Проєкт
вноситься народним
депутатом України
А. Герусом

ЗАКОН УКРАЇНИ
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації
положень законодавства Європейського Союзу про доброчесність, прозорість
та запобігання спотворенню конкуренції на оптових ринках
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. У Законі України «Про Антимонопольний комітет України»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 50, ст.472):
статтю 20 після частини другої доповнити новою частиною такого
змісту:
«Антимонопольний комітет України за погодженням з Головою
Антимонопольного комітету України може бути залучений Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, до розслідувань порушень на оптовому енергетичному
ринку.»
У зв’язку з цим частини третю-четверту вважати частинами четвертоюп’ятою відповідно.
ІІ. Внести до Закону України «Про ринок природного газу»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2015, № 27, ст. 234) такі зміни:
1.

У частині першій статті 1:

1) після пункту 14 доповнити новим пунктом 141 такого змісту:
«141) критична інфраструктура ‒ активи, система або її частина, що є
необхідними для забезпечення життєво важливих для суспільства функцій,
охорони здоров’я, безпеки та добробуту населення, виведення з ладу або
руйнування яких матиме суттєвий вплив на національну безпеку та оборону,
навколишнє природне середовище та може призвести до значних фінансових
збитків і людських жертв;»;
2) пункт 39 викласти в такій редакції:
«39) суб’єкт ринку природного газу – оператор газотранспортної
системи, оператор газорозподільної системи, оператор газосховища, оператор
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установки LNG, замовник, оптовий продавець, оптовий
постачальник, газовидобувне підприємство, споживач;»;

покупець,

2.
Абзац перший частини першої статті 2 доповнити знаком та
словами: «; Регламенту (ЄС) 1227/2011 щодо доброчесності та прозорості
оптового енергетичного ринку, адаптованого відповідно до рішення Ради
Міністрів Енергетичного Співтовариства 2018/10/MC-EnC».
3.

У статті 4:

1)
у частині третій:
після пункту 1 доповнити новим пунктом 11 такого змісту:
«11) реєстрація суб’єктів ринку природного газу та включення їх до
реєстру учасників оптового енергетичного ринку у порядку, затвердженому
Регулятором; «;
після пункту 21 доповнити новим пунктом 211 такого змісту:
«211) визначення вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості
на оптовому енергетичному ринку відповідно до вимог нормативно-правових
актів Енергетичного Співтовариства, порядку виявлення в діях суб’єктів
ринку ознак зловживання на оптовому енергетичному ринку;»;
після пункту 22 доповнити новим пунктом 221 такого змісту:
«221) моніторинг ринкової поведінки на ринку та господарськоторгівельної діяльності суб’єктів ринку природного газу з метою виявлення та
запобігання зловживанням на ринку природного газу;»;
пункт 29 викласти в такій редакції:
«29) визначення вимог щодо захисту, надання, розкриття та
оприлюднення інформації суб’єктами ринку природного газу, а також
особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними
продуктами;»;
2)
пункт 1 частини п’ятої викласти в такій редакції:
«1) запитувати інформацію, яка є необхідною для належного виконання
ним своїх функцій, та отримувати її на умовах, передбачених цим Законом або
іншими актами законодавства, від будь-якого суб’єкта владних повноважень,
суб’єктів ринку природного газу (крім споживачів), осіб, які професійно
організовують операції з оптовими енергетичними продуктами на ринку
природного газу, інших учасників оптових енергетичних ринків;»;
3)
пункт 3 частини п’ятої викласти в такій редакції:
«3) ініціювати і проводити розслідування зловживань на оптовому
енергетичному ринку відповідно до Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг»;».
4.

