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1.Обговорення пропозицій ГС «Енергетичний Союз» щодо обрахунку фінгарантій.
ГС «Енергетичний союз» ініціює внесення змін до Правил ринку, затверджених постановою
НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 (із змінами), в частині надання можливості учасникам ринку електричної
енергії продавати електричну енергію, яку учасник ринку вже придбав, без покриття цієї електричної
енергії фінансовою гарантією, яка надається ОСП. Зокрема, пропонується розглянути внесення змін до
таких пунктів Правил ринку:
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ДОДАТОК №1
до протоколу ПР 08-20 від 16 жовтня 2020 р.

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СОЮЗ» (далі – ГС ЕС), яка об’єднує постачальників за
вільними цінами (далі – ПВЦ), постачальників універсальних послуг (далі – ПУП), трейдерів,
виробників та споживачів енергоресурсів, звертається до Вас з приводу необхідності внесення змін
до Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 (із змінами) (далі –
Правила ринку), в частині надання можливості учасникам ринку електричної енергії продавати
електричну енергію, яку учасник ринку вже придбав, без покриття цієї електричної енергії
фінансовою гарантією, яка надається ОСП.
ГС ЕС отримує звернення учасників ринку електричної енергії (далі – УР) щодо
невідповідності окремих положень Правил ринку основоположним принципам роботи
впровадженої моделі ринку та надання одним учасникам ринку переваг порівняно з іншими.
На сьогоднішній день, відповідно до норм Правил ринку, маємо таку ситуацію:
УР, який придбав електричну енергію на ринку двосторонніх договорів (далі – РДД) у
іншого УР, гарантував наявність електричної енергії для забезпечення можливості її
перепродажу у відповідних обсягах. При цьому, УР в межах обсягу придбаної на РДД
електричної енергії навіть теоретично не може створити негативний (дефіцитний)
небаланс електричної енергії, в наслідок якого у цього УР можуть виникнути фінансові
зобов’язання перед Оператором системи передачі (далі – ОСП). Навпаки, наявність
придбаного на РДД та не реалізованого обсягу електричної енергії у будь-якому випадку
може призвести тільки до позитивного (профіцитного) небалансу електричної енергії,
відповідно до якого саме у ОСП виникають фінансові зобов’язання по відношенню до
такого УР.
Отже, у УР, який вже придбав електричну енергію, не можуть виникнути фінансові
зобов’язання перед ОСП в межах придбаних на РДД обсягів електричної енергії. Таким
чином, у ОСП відсутні ризики щодо несплати з боку УР за негативний (дефіцитний)
небаланс електричної енергії в межах вже придбаного обсягу електричної енергії на РДД.
Не зважаючи на зазначене, для забезпечення можливості продажу електричної
енергії, яка вже була придбана на РДД, відповідно до діючих вимог Правил ринку, УР
зобов’язаний надати ОСП фінансову гарантію у розмірі прогнозованої вартості цієї
електричної енергії на балансуючому ринку (далі – БР). Тобто УР, сплативши за придбану
на РДД електричну енергію, для отримання можливості її перепродажу, додатково
повинен покрити цей самий обсяг фінансовою гарантією наданою ОСП, при тому, що в
межах вже придбаного обсягу, за будь-яких обставин, у УР не може виникнути фінансових
зобов’язань на БР перед ОСП.
Такі обставини фактично створюють для УР штучні обмеження у можливості здійснювати
продаж залишків електричної енергії та здійснювати перепродаж електричної енергії, яка вже
була придбана на РДД.
Натомість беззаперечним є необхідність надання з боку УР на користь ОСП фінансової
гарантії у відповідних розмірах, за умови коли УР здійснює продаж електричної енергії не
здійснивши її попередню купівлю.
Відмітимо, що УР, які здійснюють продаж електричної енергії попередньо не здійснивши її
купівлю, мають значну перевагу перед тими УР, які спочатку купують електричну енергію, а потім
продають, оскільки не здійснюючи перед продажом попередню купівлю електричної енергії УР не
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несе фінансового навантаження у вигляді сплати за куповану електричну енергію. При цьому
зобов’язання надавати ОСП фінансову гарантію для всіх УР однакове.
Виходячи з вище наведеного, для приведення норм Правил ринку у відповідність до
основоположних принципів роботи ринку, вбачаємо за необхідне розробити та впровадити зміни
до Правил ринку, якими передбачити надання права УР продавати електричну енергію на РДД та
РДН/ВДР без надання фінансової гарантії в межах обсягів електричної енергії, що були придбані
на РДД.
Для якнайшвидшого вирішення вищевикладеного питання, зі свого боку пропонуємо до
розгляду внесення змін до таких пунктів Правил ринку:
- до пункту 2.3.1: При визначенні величини «Wselфактgr,d,z» для УР враховувати не обсяги
електричної енергії, яка продається УР на РДД, а різницю між обсягами продажу
електричної енергії та обсягами купівлі на РДД у відповідному розрахунковому періоді.
- до пункту 6.1.11: При визначенні величини «Wselgr,d,z» для УР враховувати не обсяги
електричної енергії, яка продається УР на РДД, а різницю між обсягами продажу
електричної енергії та обсягами купівлі на РДД у відповідному розрахунковому періоді.
В разі якщо сума таких різниць має від’ємне значення, то зазначена величина дорівнює
0.
Просимо Вас розглянути наші пропозиції та обговорити їх на робочій групі за участі
зацікавлених сторін для подання спільноопрацьованого проекту змін до Правил ринку на розгляд
до НКРЕКП. Представники ГС ЕС готові прийняти активну участь у цьому процесі нормотворчості.
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
щодо запропонованих змін до Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 (із змінами)
Чинна редакція документа

