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ВСТУП
Серед стратегічних завдань роз�

витку національної економіки Украї�
ни та зміцнення основ її економічно�
го зростання має бути проведення
глибоких якісних перетворень в елек�
троенергетичному секторі економіки
та ефективної електроенергетичної
політики за допомогою відповідних
інструментів.

На шляху цих перетворень одним
із невідкладних завдань електро�
енергетичної політики держави є ви�
рішення проблем вдосконалення елек�
троенергетичних ринків України та
запровадження відповідно до світової
практики ефективних механізмів
їхнього державного регулювання. Не�
досконале державне регулювання в
електроенергетичній сфері зумовило
те, що й досі внутрішні ринки енерго�
ресурсів України (крім, з певними за�
стереженнями, ринку нафтопродуктів
і ринку послуг з постачання електро�
енергії) не є конкурентними, оскільки
на жодному з них не забезпечується
вільний вибір контрагентів, а дія рин�
кових механізмів ціноутворення прак�
тично нівелюється частим централізо�
вано�адміністративним втручанням.

При цьому вдосконалення елект�
роенергетичних ринків необхідно
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розглядати як з позиції економічної
ефективності, так і з позиції забезпе�
чення електроенергетичної безпеки,
а також з урахуванням їхнього реаль�
ного стану, специфіки функціонуван�
ня та світових тенденцій розвитку.
Напрями вдосконалення повинні кон�
кретизуватися для кожного з елект�
роенергетичних ринків України.
Нижче розглянуто проблеми вдоско�
налення ринку електроенергії.

РЕЗУЛЬТАТИ
Основою електроенергетики краї�

ни є Об'єднана електроенергетична
система (ОЕС) України, яка здійснює
централізоване електрозабезпечення
внутрішніх споживачів, взаємодіє з
енергосистемами суміжних держав,
забезпечує експорт, імпорт і транзит
електроенергії. Вона об'єднує енерго�
генеруючі потужності та розподільчі
мережі регіонів України, які сполучені
між собою системними лініями елект�
ропередачі. Оперативно�технологічне
управління ОЕС, управління режима�
ми енергосистеми, а також забезпе�
чення надійності й умов паралельної
роботи з енергосистемами інших країн
здійснюється централізованим дер�
жавним підприємством ДП НЕК "Ук�
ренерго".

В Україні вже більше десяти років
функціонує Оптовий ринок елект�
ричної енергії (ОРЕ), який є впоряд�
кованою системою здійснення опе�
рацій купівлі�продажу електричної
енергії. Державне регулювання елек�
троенергетичного ринку здійснює
Національна комісія регулювання
електроелектроенергетики (НКРЕ),
головними завданнями якої є: ліцен�
зування та регулювання діяльності
суб'єктів природних монополій; за�
безпечення проведення цінової і та�
рифної політики; захист прав спожи�
вачів; впровадження правил користу�
вання електричною енергією [1].

Основними започаткованими за�
дачами функціонування ОРЕ є:

— забезпечення потреб спожи�
вачів України в електричній енергії за
мінімально можливою ціною на прин�
ципах конкуренції між енергогенеру�
ючими компаніями і між постачаль�
никами;

— забезпечення фінансової ста�
більності й прибутковості галузі;

— створення конкурентоздатної
української електроенергетики, і як
наслідок — умов для залучення по�
тенційних інвесторів.

Оптовий ринок почав функціону�
вати по схемі ринку "єдиного покуп�
ця" у 1996 р. Протягом довгого часу
робота ОРЕ характеризувалася неста�
більністю, що було пов'язане, в першу
чергу, з проблемами неплатежів і на�
копиченою заборгованістю за відпу�
щену електроенергію. Назріла не�
обхідність переходу від моделі "єди�
ного покупця" до ефективнішої і орі�
єнтованої на потреби споживачів мо�
делі ринку електроенергії. У 2002 р.
Кабміном України була ухвалена Кон�
цепція функціонування та розвитку
оптового ринку електричної енергії
України (далі — Концепція). Ця Кон�
цепція визначила поетапний перехід
до моделі повномасштабного конку�
рентного ринку електроенергії, який
складається з ринку двосторонніх
контрактів, балансуючого ринку для
забезпечення попиту і пропозиції на
позаконтрактні обсяги електроенергії
та ринку додаткових послуг.