Після статті 9 доповнити новою статтею 91 такого змісту:
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«Стаття 91. Реєстрація суб’єктів ринку природного газу
1. Здійснювати операції з оптовими енергетичними продуктами мають
право лише учасники оптового енергетичного ринку, які зареєструвалися у
реєстрі учасників оптового енергетичного ринку у порядку, затвердженому
Регулятором.».
5. Частину другу статті 13 доповнити новим пунктом такого змісту:
«6) надавати стороні, з якою укладено договір про постачання /купівлюпродаж природного газу, інформацію щодо сумарної номінальної потужності
свого газового обладнання.».»;
6. У статті 17:
1) назву статті після слова «збереження» доповнити словами «та
надання»;
2) у частині першій слово «п’яти» замінити на словом «десяти»;
3) доповнити двома новими частинами такого змісту:
«3. Учасники оптового енергетичного ринку або особи, які діють від їх
імені, особи, які професійно організовують операції з оптовими
енергетичними продуктами, та торгові репозиторії, зобов’язані надавати
Регулятору інформацію щодо господарсько-торговельних операцій на оптових
енергетичних ринках, включаючи пропозиції (заявки).
Учасники оптового енергетичного ринку зобов’язані надавати
Регулятору інформацію про потужність та використання установок для
видобутку/виробництва, зберігання, транспортування або споживання
природного газу, інформацію про потужність та використання установок LNG,
включаючи планову та позапланову недоступність цих установок.
4. Регулятор визначає порядок, зміст, обсяг та періодичність подання
інформації, надання якої передбачено цією статтею.».
6. Статтю 34 доповнити новою частиною такого змісту:
«5. Оператор газотранспортної системи зобов’язаний мати систему
спостереження за розподілом потужності газотранспортної системи, за
результатами функціонування якої невідкладно повідомляти Регулятора про
операції, щодо яких є обґрунтовані підстави вважати, що операції щодо
розподілу потужності здійснені з порушенням встановлених обмежень щодо
поводження з інсайдерською інформацією або такі операції мають ознаки
маніпулювання, або спроби маніпулювання на ринку природного газу, за
визначеною Регулятором формою. У зв’язку з цим оператор газотранспортної
системи вважається особою, яка професійно організовує операції з оптовими
енергетичними продуктами на ринку природного газу.».
7. Статтю 35 доповнити новою частиною такого змісту:
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«4. Оператор газотранспортної системи зобов’язаний мати систему
спостереження за балансуванням, за результатами функціонування якої
невідкладно повідомляти Регулятора про операції, щодо яких є обґрунтовані
підстави вважати, що операції щодо балансування здійснені з порушенням
встановлених обмежень щодо поводження з інсайдерською інформацією, або
такі операції мають ознаки маніпулювання або спроби маніпулювання на
ринку природного газу, за визначеною Регулятором формою. У зв’язку з цим
оператор газотранспортної системи вважається особою, яка професійно
організовує операції з оптовими енергетичними продуктами на ринку
природного газу.».
8. Розділ IV доповнити новою главою такого змісту:
«Глава 10. Запобігання зловживанням на ринку природного газу
Стаття 571. Обмеження щодо поводження з інсайдерською
інформацією на ринку природного газу
1.
Інсайдерською інформацією на ринку природного газу є
неоприлюднена інформація точного характеру, що прямо чи опосередковано
стосується одного або декількох оптових енергетичних продуктів на ринку
природного газу, розкриття або оприлюднення якої може значно вплинути на
ринкову ціну одного або декількох оптових енергетичних продуктів. Такою
інформацією, зокрема, є:
1) інформація, яка повинна бути оприлюднена відповідно до Закону