Редакція зі змінами

II. Двосторонні договори
2.3. Розрахунок максимальних обсягів продажу
2.3.1. Максимальний обсяг продажу на РДН та ВДР для СВБ gr у зоні z для
2.3.1. Максимальний обсяг продажу на РДН та ВДР для СВБ gr у зоні z для кожного торгового дня d розраховується за формулою…
кожного торгового дня d розраховується за формулою…
- сумарний обсяг проданої
учасником ринку електричної
- сумарний обсяг проданої
учасником ринку електричної
енергії за відрахуванням
енергії по кожному
сумарного обсягу купленої
розрахунковому періоду t у
учасником ринку електричної
торговий день d на РДД, що
енергії по кожному
зареєстрований в електронній
розрахунковому періоду t у
платформі ОСП;
торговий день d на РДД,
відповідно до зареєстрованих
обсягів електричної енергії в
електронній платформі ОСП;
VI. Фінансові гарантії
6.1. Загальні положення
6.1.11. Для кожної СВБ gr для кожного торгового дня d розраховується
розмір необхідної фінансової гарантії за формулою…

6.1.11. Для кожної СВБ gr для кожного торгового дня d розраховується
розмір необхідної фінансової гарантії за формулою…

де

де

- сумарний обсяг проданої учасником ринку
mp електричної енергії по кожному
розрахунковому періоду t у торговий день d,
який зареєстрований у платформі системи
управління ринком ОСП;

- сумарний обсяг проданої учасником ринку
mp електричної енергії за відрахуванням
сумарного обсягу купленої учасником
ринку mp електричної енергії по кожному
розрахунковому періоду t у торговий день d,
відповідно до зареєстрованих обсягів
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електричної енергії у платформі системи
управління ринком ОСП;
𝒈𝒓

Якщо ∑𝒎𝒑 ∑𝒅𝒕 𝑾𝒔𝒆𝒍𝒎𝒑,𝒕,𝒛 < 𝟎, то 𝑾𝒔𝒆𝒍𝒈𝒓,𝒅,𝒛 = 𝟎.
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