У 2004 р. була створена Між�
відомча комісія щодо координації
роботи, пов'язаної з реалізацією по�
ложень Концепції. У 2005 р. був прий�
нятий План заходів з реалізації дру�
гого етапу Концепції (2006 — 2008
рр.) та зміни до Закону України "Про
електроелектроенергетику" (№ 2362�
IV), якими передбачені зміни в Пра�
вилах ОРЕ щодо підвищення конку�
ренції на ринку. Ухвалення Закону
України від 23.06.2005 № 2711 "Про
заходи щодо забезпечення стабільно�
го функціонування підприємств
ПЕК" дало імпульс для поліпшення
фінансового стану підприємств галузі
й дозволило здійснити низку заходів
щодо запобігання їхньому банкрут�
ству. У 2007 р. було схвалено План
заходів щодо реалізації положень
Концепції на 2008—2014 рр.

Отже, протягом 2004—2007 рр.
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були в основному забезпечені клю�
чові організаційно�економічні умови
для поступового впровадження сис�
теми двосторонніх договорів купівлі�
продажу електричної енергії. Але
проблеми залишилися і вони можуть
бути вирішені тільки за умови належ�
ного забезпечення подальшої орган�
ізаційної, ресурсної та законодавчої
підтримки процесу впровадження
положень Концепції.

Слід зазначити, що у 2004 році
відбулося відхилення від курсу лібе�
ралізації вітчизняного ринку елект�
роенергії в зв'язку із створенням дер�
жавної монополії — НАК "Електро�
енергетична компанія України" (НАК
"ЕКУ"), яка централізовано об'єдна�
ла активи генеруючих і дистрибуцій�
них енергопідприємств країни [2]. Це
зумовило появу значних диспро�
порцій у ринковій структурі, оскіль�
ки фактично утворилася вертикаль�
но інтегрована структура, яка моно�
полізувала різнопрофільні та водно�
час взаємозалежні види діяльності в
електроенергетичній сфері. Сьогодні
у власності НАК "ЕКУ" перебувають
контрольні пакети акцій 10 генерую�
чих об'єктів, на які припадає 45 % за�
гальної встановленої потужності
ОЕС України, а також державні час�
тки (контролюючі або блокуючі) 21 з
27 Обленерго, які закуповують в ОРЕ
близько 70 % обсягу електроенергії.

Розвиток конкурентного середо�
вища на українському ринку електро�
енергії та перехід до нової моделі
функціонування гальмують проблеми
системного характеру, у тому числі:

— надмірне спрацювання потуж�
ностей і об'єктів електроенергетичної
інфраструктури, відповідна потреба
в їхній технічній і технологічній мо�
дернізації за сучасними критеріями
(виробничої продуктивності, енерго�
затратності й екологічної безпеки) та
відсутність необхідних для цього
коштів;

— відсутність конкуренції на рин�
ках первинних енергоносіїв (природ�
ного газу та вугілля);

— нереалізованість експортного
потенціалу електроелектроенергети�
ки зумовлена, в першу чергу, досить
слабкою інтеграцією з об'єднаною
енергосистемою Євросоюзу;

— наявність дебіторсько�креди�
торської заборгованості суб'єктів
діяльності на енергоринку (так, на по�
чаток квітня 2007 р. заборгованість ДП
"Енергоринок" перед генеруючими
компаніями досягла 15 млрд грн.,
енергопостачальних компаній перед
оператором ОРЕ — відповідно, 14,96
млрд грн.);

— перехресне субсидування од�
них категорій споживачів за рахунок
інших (відносно субсидування побу�
тових споживачів);

— залежність регулюючого орга�
ну (НКРЕ) від впливу політичних чин�
ників (при встановленні тарифів та
розподілу коштів) [3].

До проблем державного регулю�
вання слід віднести:

— недоліки функціонування ОРЕ
(адміністративне втручання; недоско�
налість системи договірних відносин;
нерозвиненість ринку допоміжних
послуг; недостатня прозорість проце�
дур здійснення експорту та транзиту
електричної енергії й ін.);

— недосконалість системи тари�
фоутворення (щодо послуг з передачі
електричної енергії, з централізова�
ного диспетчерського регулювання й
ін.);

— недоліки у діяльності суб'єктів
господарювання (високий рівень
втрат електроенергії в мережах);

— незабезпечення вимог Євро�
пейської Хартії (принципів лібера�
лізації та "недискримінаційного" до�
ступу до електричних мереж).

