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«3D-модель» для транс форма ції 
енергетичного ринку Украї ни

У 2019 р. очікується багато змін 
на енергетичному ринку Украї ни. 
Значні перетворення заплановані 
у сфері електроенергетики, віднов-
люваних джерел енергії та газовому 
секторі. Це пов'язано з необхідністю 
виконання Украї ною взятих на себе 
міжнародних зобо в'язань за Догово-
ром про заснування Енергетичного 
Співтовариства, Угодою про асоціа-
цію між Украї ною та Євро пейським 
Союзом, а також Євро пейським 
співтовариством з атомної енер-
гії та їхніми державами- членами. 
До того ж розвиток технологій та 
підготовка до інтеграції до євро-
пейського ринку електричної енер-
гії суттєво змінюють енергетичний 
ринок Украї ни. Трансформа ції енер-
гетичного ринку Украї ни сприяють 
три головні тренди: декарбонізація, 
діджиталізація та демонополізація.

Декарбонізація
Цей тренд безпосеред ньо пов'я-

заний з ростом використання від-
новлюваних джерел енергії (далі — 
ВДЕ) та зменшенням споживання 
енергоресурсів шляхом впрова-
дження енергоефективних захо-
дів. Підтвердженням підвище ння 
уваги до декарбонізації є набрання 
чинності з 24.12.2018 р. оновлени-
ми директивами:

• Директива 2018/2001 про за-
охочення до використання енергії, 
виробленої з відновлюваних дже-
рел (Renewable Energy Directive);

• Директива 2018/844, що 
вносить зміни до Директиви 
2010/31/EU з енергоефективнос-
ті будівель (Energy Performance of 
Buildings Directive) та до Директиви 
2012/27/EU про енергоефектив-
ність (Energy Efficiency Directive);

• Директива 2018/2002, що вно-
сить зміни до Директиви 2012/27/

EU з енергоефективності (Energy 
Efficiency Directive).

Затверджені директиви склада-
ють час тину законодав чих актів 
Четвертого енергопакета «Чис-
та енергія для всіх євро пейців» 
(«Clean Energy for All Europeans»).

Зазначені директиви встанов-
люють нові цілі ЄС:

• 32% — частка відновлюваних 
джерел енергії до 2030 р. (план до 
2020 р. — 20%);

• 32,5% — цільове значення 
для енергоефективності до 2030 р. 
(план до 2020 р. — 20%).

З огляду на прий няття зазна-
чених директив та встановлення 
нових цілей ЄС, до головних змін 
у регуляторній сфері для декарбо-
нізації енергетики Украї ни можна 
віднести наступні.

Перегляд цілей Украї ни щодо ВДЕ
Відповідно до Націо нального 

плану дій з відновлюваної енерге-
тики на період до 2020 р. та згідно 
з Рішенням D/2012/04/MC-EnC, 
Украї на взяла на себе зобо в'язання 
до 2020 р. досягти рівня 11% енер-
гії, виробленої з відновлюваних 
джерел енергії в загальній структу-
рі енергоспоживання країни. Проте 
станом на 2016 р. Украї на досягла 
показника 5,8% енергії з ВДЕ у за-
гальній структурі енергоспоживан-
ня Украї ни проти запланованих 
8%. Незважаючи на вже очевидне 
недосягнення до 2020 р. цілей що-
до 11% ВДЕ у загальній структурі 
енергоспоживання країни, Украї на 
має потенціал щодо розвитку ВДЕ 
до 2030 р. Так, у 2018 р. Енергетич-
не Співтовариство провело дослі-
дження щодо цілей ВДЕ до 2030 р. 
Згідно з дослідженням, можливі 
цілі ВДЕ для Украї ни до 2030 р. за 
встановленою методикою розра-

хунків можуть становити 16,6%. 
Тому в 2019 р. очікується прий-
няття нового Націо нального плану 
дій з відновлюваної енергетики для 
встановлення нових цілей.

Вдосконалення законодавства 
щодо енергоефективності

З метою вдосконалення меха-
нізму енергосервісу наприкінці 
2018 р. у Верховній Раді були зареє-
стровані два законо проекти:

• Законопроект від 10.12.2018 р. 
№9386 про внесення змін до Зако-
ну Украї ни «Про запровадження 
нових інвестицій них можливостей, 
гарантування прав та закон них ін-
тересів суб'єктів підприємницької 
діяльності для проведення масш-
табної енергомодернізації»;

• Законопроект від 10.12.2018 р. 
№9387 про внесення змін до Бю-
джетного кодексу Украї ни щодо 
додаткового врегулювання за-
провадження нових інвестицій-
них можливостей, гарантуван-
ня прав та закон них інтересів 
суб'єктів підприємницької діяль-
ності для проведення масштабної 
енерго модернізації (за механізмом 
енерго сервісу).