України «Про ринок природного газу», кодексів газотранспортної системи та
газосховищ, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до
цього Закону, та умов договорів, оскільки така інформація до моменту її
оприлюднення може справляти вплив на ринкові ціни;
2) інформація щодо потужностей та використання потужностей
установок, призначених для видобутку, зберігання, транспортування або
споживання природного газу, або потужностей та використання об’єктів LNG,
включаючи планову або позапланову доступність цих установок;
3) інша інформація, що може бути використана суб’єктами ринку
природного газу для прийняття рішень щодо вчинення правочинів з оптовими
енергетичними продуктами на ринку природного газу, перелік якої
визначається Регулятором.
Інформація вважається такою, що має точний характер, якщо вона
вказує на обставини, що виникли або з великою ймовірністю можуть
виникнути, та/або подія, що сталася або обґрунтовано може статися, має
специфічний характер і дає змогу зробити висновок щодо можливого впливу
цих обставин або події на ціни оптових енергетичних продуктів.
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2. Особам, які володіють інсайдерською інформацією, забороняється:
1) вчиняти або намагатися вчиняти на власну користь або на користь
інших осіб, прямо або опосередковано, правочини з оптовими енергетичними
продуктами на ринку природного газу, яких стосується зазначена інформація,
з використанням інсайдерської інформації;
2) розголошувати, передавати інсайдерську інформацію або надавати
доступ до неї іншим особам (крім розкриття інсайдерської інформації в межах
виконання професійних, трудових (службових) обов’язків та в інших
випадках, передбачених законом);
3) на основі інсайдерської інформації надавати рекомендації щодо
вчинення правочинів з оптовими енергетичними продуктами на ринку
природного газу, яких стосується зазначена інформація.
3. Обмеження, встановлені частиною другою цієї статті, поширюються
на осіб, які володіють інсайдерською інформацією, а саме:
1) особи, які входять до складу наглядової ради або виконавчого органу
суб’єкта ринку;
2) особи, які є власниками акцій або часток (паїв) у статутному капіталі
суб’єкта ринку;
3) особи, які мають доступ до зазначеної інформації у зв’язку з
виконанням професійних, трудових (службових) обов’язків;
4) особи, які отримали доступ до інсайдерської інформації в результаті
вчинення неправомірних дій;
5) особи, які знають або повинні знати, що інформація є інсайдерською.
4. Розкриттю підлягає інсайдерська інформація, якою володіє суб’єкт
ринку та яка стосується його діяльності на ринку природного газу, у тому числі
інформація щодо потужностей та використання потужностей установок,
призначених для видобутку, зберігання, транспортування або споживання
природного газу, або потужностей та використання об’єктів LNG, включаючи
планову або позапланову доступність цих установок.
Вимоги до розкриття інсайдерської інформації визначаються
нормативно-правовими актами Регулятора, що регулюють діяльність суб’єктів
ринку природного газу та взаємовідносини між ними.
5. Положення частини другої та третьої цієї статті не застосовуються до:
1) правочинів (операцій), здійснених під час виконання зобов’язань із
купівлі/продажу оптових енергетичних продуктів, якщо ці правочини є
результатом укладання торговельних операцій із купівлі-продажу або подання
пропозицій на купівлю-продаж оптових енергетичних продуктів, до моменту
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отримання доступу (володіння) до інсайдерської інформації. Учасник
оптового енергетичного ринку зобов'язаний не здійснювати будь-які зміни у
таких правочинах (операціях) або вибіркове відкликання заявок на купівлюпродаж оптових енергетичних продуктів після отримання доступу до