Досвід реформ електроелектрое�
нергетичного сектору країн Цент�
рально�Східної та Південної Європи
свідчить, що більшість з них (Чехія,
Угорщина, Польща, Румунія й ін.)
йшли шляхом дезінтеграції електро�
електроенергетичних холдингів і по�
етапної та досить тривалої привати�
зації генеруючих і дистрибуційних
компаній. Як показав досвід цих та
інших країн, у ході приватизації елек�
троенергетичних компаній значною
проблемою була нагромаджена дебі�
торсько�кредиторська заборго�
ваність, яка істотно погіршувала інве�
стиційну привабливість об'єктів. Для
розв'язання цієї проблеми країнами
Європи застосовувалися такі інстру�
менти, як створення палат боргових
розрахунків (Естонський національ�
ний борговий фонд) та банків для ре�
структуризації кредитів (Словенське
агентство з відновлення банків). Лит�
ва пішла шляхом трансформації за�
боргованості одних компаній в акці�
онерний капітал інших, Румунія —
шляхом списання боргів, а Польща та
Чехія реалізували певні програми з
розпорядження безнадійними борга�
ми.

Найбільш поширеними у світі мо�
делями організації оптового ринку
електричної енергії є: модель єдино�
го покупця; лібералізована модель
єдиного покупця; модель обов'язко�
вого Спотового ринку (Пулу); модель
двосторонніх контрактів з балансую�
чим ринком.

Існуючий оптовий ринок елект�
ричної енергії України базується на
моделі єдиного (монопольного) дер�
жавного оптового покупця (продав�
ця) електричної енергії — єдиного
оптового постачальника, яка на сьо�
годні блокує розвиток ринкових ме�
ханізмів в ОРЕ.

Концепція функціонування та
розвитку оптового ринку електрич�
ної енергії України передбачає посту�
повий перехід від діючої системи до
моделі двосторонніх контрактів з ба�
лансуючим ринком, яка найбільш ши�
роко застосовується у світі останнім
часом.

Основні напрями змін повинні бу�
ти такими:

— коригування організаційної стру�

ктури та системи контрактів ОРЕ;
— удосконалення системи ціно�

утворення;
— перехід від адміністративного

втручання на регулюючий контроль;
— удосконалення енергоринку

зовнішніх взаємовідносин;
— удосконалення законодавчо�

нормативної бази.
Учасники ринку вільні вибирати

між комбінацією довго�, середньо� та
короткострокових договорів та куп�
івлею електричної енергії на балан�
суючому ринку. Складність цієї мо�
делі полягає у тому, що обсяги елек�
троенергії, зазначені у контрактах
між гравцями ринку, мають бути уз�
годжені з роботою системи у реаль�
ному часі. Тому для учасників ринку
встановлюються детально розроблені
та обов'язкові правила, за якими вони
надають повідомлення про обсяги
електричної енергії, зазначені у кон�
трактах, Оператору системи. Особ�
ливо важливим є те, що на балансую�
чому ринку для учасників створюють�
ся цінові стимули для наближення
обсягів електричної енергії за кон�
трактами купівлі�продажу до фак�
тичних. На відміну від спотового рин�
ку, на якому у кожному розрахунко�
вому періоді встановлюється єдина
ціна, на балансуючому ринку вста�
новлюються дві різні ціни залежно від
того купується чи продається елект�
рична енергія.

Лібералізація ринку дасть право
великим промисловим підприємствам
укладати прямі договори з електрос�
танціями на поставку необхідних об�
сягів електроенергії за договірними
цінами, а виробникам дозволить про�
давати електроенергію як за прями�
ми договорами, так і через біржу. Ре�
форма повинна зробити ринок при�
вабливішим для інвесторів, що, зреш�
тою, буде сприяти залученню інвес�
тицій в галузь, а також зниженню цін
за рахунок більшої конкуренції.