Механізм енергосервісу поля-
гає в реалізації енергоефектив-
них заходів для економії енерго-
ресурсів та повернення вкладених 
інвестицій шляхом економії ви-
трат на оплату спожитих паливно- 
енергетичних ресурсів та кому-
нальних послуг протягом строку дії 
енергосервісного договору. Зазна-
ченими законо проектами пропо-

нується вдосконалення нинішньої 
законодав чої бази та спрощення 
механізму укладення енергосер-
вісних договорів із замовниками 
енергосервісу (державної та ко-
мунальної форми власності). Це 
повинно сприяти залученню інвес-
тицій в енергосервіс.

Також з метою виконання зобо-
в'язань Украї ни щодо імплемен-
тації Директиви 2012/27/ЄС про 
енергоефективність наприкінці 
2018 р. був розроблений та опри-
люднений проект Закону Украї ни 
«Про енергетичну ефективність». 
Цей законо проект встановлює ос-
новні засади державної політики 
у сфері енергоефективності, заса-
ди енергетичного аудиту та енер-
гетичного менеджменту, підходи 
до формування стратегії та засади 
термомодернізації житлових і не-
житлових будівель та інші важливі 
заходи у сфері енергоефективнос-
ті. Прий няття зазначеного законо-
проекту очікується в цьому році.

Отже, декарбонізація енергетич-
ного сектору здійс нюється через 
перегляд цілей виробництва елек-
тричної енергії з відновлюваних 
джерел та внесення змін законо-
давства щодо енергоефективності.

Діджиталізація
Цей тренд свідчить про поши-

рення використання інновацій них 
технологій, спеціального програм-
ного забезпечення в секторі енер-
гетики. До головних тенденцій 
у поширенні діджиталізації мож-
на віднести наступні.
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Застосування спеціальних про-
грам для нового ринку електричної 
енергії

Діджиталізація полягає у впро-
вадженні спеціального програмно-
го забезпечення для гарантуван-
ня функ ціонування нового ринку 
електроенергії. Після впровадження 
нового ринку електричної енергії 
з 01.07.2019 р. очікується підвищен-
ня діджиталізації роботи всіх учас-
ників ринку.

Для створення платформи ба-
лансуючого ринку, ринку допо-
міжних послуг та адміністратора 
розрахунків ДП «НЕК «Укренер-
го» працює над впровадженням 
платформи Market Management 
System (MMS). Для цього ДП «НЕК 
«Укр енерго» залучило угорську 
компанію- розробника IP Systems Zrt. 
та австрійського розробника Smart 
Technologies Management- Beratungs 
und Beteiligungs gmbH, субпідряд-
ником виступає компанія Siemens 
AG Austria.

Як адміністратор комерцій ного 
обліку ДП «НЕК «Укренерго» з бе-
резня 2019 р. почав роботу щодо 
закупівлі програмного забезпечен-
ня для центральної інформа ційно- 
комунікацій ної платформи — 
Дата хаб. Відповідно до Кодексу 
комерцій ного обліку електричної 
енергії, Датахаб — це інформа-
цій на сис тема з базою даних, яка 
створена, належить та управляєть-
ся адміністратором комерцій ного 
обліку. За допомогою Датахаб ад-
міністратор комерцій ного обліку 
керує даними комерцій ного об-
ліку, основними даними, а також 
інформа цій ним обміном цими да-
ними на ринку електричної енергії. 
Датахаб містить дані комерцій ного 
обліку електричної енергії, а також 
централізовані реє стри постачаль-
ників послуг комерцій ного обліку, 
точок комерцій ного обліку та авто-
матизованих сис тем.

ДП «Енергоринок» впроваджує 
програмне забезпечення для ринку 
«на добу наперед» та внутрішньо-
добового ринку. У січні 2019 р. філія 
«Оператор ринку» розпочала тестові 
операції за допомогою програмного 
забезпечення словацької компанії 
SFERA, a.s. на ринку «на добу напе-
ред» та внутрішньодобовому ринку.

Smart-мережі
З розвитком використання від-

новлюваних джерел енергії для екс-
плуатації електричних мереж все 
більш актуальною стає взаємодія 
з просьюмерами (англ. — prosumer). 
Під просьюмерами розуміють спо-
живачів, які також є виробниками 
електричної енергії для власних по-
треб за допомогою відновлюваних 
джерел енергії. Для роботи елек-
тричних мереж зі збільшенням кіль-
кості просьюмерів актуальним стає 
впровадження «розумних мереж» 
(Smart Grid). Для цього Міністерство 
енергетики та вугільної промисло-
вості з 2018 р. працює над Концеп-
цією впровадження «розумних ме-
реж» в Украї ні на період до 2035 р. та 

серед ньостроковим планом заходів 
задля впровадження «розумних ме-
реж» в Украї ні відповідно до розпо-
рядження Кабінету Міністрів Украї-
ни №497-р від 06.06.2018 р.

Отже, діджиталізація повинна 
підвищити ефективність і гнучкість 
роботи енергогенеруючих компаній 
та операторів, покращити їхню ро-
боту з даними та авто матизувати 
процеси.

Демонополізація
Ключовим трендом транс форма-

ції енергетичного ринку Украї ни 
у 2019 р. є його демонополізація. 
Насамперед, це стосується електро-
енергетичного та газового сектору 
нашої держави. До головних змін 
у регуляторному полі щодо демо-
нополізації енергетичного сектору 
у 2019 р. можна віднести наступні.