інсайдерської інформації;
2) правочинів (операцій), здійснених суб’єктами господарювання, які
провадять діяльність з видобутку (виробництва) природного газу,
операторами газосховищ або операторами установок LNG (імпортерами) за
умови існування хоча б одного з таких випадків:
а) правочини (операції) здійснені виключно з метою покриття фізичних
витрат внаслідок незапланованих збоїв у системах/установках видобутку
(виробництва), оскільки такі порушення в роботі систем/установок можуть
призвести до неможливості виконання учасниками оптового енергетичного
ринку своїх договірних зобов’язань, і лише в обсягах таких фізичних втрат.
Таке звільнення застосовується, якщо відсутні інші активи, за рахунок яких
можна покрити такі фізичні втрати, або можливість їх покрити за рахунок
послуг балансування оператора газотранспортної системи;
б) здійснюються за погодженням (у рамках договорів) з оператором
газотранспортної системи з метою дотримання вимог безпечної та надійної
роботи системи.
Відповідна інформація, що стосується зазначених операцій,
невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня їх настання,
надсилається учасниками оптового енергетичного ринку Регулятору.
Вказане звільнення застосовується на період неможливості виконання
учасниками оптового енергетичного ринку своїх договірних зобов’язань
внаслідок незапланованих збоїв в системах/одиницях видобутку
(виробництва);
3) учасників оптового енергетичного ринку, які діють відповідно до
правил роботи в надзвичайних ситуаціях, визначених законодавством, або за
умови втручання в роботу ринку природного газу відповідальних органів
державної влади з метою забезпечення безпеки постачання. При цьому
ринкові механізми обмежені в цілому в системі або в певній її частині.
Відповідна інформація має бути опублікована органом уповноваженим
на прийняття рішень у надзвичайних ситуаціях, у тому числі на офіційному
вебсайті такого органу державної влади.
7. Якщо інформація розповсюджується з метою здійснення професійної
журналістської або творчої діяльності, то таке поширення інформації має бути
оцінено з урахуванням законодавства, що регулює свободу преси та свободу
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слова і вільного самовираження в засобах масової інформації, крім випадків,
коли буде виявлено хоча б один з таких фактів:
1) особа(-и) отримує(-ють) прямо чи опосередковано перевагу або
матеріальну вигоду від поширення такої інформації;
2) розкриття або поширення здійснюється з метою введення в оману
учасників оптового енергетичного ринку щодо попиту та пропозиції або цін,
які сформувалися на оптовому енергетичному ринку.
8. Якщо розкриття інсайдерської інформації може завдати шкоди
законним інтересам учасника оптового енергетичного ринку, такий учасник
ринку може затримати опублікування інсайдерської інформації за умови, що
така затримка в опублікуванні не вводить в оману громадськість та учасників
оптового енергетичного ринку, конфіденційність цієї інформації належним
чином забезпечена та на основі цієї інформації не приймаються рішення щодо
здійснення торговельних операцій на оптовому енергетичнному ринку. При
настанні такої ситуації учасник оптового енергетичного ринку має
невідкладно надати таку інформацію разом із обґрунтуванням затримки в
опублікуванні відповідної інформації Регулятору.
9. Учасник оптового енергетичного ринку може відкласти розкриття
конфіденційної інформації щодо захисту критичної інфраструктури, а також
оцінки необхідності посилення її захисту, якщо вона класифікується як
чутлива інформація щодо захисту критичної інфраструктури.
Стаття 572. Заборона маніпулювання на ринку природного газу
1.
На ринку природного газу забороняється здійснювати будь-які
маніпулювання або спроби маніпулювання.
2.