Принципова схема варіанта (мо�
делі) реорганізованого ринку елект�
роенергії включає такі основні сег�
менти:

— ринок прямих товарних поста�
вок електричної енергії на основі дво�
сторонніх договорів купівлі�продажу
електричної енергії між виробника�
ми електричної енергії (ТЕС, ТЕЦ,
АЕС) і постачальниками та/або кінце�
вими споживачами (такі договори
можуть укладатися як на біржі, так і
на позабіржовому ринку);

— балансуючий ринок (ринок
відхилень факту від плану) електрое�
нергії — механізм, який забезпечує
задоволення фактичних потреб спо�
живачів в електроенергії шляхом ко�
регування у реальному часі обсягів,
передбачених двосторонніми кон�
трактами, і продажів на спот�ринку
(аукціоні);

— ринок системних (допоміжних)
послуг — послуги надаються учасни�
ками оптового ринку на конкурентній
основі для підтримки надійного, за�
даного рівня якості енергопостачан�
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ня споживачів (комерційний облік
електроенергії, моніторинг ринку й
ін.).

На початку реформування має
бути створена автоматизована систе�
ма диференційованого обліку елект�
роенергії та обміну даними, яка доз�
волить в режимі реального часу
відстежувати поставку кожної кіло�
ват�години на території України, що
відповідатиме міжнародним стандар�
там. Також повинна бути створена і
упроваджена система всіх елементів
балансуючого механізму.

АЕС, ТЕС і ТЕЦ повинні мати
право вільного й безперешкодного
продажу електроенергії безпосеред�
ньо як енергопостачальникам (обле�
нерго), так і споживачам. Гідроелек�
тростанції, які виробляють пікову
енергію, прямо продавати її не змо�
жуть, їхній товар має бути реалізова�
ним на балансуючому ринку, де по�
стачальники і споживачі зможуть до�
куповувати енергію. Основний обсяг
продукції повинен закуповуватися у
виробників за довгостроковими (ф'ю�
черсними угодами). Електроенергія,
яка не буде куплена, повинна спрямо�
вувати також на балансуючий ринок.
Основними споживачами електрое�
нергії балансуючого ринку мають
бути розподільні компанії — Обле�
нерго, через яких електроенергія по�
ступатиме дрібному бізнесу і насе�
ленню. Механізм купівлі�продажу
має реалізовуватися через Операто�
ра ринку на підставі Договору ринку
і відповідно Правилам ринку.

Основною метою ринку системних
послуг має бути забезпечення можли�
вості для учасників на комерційній рин�
ковій основі одержувати справедливу
платню за виконання додаткових тех�
нологічних дій, що забезпечують
підтримку надійності або збільшують
рівень якості енергопостачання.

Функції ОРЕ можуть бути розши�
рені за рахунок утворення нових (крім
зазначених вище) сегментів, таких як:
ринок потужності генерації (аукціони
на довгостроковий продаж потуж�
ності); ринок ф'ючерсних контрактів
(страхування цінових ризиків); ринок
торгівлі правами на передачу електро�
енергії (використання пропускної
здатності електричних мереж).

Для практичного поєднання інте�
ресів всіх учасників ОРЕ має бути
створена комерційна адміністрація
ОРЕ (КА ОРЕ) у складі Ради дирек�
торів ОРЕ та адміністративного апа�
рату, який створюється на базі ДП
"Енергоринок". Останній при цьому
втрачає статус державного підприєм�
ства та функції єдиного оптового про�
давця�покупця електроенергії. Функ�
ція оптового продажу електричної
енергії повинна передатися Пулу ви�
робників електричної енергії, а функ�
ції оптової купівлі електричної енергії
передаються ліцензіатам на постачан�
ня електроенергії за регульованим та
нерегульованим тарифами, а також
іншим оптовим покупцям. Суб'єктами
ОРЕ мають бути як асоційовані члени

(наприклад, Пул генерації, асоціація
постачальників, асоціація споживачів,
транспортувальники), так і державні
структури (Мінпаливоенерго, НЕК
"Укренерго", ДП "Укрінтеренерго").

