
Ринок електроенергетики України. 

Можливості експорту 
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Татарчук Наталя 

Ужгород, 19/09/2014 



Європейсько-українське 

енергетичне агентство - це 

• незалежна неприбуткова організація відкрита для всіх учасників 

ринку енергоефективності та відновлюваної енергетики України, 

які мають на меті конструктивно співпрацювати  з компаніями-

однодумцями; 

 

• незалежна експертна мережа та лобістська організація, яка 

виступає спільним голосом з метою сприяння сталому розвитку 

економічного, політичного та технологічного середовища в 

Україні. 

 

• Організація, що головними інструментами своєї роботи вважає: 

лобіювання, комунікації та стимулювання ініціації проектів 

зазначених сфер. 
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Діяльність ЄУЕА 

Події, актуальні для ринку ВДЕ та ЕЕ 

 
 

                  Європейсько-Український Енергетичний День 

 

Робота експертів в робочих групах  

 

               Взаємодія з урядом України  та установами ЄС 
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Існуючий оптовий ринок 

електроенергії в Україні 
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Генерація енергії 

Оптовий ринок електроенергії (ДП «Енергоринок») 

Компанії-постачальники електроенергії  (Обленерго) 

Перерозподіл + постачання 

Споживач 



Законодавство на ринку 

електроенергетики України 

• Закон України «Про електроенергетику» від 1998 

року із усіма поправками, додатками та рішеннями 

 

 

• Директива 2003/54/ЕС Європейського парламенту та 

Ради ЄС відносно загальних правил для 

внутрішнього ринку електроенергії від 26.06.2003 

• Регламент №1228/2003 Європейського парламенту 

та Ради ЄС щодо умов доступу до мереж 

міжнародного обміну електроенергією від 26.06.2003 
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Регуляторні органи щодо 

експорту електроенергії 

• Оригінально: Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері енергетики                    

Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг 

 

• Антимонопольний Комітет України 

 

• Системний оператор «Укренерго»  
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Еволюція експорту 

електроенергії  

Експорт  до 2010 року 
 Експортує тільки Бурштинська ТЕС 

 

Експорт 2010 – 2014 рр. 

 «Право експорту» можна купити на аукціоні на календарний рік  

 

Експорт з 2014 року 
 «Право експорту» можна купити на аукціоні на календарний 

 місяць 
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Потужності та експорт на 

вересень 2014 року 

За січень-червень 2014 року експорт електроенергії 

знизився на 46% (Державна фіскальна служба України) 

до USD 310,315 млн. 
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Модель нового ринку 

електроенергії 
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Ринок двосторонніх угод 

Балансуючий 

ринок  
Спотовий 

ринок 

Споживач 

Постачальник 

Споживач 

Оптовий ринок 

електроенергії 

Угода про 

перерозподіл 

електроенергії 



  

 

Дякую за увагу! 

 
За додатковою інформацією звертайтеся до нас: 

 

Європейсько-українське енергетичне агентство 

БЦ «Євразія» 

Вул. Жилянська 75, 5й поверх, 01032 

Київ, Україна 

 

Тел.: 0038 044 390 55 33 

office@euea-energyagency.org  

 

www.euea-energyagency.org 

 

office@euea-energyagency.org 
office@euea-energyagency.org 
office@euea-energyagency.org 
www.euea-energyagency.org
www.euea-energyagency.org
www.euea-energyagency.org