Маніпулюванням на ринку природного газу є:

1) вчинення правочинів, надання розпоряджень та/або доручень на
вчинення правочинів з оптовими енергетичними продуктами, а також
вчинення будь-яких інших дій, які:
а) створюють, або можуть створити оманливі сигнали як для попиту, так
і для пропозиції, або для формування цін на оптові енергетичні продукти;
б) забезпечують або дозволяють забезпечити особі чи групі осіб, що
координують свою діяльність, можливість сформувати ціни на оптові
енергетичні продукти на штучному рівні, за винятком випадку, коли особа, яка
вчинила правочин або подала пропозицію про вчинення правочину з оптовим
енергетичним продуктом, довела, що причини таких дій не суперечать
чинному законодавству та укладання таких правочинів відповідає критеріям
прийнятної ринкової практики;
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в) є фіктивними правочинами або спробою здійснити фіктивні
правочини, які дезорієнтують або можуть давати оманливі сигнали як для
попиту, так і для пропозиції, або для формування цін на оптові енергетичні
продукти на ринку природного газу;
2) розкриття або поширення інформації через засоби масової інформації,
у тому числі електронні, або в будь-який інший спосіб, яке дає або може давати
неправдиві або оманливі сигнали як для попиту, так і для пропозиції, або для
формування цін на оптові енергетичні продукти на ринку природного газу, у
тому числі поширення недостовірної інформації особою, яка знала або
повинна була знати, що ця інформація є недостовірною.
3. Спробою маніпулювання ринком є:
1) укладання угод, подання пропозицій (заявок) на здійснення
господарсько-торгівельних операцій або інші дії, які стосуються оптових
енергетичних продуктів, з метою подання неправдивих або оманливих
сигналів як для попиту, так і для пропозиції або для формування цін на оптові
енергетичні продукти;
2) збереження ціни на один або декілька оптових енергетичних
продуктів на штучному рівні, за винятком випадку, якщо особа, яка уклала
угоду з купівлі-продажу або подала пропозицію (заявку) на купівлю-продаж
оптового енергетичного продукту, довела, що такі дії відповідають
законодавству та укладання таких угод відповідає загальноприйнятій ринковій
практиці на відповідному оптовому енергетичному ринку;
3) здійснення або намагання здійснити фіктивні правочини, які
дезорієнтують або можуть давати оманливі сигнали як для попиту, так і для
пропозиції або для формування цін на оптові енергетичні продукти;
4) поширення інформації через засоби масової інформації, включаючи
Інтернет, або будь-якими іншими засобами, що дають або можуть давати
неправдиві або оманливі сигнали як для попиту, так і для пропозиції, або для
формування цін на оптові енергетичні продукти.
4. Дії, що мають ознаки маніпулювання маніпулювання на ринку
природного газу, а також прийнятні ринкові практики, які не є
маніпулюванням на ринку природного газу, визначаються Регулятором.
Стаття 573. Запобігання зловживанням під час продажу природного
газу на організованих товарних ринках
1.
У разі якщо купівля-продаж оптових енергетичних продуктів
здійснюється на організованих торгівельних майданчиках, товарних біржах,
електронних торгівельних майданчиках, особа, яка професійно організовує
операції з оптовими енергетичними продуктами, зобов’язана повідомляти
Регулятора про операції, стосовно яких існують обґрунтовані підстави
вважати, що вони здійснювалися з порушенням встановлених обмежень щодо
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використання інсайдерської інформації або такі операції мають ознаки
маніпулювання чи спроби маніпулювання на оптовому енергетичному ринку,
за визначеною Регулятором формою.
Регулятор встановлює вимоги до обсягу інформації про операції купівліпродажу природного газу, які здійснюються на організованих торгівельних
майданчиках, товарних біржах, електронних торгівельних майданчиках, та
порядку її оприлюднення особами, які професійно організовують операції з
оптовими енергетичними продуктами на ринку природного газу.».
9. У статті 59:
1) частину другу доповнити новим пунктом такого змісту:
«16) зловживання на оптовому енергетичному ринку, а саме:
а) порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської
інформації;
б) дії, що мають ознаки маніпулювання та спроби маніпулювання на
ринку природного газу;
в) нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням
встановлених для розкриття такої інформації вимог»;
2) у частині четвертій:
абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:
«5) від 3000 до 50000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян –
на суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність на ринку
природного газу відповідно до законодавства у сфері функціонування ринку
природного газу:»;
після пункту 5 доповнити двома новими пунктами 51 та 52 такого змісту:
«51) до 3 000 000 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян –
на суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність на ринку
природного газу відповідно до законодавства у сфері функціонування ринку
природного газу:
а) за порушення встановлених обмежень щодо використання
інсайдерської інформації;
б) за маніпулювання на ринку природного газу;
52) до 1 500 000 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – на
суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність на ринку
природного газу відповідно до законодавства у сфері функціонування ринку
природного газу, – за нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з
порушенням встановлених для розкриття такої інформації вимог;»;
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пункт 6 викласти у такій редакції:
«6) від 20 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – на
посадових осіб суб’єктів господарювання, що провадять господарську
діяльність на ринку природного газу відповідно до законодавства у сфері
функціонування ринку природного газу, за порушення, передбачені пунктом 5
цієї частини»;
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого пунктами
1
5 та 52 цієї частини, розмір штрафу, який накладається на суб’єкта
господарювання, не повинен бути більше 10 відсотків його річного доходу
(виручки), що визначається як сумарна вартість доходу (виручки) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на ринку природного газу.»;
4)
у частині шостій:
абзац перший викласти в такій редакції:
«6. Рішення Регулятора про накладення санкцій за порушення,
передбачені цією статтею, може бути прийняте протягом 30-денного строку з
дня складення акта перевірки чи висновку про результати розслідування на
оптовому енергетичному ринку.»;
в абзаці другому слово «п’ять» замінити словом «десять»;
ІІІ. Внести до Закону України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2016, № 51, ст. 833) такі
зміни:
1.