Сьогодні ціни виробників на елек�
тричну енергію, що поставляється в
ринок, і оптова ринкова ціна визнача�
ються за Правилами оптового ринку.
Відповідно до Правил ринку визна�
чається погодинна ціна закупівлі елек�
тричної енергії, виробленої тепловими
станціями, які працюють за ціновими
заявками. При цьому тарифи на вироб�
ництво електричної енергії атомними
електростанціями, гідроелектростанц�
іями та ТЕЦ встановлюються НКРЕ.
Вартість електричної енергії, що заку�
повується на ОРЕ, визначається як се�
редньозважена величина вартості елек�
тричної енергії теплових, атомних
електростанцій, гідроелектростанцій,
теплоелектроцентралей та інших
суб'єктів підприємницької діяльності,
які продають електричну енергію в
ОРЕ. Оптова ринкова ціна електричної
енергії формується на погодинній ос�
нові, виходячи з платежів виробникам
електричної енергії, імпортерам елек�
тричної енергії, підприємству, яке
здійснює диспетчерське  управління
ОЕС та передачу електричної енергії
магістральними і міждержавними елек�
тричними мережами, та іншим суб'єк�
там ринку, які мають право на отриман�
ня коштів відповідно до законодавства.

Після впровадження нової моделі
ОРЕ основними відносинами купівлі�
продажу електричної енергії будуть
двосторонні договори між виробни�
ками і постачальниками або спожи�
вачами. Об'єми електроенергії, виз�
начені договорами, повинні реєстру�
ватися у Оператора ринку.

Основні фінансово�економічні
принципи роботи повномасштабного
ринку прямих договорів повинні
грунтуватися на наступному:

— ціна купівлі�продажу елект�
ричної енергії за двосторонніми до�
говорами визначається сторонами
цих договорів, а ціна договорів, які
укладаються на біржі, встановлюєть�
ся за наслідками проведення торгів;

— ціна за усунення дисбалансу і
розрахунок платежів визначаються
на балансуючому ринку згідно з про�
позиціями і заявками сторін за відпо�
відними Правилами;

— всі суб'єкти, які купують і про�
дають фізичні об'єми електроенергії,
мають брати участь в балансуючому
ринку, механізм купівлі�продажу
електричної енергії реалізується че�
рез Оператора ринку;

— обов'язковою умовою роботи
на балансуючому ринку буде на�
явність у всіх учасників кредитного
покриття — фінансової гарантії
(авансові платежі, депозити, акреди�
тиви, банківська гарантія тощо),

— підписання Договору балансу�
ючого ринку повинно бути однією з
основних умов отримання ліцензії на
здійснення підприємницької діяль�
ності з виробництва і постачання

електричної енергії;
— кошти, які надходять на раху�

нок Пулу за електричну енергію по�
точного споживання, розподіляють�
ся за алгоритмом, що затверджуєть�
ся членами Пулу та спрямовуються на
забезпечення поточної діяльності
компаній;

— кошти, що надходять на раху�
нок Пулу як повернення боргів енер�
горинку за минулі роки, спрямову�
ються на викуп боргових зобов'язань
генеруючих компаній;

— ціна пікової потужності за
пропозицією Пулу генерації затвер�
джується КА ОРЕ та перевіряється
НКРЕ на відповідність розрахунків
встановленим нормам та правилам.

В умовах повномасштабної кон�
куренції ціноутворення в сфері гене�
рації та збуту електроенергії втрачає
те значення, яке воно має в умовах
природної монополії, й грунтується
на ринкових засадах в умовах вільної
конкуренції.

Часова вартість генерації електро�
енергії складається як сума часової вар�
тості базової, регулюючої та пікової
потужності, до оптової ціни генерації
додається питома вага на 1 кВт.год. вар�
тості послуг інших учасників ОРЕ, а та�
кож інвестиційна складова, яка потре�
бує окремого опрацювання.

Ціноутворення на послуги з пере�
дачі електроенергії (з рисами природ�
ної монополії) складається з трьох
компонентів: плати за доступ до ме�
режі електропередач; плати за втра�
ти на лінії та плати за перевантажен�
ня (попит перевищує пропозицію при
існуючих цінах).

Отже, реформування системи та�
рифоутворення в електроелектрое�
нергетиці зумовлено комплексом
складних факторів і потребує роз�
робки і впровадження зважених еко�
номічних механізмів для вирішення
проблеми прибутковості суб'єктів
господарювання та проблеми сус�
пільних втрат внаслідок зростання
цін на енергоносії.

