
Правила ринку “на добу наперед” 
та внутрішньодобового ринку

ДП “Енергоринок”



Сегменти нового ринку електричної 
енергії

• Двосторонні договори
• Ринок на добу наперед
• Внутрішньодобовий ринок
• Балансуючий ринок
• Ринок допоміжних послуг
• Роздрібний ринок



Ринок «на добу наперед» та внутрішньодобовий ринок

 Забезпечують альтернативний доступ на
ринок для тих, хто не уклав довгострокові
контракти;
 Надають цінові сигнали учасникам ринку, у
тому числі для ринку двосторонніх
договорів;
 Забезпечують систему гарантій учасникам
ринку виконання зобов'язань щодо оплати
проданої електроенергії;
 Дозволяють учасникам уточнити обсяги
купівлі‐продажу е/е ближче до часу
постачання з метою зменшення
небалансу.

РИНОК «НА ДОБУ НАПЕРЕД» (РДН) – сегмент ринку, на якому здійснюється купівля‐продаж
електричної енергії на наступну за днем проведення торгів добу за вільними конкурентними
цінами.

ВНУТРІШНЬОДОБОВИЙ РИНОК (ВДР) – сегмент ринку, на якому купівля‐продаж
електроенергії здійснюється безперервно після завершення торгів на РДН та впродовж доби
фізичного постачання електричної енергії.

ОПЕРАТОР РИНКУ  (ОР)
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Функціонування ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку забезпечується
оператором ринку (ОР).



Регуляторні рішення на РДН

• виробникам ‐ граничну нижню межу 
обов’язкового продажу електричної 
енергії на ринку “на добу наперед”, але не 
більше п’ятнадцяти відсотків від їхніх 
місячних обсягів відпуску електричної 
енергії

Регулятор може
встановлювати

• оператору системи передачі та 
операторам системи розподілу, з метою 
компенсації технологічних втрат 
електричної енергії на її передачу та 
розподіл електричними мережами

• виробникам, що здійснюють 
виробництво електричної енергії на 
гідроакумулюючих станціях для 
покриття технологічних потреб 
гідроакумулюючих станцій.

Регулятор може
встановлювати
граничну нижню
межу обсягу
обов’язкової

купівлі
електроенергії



Зміст Правил ринку “на добу наперед” та 
внутрішньодобового ринку

1. Загальні положення

2. Участь у РДН/ВДР

3. Торги

4. Розрахунки на РДН/ВДР

Додатки

А. Типовий договір про участь у РДН/ВДР

Б. Типовий договір про купівлю‐продаж електричної енергії на РДН

В. Типовий договір про купівлю‐продаж електричної енергії на ВДР

Г. Вимоги до складання Заявок

Д. Порядок визначення цін та обсягів на електричну енергію на РДН

Е. Порядок розрахунку фіксованого платежу за участь у РДН/ВДР та тарифу на здійснення 

операцій купівлі‐продажу на РДН та ВДР



Загальні положення

‐ Загальний Порядок роботи

‐ Порядок розкриття та оприлюднення інформації

‐Відповідальність на РДН/ВДР

‐ Аудит РДН/ВДР

‐Моніторинг РДН/ВДР

‐ Порядок врегулювання спорів між Оператором ринку та Учасниками 

РДН/ВДР

‐ Порядок внесення змін до Правил

‐ Форс‐мажор

‐ Позаштатні ситуації на РДН/ВДР



Участь у РДН/ВДР 

‐ Порядок реєстрації Учасників РДН/ВДР

‐ Порядок та вимоги до забезпечення виконання зобов’язань за договорами 

купівлі‐продажу електричної енергії на РДН та/або ВДР

‐ Укладання договорів про купівлю‐продаж електричної енергії на РДН/ВДР

‐ Призупинення та припинення участі у РДН/ВДР

Договір про купівлю‐продаж електричної енергії на РДН/ВДР укладається в 
електронній формі.



Учасники РДН та ВДР

Виробники 

Електропостачальники

Оператор системи передачі

Оператори систем розподілу

Гарантований покупець

Трейдери

Споживачі



Як отримати доступ до торгів РДН/ВДР

Бути учасником 
ринку  

електричної 
енергії

Підписати з ОР 
договір про 

участь на РДН та 
ВДР

Підписати 
договір про 

купівлю‐продаж 
електричної 
енергії на 
РДН/ВДР 

Відкрити 
рахунок‐ескроу в 
Уповноваженому 

банку



Торги

‐ Порядок організації та проведення торгів

‐ Загальні вимоги щодо торгів

‐ Організація та проведення торгів РДН

‐ Організація та проведення торгів ВДР

При подачі заявок на РДН/ВДР учасник повинен враховувати наступне:

‐сума коштів на рахунку Ескроу повинна бути більше або дорівнювати 
максимальній вартості заявки на купівлю електроенергії на РДН/ВДР

‐ наявна потужність для виробництва та/або обсяг купленої за 
двосторонніми договорами е/е повинні бути більше або дорівнювати 
максимальному обсягу заявки на продаж електроенергії на РДН/ВДР.