Після статті 2 доповнити новою статтею 21 такого змісту:

«Стаття 21. Визначення термінів
1.
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
оптовий енергетичний ринок – будь-який ринок, на якому здійснюються
господарсько-торговельні операції з оптовими енергетичними продуктами;
оптові енергетичні продукти – договори (угоди) незалежно від місця та
часу їх укладення, зокрема:
про купівлю-продаж електричної енергії або природного газу, місцем
постачання яких є договірні сторони Договору про заснування Енергетичного
Співтовариства, включаючи пов’язані з ними похідні фінансові інструменти,
про передачу електричної енергії або транспортування природного газу,
доступ до пропускної спроможності/розподілу потужності, включаючи
пов’язані з ними похідні фінансові інструменти,
про постачання або розподіл електричної енергії та/або природного газу
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кінцевим споживачам з сумарною номінальною потужністю споживання
установок споживача, що забезпечує технічну спроможність споживання
електричної енергії або газу в обсязі 600 ГВт·год на рік та вище;
особа, яка професійно організовує та/або укладає операції з оптовими
енергетичними продуктами – фізична або юридична особа, із організації та/або
укладання правочинів з оптовими енергетичними продуктами в інтересах
учасників оптових енергетичних ринків зокрема на організованих
торгівельних майданчиках, товарних біржах, електронних торгівельних
майданчиках відповідно до вимог цього Закону та іншого законодавства;
учасник оптового енергетичного ринку – будь-яка особа, яка здійснює
операції з укладання угод з купівлі-продажу або подає пропозиції (заявки) на
купівлю-продаж оптового енергетичного продукту на одному чи більше
оптових енергетичних ринках.
Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у законах
України «Про ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу», «Про
ринки капіталу та організовані товарні ринки» та інших законах України.».
2. Частину четверту статті 6 викласти в такій редакції:
«4. Регулятор взаємодіє з Антимонопольним комітетом України,
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та органами
фінансового контролю у процесі моніторингу та під час проведення
Регулятором або іншим органом розслідувань порушень щодо
функціонування ринків електричної енергії та природного газу. Така взаємодія
та співпраця не повинні применшувати роль і повноваження Регулятора при
виконанні зобов'язань, взятих Україною відповідно до Договору про
заснування Енергетичного Співтовариства.».
3.
Частину четверту статті 14 доповнити новим пунктом такого
змісту:
«8) розглядає справи щодо зловживань на оптовому енергетичному
ринку.».
4.

У статті 17:

1) у частині першій:
у пункті 3:
абзац пятнадцятий викласти в такій редакції:
«порядок розслідування зловживань на оптовому енергетичному
ринку;»;
доповнити новим абзацом такого змісту:
«порядок (методику) визначення розміру штрафів, які накладаються
Регулятором.»
після пункту 9 доповнити новими пунктами 91 та 92 такого змісту:
«91) визначає вимоги щодо забезпечення доброчесності та прозорості на
оптовому енергетичному ринку відповідно до вимог нормативно-правових
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актів Енергетичного Співтовариства;
92) контролює оптовий енергетичний ринок та поведінку суб’єктів
господарювання, що провадять діяльність на ньому, з метою виявлення ознак
зловживань на оптовому енергетичному ринку або підозрілої діяльності;»;
пункт 12 викласти в такій редакції:
«12) розглядає справи про порушення ліцензійних умов, справи про
зловживання на оптовому енергетичному ринку, а також справи про
адміністративні правопорушення і за результатами розгляду приймає рішення
про застосування санкцій, накладення адміністративних стягнень у випадках,
передбачених законом, приймає у межах своєї компетенції рішення про
направлення до відповідних державних органів матеріалів про виявлені факти
порушення законодавства;»
після пункту 15 доповнити шістьма новими пунктами 151– 156 такого
змісту:
«151) реєструє учасників оптового енергетичного ринку та веде реєстр
учасників оптового енергетичного ринку відповідно до затвердженого
Регулятором порядку;
152) визначає дії, що мають ознаки маніпулювання;
153) визначає порядок, зміст, обсяг та періодичність подання інформації
учасниками оптового енергетичного ринку, щодо вчинених ними
господарсько-торговельних операцій з оптовими енергетичними продуктами
(включаючи виконані та невиконані пропозиції (заявки));
154) встановлює вимоги до осіб, що надають інформацію від імені
учасників оптового енергетичного ринку, зазначену в пункті 153 цієї частини,
та порядок набуття, призупинення і припинення статусу такої особи;
155) створює та веде реєстр осіб, що надають інформацію від імені
учасників оптового енергетичного ринку;
156) визначає порядок встановлення граничної плати на послуги осіб, що
надають інформацію від імені учасників оптових енергетичних ринків;»
після пункту 19 доповнити новим пунктом 191 такого змісту:
«191) співпрацює з Радою регуляторних органів Енергетичного
Співтовариства та регулюючими органами інших держав з метою виконання
функцій та завдань, що визначені законодавством Європейського Союзу щодо
доброчесності та прозорості оптового енергетичного ринку;»;
пункт 221 викласти в такій редакції:
«221)проводить розслідування зловживань на оптовому енергетичному
ринку відповідно до затвердженого Регулятором порядку;»;
2)

пункт 3 частини другої доповнити новим абзацом такого змісту:
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«від учасників оптового енергетичного ринку та осіб, які професійно
організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, – копії
документів, дані та іншу інформацію стосовно операцій з оптовими
енергетичними продуктами;».
5.
У статті 19 після слів «ліцензійних умов» доповнити словами та
знаками «(крім зловживань на оптовому енергетичному ринку)».
31