На сьогодні єдиним експортером
електроенергії з України є Державне
підприємство зовнішньоекономічної
діяльності (ДПЗД) "Укрінтеренерго",
що поставляє електроенергію до
Угорщини, Словаччини, Румунії і
Молдови. ДПЗД є суб'єктом ОРЕ, де
воно купує електроенергію для екс�
порту за цінами (нижчими, чим на
внутрішньому ринку), що встановлю�
ються НКРЕ. Тобто за низьку ціну
експорту доплачують українські спо�
живачі.

Минулого року Україна різко —
на 1,2366 млрд кВт�год (11,8 %) —
понизила обсяг експорту електро�
енергії. Всього в 2007 р. з України ек�
спортовано 9,2 млрд кВт�год. З лип�
ня було припинено постачання елект�
роенергії до Білорусі, а з жовтня —
до Росії та Польщі. Однією з основ�
них причин припинення постачань
стала низька ціна електроенергії, що
експортується.

Для покращення ситуації необ�
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хідно, щоб доступ до міждержавних
електричних мереж для експорту
електроенергії надавався на умовах
аукціону з обмеженим терміном (мак�
симум на рік). Порядок проведення
таких аукціонів має затверджувати
Уряд. Він встановлює кваліфікаційні
вимоги до учасників і критерії визна�
чення переможців, обсяг доступу за
окремими лотами, критерії вартості
доступу, а також умови відмови в на�
данні доступу і дострокового припи�
нення доступу у разі невиконання по�
стачальником електроенергії умов
договору або законодавства. Ще одна
основна вимога — для експорту елек�
троенергії постачальник повинен ку�
пувати необхідний обсяг на оптовому
ринку електроенергії за ціною, не
нижчою за оптову ринкову.

Необхідно зауважити, що підви�
щення ціни закупівлі електроенергії
для подальшого експорту все ж не
буде сприяти підвищенню обсягів, що
експортуються, і поверненню втраче�
них ринків. Збільшення експорту елек�
троенергії з України можливе лише за
умови об'єднання з європейською
енергосистемою (UСTE/CENTREL).
Це потребує як модернізації українсь�
кої енергосистеми (створення техніч�
них можливостей для експорту та ре�
зервних потужностей, стабілізації ро�
боти енергосистеми тощо), так і пев�
ної зовнішньоекономічної роботи в
умовах жорсткої конкуренції та без�
перечного дотримання усіх вимог до
учасників євроенергосистеми. Однією
з необхідних умов отримання можли�
вості для нарощування експорту елек�
троенергії до країн Заходу є без�
застережне впровадження міжнарод�
них стандартів ядерної безпеки на ук�
раїнських АЕС.

Транзитний потенціал електро�
електроенергетики України повинен
використовуватися тільки з позицій
економічної доцільності. Лібераліза�
ція у повному обсязі діяльності з
міждержавного транзиту електрич�
ної енергії через територію України
може бути здійснена за умов лібера�
лізації цін на енергоносії в Росії, як
потенційно найбільшого постачаль�
ника електричної енергії до євро�
пейських країн через територію Ук�
раїни, тобто після створення умов для
справедливої конкуренції виробників
електроенергії.

Основні правові та організаційні
засади, які визначають загальні умови
функціонування діючої моделі ОРЕ,
визначені Конституцією України, За�
коном України "Про електроелектро�
енергетику" (із змінами і доповнення�
ми), Рішенням Конституційного Суду
України від 12 лютого 2002 р. № 3�рп/
2002 (справа про електроелектроенер�
гетику), нормативними актами Прези�
дента України, Кабінету Міністрів Ук�
раїни, Національної комісії регулюван�
ня електроелектроенергетики України.

Відповідно до подальшого розвит�
ку ОРЕ, визначеного Концепцією фун�
кціонування та розвитку ОРЕ, необхі�
дно вдосконалити нормативно�право�

ву базу функціонування електроелек�
троенергетики та відносин на ринку.
Необхідно розробити та прийняти низ�
ку змін до законів, зокрема до законів
"Про електроелектроенергетику",
"Про природні монополії", "Про опо�
даткування прибутку підприємств",
"Про податок на додану вартість", а
також бюджетного, фінансового, мит�
ного законодавства та законодавства у
сфері державного регулювання елект�
роелектроенергетики. Для забезпечен�
ня реалізації напрямів подальшого роз�
витку ОРЕ та завдань Концепції вини�
кає також потреба прийняття нових
або зміни існуючих підзаконних нор�
мативно�правових актів в електроелек�
троенергетиці.

