – 0 відсотків;

 з 1 січня 2021 року – 10 відсотків;

 з 1 січня 2022 року - 20 відсотків;

 з 1 січня 2023 року - 30 відсотків;

 з 1 січня 2024 року - 40 відсотків ;

 з 1 січня 2025 року - 50 відсотків;

 з 1 січня 2026 року - 60 відсотків;

 з 1 січня 2027 року - 70 відсотків;

 з 1 січня 2028 року - 80 відсотків;

 з 1 січня 2029 року - 90 відсотків;

 з 1 січня 2030 року - 100 відсотків.

 Введені на дату набуття чинності 
закону проекти з альтернативних 
джерел – частка відшкодування 
небалансів 0%.



ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИКІВ ТЕЦ

Продаж електроенергії

Оплата електроенергії за ринковою ціною

Оплата послуги загальносуспільного інтересу

 КМУ може прийняти рішення про тимчасову підтримку окремих теплоелектроцентралей для проведення їх 
реконструкції та/або модернізації

 Регульована ціна закупівлі електричної енергії встановлюється Регулятором для кожної окремої 
теплоелектроцентралі на обсяг відпуску електричної енергії, визначений на підставі графіка виробництва теплової 
енергії

 Оператор системи передачі укладає договори на придбання послуг загальносуспільного інтересу із підвищення 
ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії із відповідним виробником

 Регулятор щорічно встановлює граничні показники обсягу та вартості послуг з підвищення ефективності 
комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, в межах яких оператор системи передачі здійснює 
купівлю таких послуг

 Кінцевий термін підтримки – 1 липня 2024 року.

ТЕЦ

Оператор 

системи 

передачі

Ринок
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Встанов-

лений

тариф

Надання послуг загальносуспільного інтересу з підвищення ефективності 
комбінованого виробництва електричної та теплової енергії



ТРАНСФОРМАЦІЯ НЕК УКРЕНЕРГО ТА ДП ЕНЕРГОРИНОК
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Організаційно-правовою формою оператора системи
передачі є публічне акціонерне товариство.

Сто відсотків (100%) акцій (часток) у статутному
капіталі оператора системи передачі належить
державі та не підлягають приватизації або
відчуженню в інший спосіб.

Оператор магістральних мереж

Системний оператор

НЕК Укренерго

Адміністратор комерційного обліку

Адміністратор розрахунків

ДП Енергоринок

Єдиний покупець

Адміністратор комерційного обліку

Оператор ринку «на добу наперед»

Адміністратор розрахунків
Передача 

функцій

Передача 

функцій

Оперативно-технологічне управління 

балансуючим ринком

Гарантований покупець

Передача 

функцій

Оператор ринку утворюється у формі публічного
акціонерного товариства.

Сто відсотків (100 %) акцій у статутному капіталі
оператора ринку належить державі та не підлягають
приватизації або відчуженню в інший спосіб.