Лібералізація ринку електричної 
енергії

На виконання міжнародних зобо-
в'язань Украї ни 01.07.2019 р. очіку-
ється запровадження нового ринку 
електричної енергії. Його основною 
метою є лібералізація ринку елек-
троенергії для його функ ціонування 
на конкурентних засадах. Добро-
совісна конкуренція — це один із 
принципів функ ціонування нового 
ринку електричної енергії. Відпо-
відно до ст. 3 Закону Украї ни «Про 
ринок електричної енергії», ринок 
електричної енергії функ ціонує на 
конкурентних засадах, крім діяль-
ності суб'єктів природних монопо-
лій, з обмеженнями, встановленими 
цим законом.

На виконання положень Закону 
Украї ни «Про ринок електричної 
енергії» до 01.01.2019 р. відбувся 
анбандлінг (відокремлення) обл-
енерго та були створені нові суб'єк-
ти роздрібного ринку електроенер-
гії — оператор сис теми розподілу, 
постачальник послуг комерцій ного 
обліку та електропостачальник. 
З 01.01.2019 р. почав роботу роз-
дрібний ринок електроенергії. Тепер 
споживачі отримали право самостій-
но обирати постачальника електро-
енергії.

Ще одним кроком для впро-
вадження конкурентного ринку 
електричної енергії є забезпечен-
ня незалежності оператора сис-
теми передачі. На виконання ви-
мог Закону Украї ни «Про ринок 
електричної енергії» відбувся ан-
бандлінг Державного підприємства 
«НЕК «Укренерго» шляхом зміни дер-
жавного органу, що здійс нює конт-
роль над «Укренерго». 04.02.2019 р. 
Комісія з питань передачі цілісно-
го май нового комплексу ДП «НЕК 
«Укренерго» підписала акт прийому- 
передачі. З моменту підписання до-
кумента «Укренерго» перейшло 
зі сфери управління Міністерства 
енергетики та вугільної промисло-
вості до Міністерства фінансів. Для 
початку роботи на новому ринку 
електроенергії з 01.07.2019 р. ДП 
«НЕК «Укренерго» повинно пройти 
корпоратизацію та сертифікацію.

Що стосується газового сектору, 
то наразі триває анбандлінг (від-
окремлення) оператора газотранс-
портної сис теми. Прогресивним 
кроком було створення ПАТ «Ма-
гістральні газопроводи Украї ни» 
(далі — МГУ), яке відповідатиме 
за забезпечення транс портування 
природного газу. Пізніше для МГУ 
була створена наглядова рада. В ме-
жах реалізації чергового етапу До-
рожньої карти з відокремлення опе-
ратора газотранс портної сис теми 
(далі — ГТС) в Украї ні створена 
нова компанія — ТОВ «Оператор 
газотранс портної сис теми Украї-
ни», власником 100% акцій якої 
є АТ «Укртрансгаз». Створення ТОВ 
«Оператор газотранс портної сис-
теми Украї ни» доз волить розпоча-
ти юридичне відокремлення функ-
ції транс портування газу спочатку 
в структурі НАК «Нафтогаз Украї-
ни», а після 01.01.2020 р. — поза 
межами групи Нафтогаз. Юридичне 
відокремлення оператора ГТС є не-
обхідною умовою для сертифікації 
незалежного оператора, залучення 
міжнародного партнера та продов-
ження транзиту газу через Украї ну.

Введення аук ціонів для ВДЕ
Для розвитку ВДЕ та створення 

конкурентних умов виробництва 
«зеленої» електроенергії надзвичай-
но важливим є прий няття у другому 
читанні законо проекту «Про вне-

сення змін до де яких законодав-
чих актів щодо забезпечення кон-
курентних умов виробництва 
електричної енергії з альтерна-
тивних джерел енергії» №8449-Д 
(далі — Законопроект про аук ціони). 
На сьогодні він опрацьований Комі-
тетом Верховної Ради Украї ни з пи-
тань паливно- енергетичного комп-
лексу, ядерної політики та ядерної 
безпеки й переданий до Верховної 
Ради для прий няття у другому чи-
танні. Відповідно до Законопроек-
ту про аук ціони, запровадження 
аук ціон ної сис теми для виробників 
електричної енергії з ВДЕ плануєть-
ся з 01.01.2020 р. Законопроект про 
аук ціони передбачає підтримку на 
20 років для переможців аук ціону 
у формі гарантованого викупу всьо-
го обсягу електричної енергії, відпу-
щеної ними за ціною, визначеною за 
результатами такого аук ціону. Для 
визначення переможця аук ціону бу-
де враховуватися лише запропонова-
на ціна. Прий няття Законопроекту 
про аук ціони забезпечить впевне-
ність та стабільність для виробників 
ВДЕ, а також сприятиме зниженню 
вартості електричної енергії.

Таким чином, у 2019 р. на 
україн ську енергетику чекають пе-
ретворення. Успішність проведен-
ня реформ та виконання міжнарод-
них зобо в'язань Украї ни залежить 
від усіх учасників енергетичного 
ринку. 