Зокрема, нормативно�законодав�
чого закріплення вимагають: затвер�
дження нових правил функціонуван�
ня оптового ринку; зміни у ціно� та
тарифоутворенні на ОРЕ; удоскона�
лення порядку ліцензування; зміни в
організаційній структурі ОРЕ; захо�
ди щодо вирішення проблеми боргів
та забезпечення повної поточної оп�
лати; зміни режиму оподаткування;
затвердження Кодексу електричних
(магістральних і розподільних) ме�
реж; впровадження правил та вимог
до комерційного обліку електрое�
нергії, моніторингу ринку двосто�
ронніх договорів і балансуючого рин�
ку; розробка правил функціонування
ринку допоміжних послуг; впровад�
ження порядку митного оформлення
й вирішення інших питань, пов'язаних
з експортом, імпортом та транзитом
електроенергії та ін.

ВИСНОВКИ
З метою активізації впроваджен�

ня положень діючої Концепції функ�
ціонування та розвитку оптового
ринку електричної енергії України
необхідно реалізувати наступні пер�
шочергові завдання та заходи:

— обмежити втручання Мінпали�
венерго в діяльність Ради Енергорин�
ку, зосередивши увагу виключно на
стратегічних напрямах розвитку галузі;

— розпочати новий етап привати�
зації в галузі, передбачивши запровад�
ження індивідуального підходу, на за�
садах чітко продуманої і прозорої
політики із залученням стратегічних
інвесторів та забезпеченням держав�
них інтересів (кошти від приватизації,
в першу чергу, мають бути спрямовані
на оновлення основних фондів галузі,
а не на наповнення бюджету);

— розробити та впровадити нові
механізми інвестиційної діяльності в
електроелектроенергетичній галузі з
урахуванням приватизації об'єктів,
специфіки регулювання цін та та�
рифів, особливостей функціонування
ОРЕ, а також орієнтації на підхід, за
яким інвестиційна складова тарифу
використовується цілеспрямовано як
джерело окупності інвестиційних про�
ектів;

— сформувати нормативно�пра�
вову базу функціонування ОРЕ,
згідно з першим етапом (на 2008—

2009 рр.) Плану заходів щодо реалі�
зації положень Концепції, №1056�р
від 28 листопада 2007 р;

— започаткувати укладення пря�
мих договорів між учасниками енер�
горинку згідно з новими правилами
ОРЕ;

— забезпечити вдосконалення
процесів тарифоутворення та підви�
щення рівня їхнього методичного за�
безпечення;

— запровадити дієвий механізм
позбавлення ліцензій суб'єктів госпо�
дарювання, які порушують умови і
правила підприємницької діяльності
у сфері електроелектроенергетики;

— забезпечити незалежність
НКРЕ у прийнятті рішень у межах її
повноважень, конкретизувати її по�
вноваження щодо регулювання діяль�
ності договірних об'єднань суб'єктів
електроелектроенергетики;

— запровадити для суб'єктів при�
родних монополій та інших учасників
енергоринку стимулюючі заходи до
зниження власних витрат при вироб�
ництві, розподілі та постачанні елек�
тричної та теплової енергії спожива�
чам;

— прискорити завершення впро�
вадження автоматизованої системи
обліку електроенергії на всьому тех�
нологічному ланцюгу — від вироб�
ництва електроенергії до її спожи�
вання кінцевим споживачем;

— впровадити заходи з форму�
вання ефективних паливних ринків
вугілля і природного газу;

— впровадити ефективні фінан�
сові механізми для створення сезон�
них запасів палива на теплових елек�
тростанціях;

— впровадити додаткові заходи
для досягнення світового рівня ядерної
та радіаційної безпеки, враховуючи
вимоги Конвенції про ядерну безпеку;

— розробити чітку стратегію та
поетапну програму дій щодо розвит�
ку міжнародного співробітництва на
європейському та країн СНД ринку
електричної енергії, зокрема щодо
забезпечення фінансування заходів на
приведення енергосистеми України у
відповідність до стандартів UCTE, а
також захисту прав українських ви�
робників електричної енергії;

— реалізувати організаційні й
технічні заходи з модернізації та підви�
щення надійності обладнання генерації
і мереж для забезпечення відповідності
енергосистеми України вимогам євро�
пейської енергосистеми UCTE.
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