
Роль у виконанні 
спецобов’язків на новому 

ринку електроенергії та перші 
результати роботи

ODESA OFFSHORE CONFERENCE-2019



Державний курс  
на розвиток  

відновлюваної енергетики  



3% → 30%  
електроенергії з 

відновлюваних джерел   

2017 рік 2030 рік



Працюмо три місяці

Створене КМУ постановою від 17.04.2019 №324 
Розпорядженням КМУ від 12.06.2019 №428-р призначено 

директора



ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

•Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 №2019-VIII 

•Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003 №555-IV 

•Постанова КМУ «Про затвердження Положення про покладення спеціальних 
обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення 
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної 
енергії» (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 512 від 12.06.2019, № 
803 від 21.08.2019) 

•Постанова НКРЕКП від 26.04.2019 № 641 «Про затвердження нормативно-
правових актів, що регулюють діяльність гарантованого покупця та купівлі 
електричної енергії за "зеленим" тарифом» 

•Постанова НКРЕКП «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця» №1471



ЗАПУСК 
ПІДПРИЄМСТВА ЗА 

ДВА ТИЖНІ



ФУНКЦІЇ

купівля електроенергії з альтернативних джерел

виконання спеціальних обов’язків для забезпечення 
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку 
електричної енергії (PSO)

аукціони для зеленої генерації



4% → 30%

Енергоатом 
Укргідроенерго

Ринок «на добу наперед» 
Внутришньодобовий ринок

НЕК «Укренерго»

100 % 100 %

Стабільні цінилипень 2019 у 2030 році



ФІНАНСОВА 
СТАБІЛЬНІСТЬ



РОБОТА З 
ВИРОБНИКАМИ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З 
АЛЬТЕРНАТИВНИХ 

ДЖЕРЕЛ



КУПУЄМО 100% 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З 
АЛЬТЕРНАТИВНИХ 

ДЖЕРЕЛ ТА 
ПРОДАЄМО НА РИНКУ



452
 двосторонні договори купівлі-продажу 
електричної енергії (РРА) із виробниками 
електричної енергії за «зеленим» тарифом



28
 додаткових угод із виробниками електричної 
енергії за «зеленим» тарифом, що збільшили 

потужність



96
 договорів із кандидатами у виробники за 

«зеленим» тарифом (pre PPA)



Процедура підготовки 
та укладення проектів 

договорів за 
«зеленим» тарифом



• Для укладення договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» 
тарифом суб’єкт господарювання, якому встановлений «зелений» тариф, надає 
гарантованому покупцю пакет документів

• Гарантований покупець перевіряє наявність у заявника ліцензії на виробництво 
електричної енергії та встановлення йому «зеленого» тарифу. 

• Протягом 15 робочих днів з дня отримання від суб’єкта усіх вищенаведених 
документів, гарантований покупець надає кандидату у виробники за «зеленим» 
тарифом два примірники договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» 
тарифом. 

• Протягом 3 робочих днів з дня отримання від гарантованого покупця двох 
примірників договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом 
суб’єкт господарювання підписує зі своєї сторони такі примірники та надає їх 
гарантованому покупцю для підписання та реєстрації.  

УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ЗА 
«ЗЕЛЕНИМ ТАРИФОМ»



ВРЕГУЛЮВАННЯ 
НЕБАЛАНСІВ



Відшкодування частки 
вартості врегулювання 
небалансів суб’єктами 

господарювання

• до кінця 2020 року – 0% 
• 2021 рік – 10% 
• З 2020 – +10% на рік



АУКЦІОНИ



•публікує інформацію про затверджені квоти та оголошує про умови і час 
проведення аукціону; 

•укладає договори з операторами електронних торгівельних майданчиків, які 
отримали акредитацію від Адміністратора торгівельної системи; 

•надає інформаційну і консультаційну підтримку учасникам з питань 
проведення аукціонів у електронній торгівельній системі до початку 
проведення аукціону; 

•за результатом аукціону проводить кваліфікаційну перевірку щодо 
відповідності наданих учасниками документів, інформації та заявлених 
пропозицій на відповідність вимогам нормативно-правових актів; 

•укладає договори з переможцями та адмініструє банківські гарантії учасників; 

•формує і публікує необхідні документи у процесі аукціону (оголошення, 
протоколи, договори, акти відмови тощо); 

•звітує про результати проведення аукціону перед уповноваженим органом.

ЯК ЗАМОВНИК АУКЦІОНУ



ВИПЛАТИ 
ВИРОБНИКАМ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗА 
«ЗЕЛЕНИМ» 
ТАРИФОМ



100% 
ЛИПЕНЬ 2019



3  
ЛИПЕНЬ 2019

МЛРД ГРН



100% 
СЕРПЕНЬ 2019



3,4  
СЕРПЕНЬ 2019

МЛРД ГРН



1,82  
ВЕРЕСЕНЬ 2019 – два авансові платежі

МЛРД ГРН



ВСЬОГО

8 мільярдів 
220 мільйонів

ГРН



ПИТАННЯ?



gpee.com.ua

facebook.com/gpeeua