Вимоги до забезпечення
виконання зобов’язань на РДН/ВДР 

Фінансове забезпечення при купівлі1

Забезпечення виконання зобов’язань з продажу 2

Кожний Учасник РДН/ВДР повинен відкрити для розрахунків за
куплену на РДН/ВДР електричну енергію і підтримувати Рахунок
Ескроу в уповноваженому банку

Сума коштів на рахунку Ескроу повинна бути більше або дорівнювати
максимальній вартості заявки на купівлю електроенергії на РДН/ВДР

Наявна потужність для виробництва та/або обсяг купленої за
двосторонніми договорами е/е повинні бути більше або дорівнювати
максимальному обсягу заявки на продаж електроенергії на РДН/ВДР.



Типи заявок на РДН та ВДР:
‐ погодинні
‐ блочні.

споживання

обсяг

постачання

Індивідуальні 
пропозиції

ціна Індивідуальні 
заявки

Торги на РДН та ВДР

Визначення ціни на РДН

На ВДР торгівля відбувається  безперервно.  Учасник реєструє свої заявки в платформі 
Оператора ринку  які відображаються на сайті  ОР а інші Учасники можуть їх акцептувати



Час Процес
Д‐7 до 09:00 Д‐1  Учасники мають можливість вільно подавати, коригувати та видаляти 

заявки на РДН

09:00 – 09:30 Д‐1 Оператор ринку здійснює перевірку зареєстрованих заявок та надає 
Учасникам повідомлення про допуск або відхилення заявки до торгів

09:30 – 10:00 Д‐1 Учасник може скоригувати свою заявку в разі її відхилення

10:00 – 10:30 Д‐1 Оператор ринку здійснює остаточну перевірку заявок та надає 
Учасникам остаточні повідомлення про допуск або відхилення заявки 
до торгів

10:30 – 10:45 Д‐1 Учасник може подати повідомлення про незгоду з рішенням Оператора 
ринку про недопущення заявки

10:45 – 11:00 Д‐1  Оператор ринку здійснює повторну перевірку недопущених заявок

11:00 – 11:30 Д‐1  Оператор ринку визначає результати торгів РДН, формує та надає 
Учасникам відомості розрахунків на РДН

12:00 Д‐1 Оператор ринку оприлюднює на своєму веб‐сайті результати торгів на 
РДН 

Регламент роботи РДН



Час Процес
15:00 Д‐1 до 23:00 Д Учасники мають можливість вільно подавати, коригувати та 

видаляти заявки на ВДР, якщо вони не були акцептовані.

Відразу після 
отримання заявки

Оператор ринку здійснює перевірку заявок та надає Учасникам 
повідомлення про допуск або відхилення заявки до торгів

15:00 Д‐1 до 23:00 Д Учасники мають можливість акцептувати частину або весь обсяг 
електричної енергії запропонований у Заявці.

Відразу після 
отримання заявки

Оператор ринку здійснює перевірку акцепту Заявки та надає 
Учасникам повідомлення про відхилення акцепту Заявки або 
підтвердження акцепту Заявки одночасно Учаснику, що подав 
повідомлення про акцепт Заявки та Учаснику, який подав Заявку на 
торги ВДР. 

11‐30 Д+1 Оператор ринку за результатами Торгів ВДР формує та надає 
відомості розрахунків Учасникам

Регламент роботи ВДР



Розрахунки на РДН та ВДР

‐ Визначення зобов’язань учасників торгів РДН

‐ Визначення зобов’язань учасників торгів ВДР

‐ Порядок проведення розрахунків на РДН/ВДР

‐ Порядок визначення вартості послуг Оператора ринку та порядок їх оплати

Розрахунки за куплену/продану електроенергію на РДН/ВДР здійснюються 
щоденно.



Розрахунки на РДН та ВДР

Розрахунки на РДН/ВДР здійснюються щоденно.1

Зобов'язання по всім операціям купівлі‐продажу е/е сальдуються по 
РДН та ВДР

2

Розрахунки здійснюються через Уповноважений банк визначений 
Оператором Ринку

3

Оплата за куплену е/е на РДН/ВДР здійснюється з рахунку ЕСКРОУ 
Покупця на спецрахунок Оператора ринку

4

Оплата за продану е/е на РДН/ВДР здійснюється з 
спецрахунку Оператора ринку на поточний рахунок Продавця

5

Оплата за послуги Оператора ринку здійснюється Учасниками на 
поточний рахунок Оператора ринку

5



Уповноважений

Розрахунки на РДН та ВДР

Уповноважений
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ДП “Енергоринок”