6.
Частину першу статті 20 після пункту 3 доповнити новим пунктом
такого змісту:

«31) рівня прозорості ринкової поведінки та господарсько-торгівельної
діяльності з оптовими енергетичними продуктами з метою виявлення та
запобігання зловживанням на оптовому енергетичному ринку;».
7.
Після статті 20 доповнити двома новими статтями 201 та 202 такого
змісту:
«Стаття 201. Виявлення зловживань на оптовому енергетичному
ринку
1.
Регулятор здійснює реєстрацію учасників оптових енергетичних
ринків, які здійснюють або мають намір здійснювати операції з оптовими
енергетичними продуктами, шляхом включення їх до реєстру учасників
оптового енергетичного ринку. При реєстрації кожному учаснику оптового
енергетичного ринку присвоюється унікальний код.
Реєстр повинен містити інформацію для ідентифікації учасника ринку,
зокрема ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань, місцезнаходження суб’єкта господарювання, інформацію щодо
осіб, відповідальних за операційні та торговельні рішення, відносин контролю
та кінцевих бенефіціарних власників, які отримують доходи від господарськоторговельної діяльності учасника оптового енергетичного ринку.
Регулятор на постійні основі оновлює реєстр учасників оптового
енергетичного ринку, інформацію у ньому та оприлюднює його на своєму
офіційному веб-сайті.
Інформація з реєстру учасників оптового енергетичного ринку
передається Регулятором Раді регуляторних органів Енергетичного
Співтовариства та оприлюднюється на веб-сайті Регулятора.
Обсяг інформації з реєстру учасників оптового енергетичного ринку, що
підлягає оприлюдненню, визначається Регулятором з врахуванням вимог,
встановлених законами України «Про інформацію» та «Про доступ до
публічної інформації».
2. З метою виявлення та запобігання зловживанням на оптових
енергетичних ринках Регулятор здійснює моніторинг господарськоторгівельних операцій з оптовими енергетичними продуктами.
Учасники оптового енергетичного ринку або особи, що діють від їх
імені, особи, які професійно організовують операції з оптовими
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енергетичними продуктами, та торгові репозиторії зобов’язані надавати
Регулятору інформацію щодо господарсько-торговельних операцій на оптових
енергетичних ринках, включаючи виконані та невиконані заявки.
Учасники оптового енергетичного ринку зобов’язані надавати
Регулятору інформацію про потужність та використання установок для
виробництва/видобутку,
зберігання,
передачі/транспортування
або
споживання електроенергії чи природного газу, інформацію про потужність та
використання установок LNG, включаючи планову та позапланову
недоступність цих установок.
Регулятор визначає порядок, зміст, обсяг та періодичність подання
інформації, надання якої передбачено цією статтею.
Інформація щодо учасників оптових енергетичних ринків, отримана в
процесі моніторингу, не підлягає розголошенню Регулятором та його
працівниками, крім випадків передбачених законом.
3. У разі, якщо в процесі моніторингу господарсько-торговельної
діяльності з оптовими енергетичними продуктами Регулятором виявлено факт
або є підозра щодо порушення встановлених законами обмежень стосовно
поводження з інсайдерською інформацією, або виявлено дії, що мають ознаки
маніпулювання чи спроби маніпулювання на оптовому енергетичному ринку,
Регулятор ініціює розслідування виявлених порушень.
Розслідування порушень на оптовому енергетичному ринку
здійснюється відповідно до порядку проведення розслідування зловживань на
оптовому енергетичному ринку, який розробляється та затверджується
Регулятором з урахуванням вимог статті 202 цього Закону.
«Стаття 20-2. Проведення розслідувань зловживань на оптовому
енергетичному ринку
1.
Розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку
включає:
1)
проведення попереднього дослідження, за результатами якого
готуються пропозиції щодо доцільності проведення розслідування;
2)
прийняття рішення про початок розслідування або відмова від
проведення розслідування, формування комісії з розслідування;
3)
з’ясування всіх обставин, що мають значення для розслідування,
та складання висновку про розслідування;
4)
надання суб'єктом розслідування доказів, пояснень, заперечень,
клопотань;
5) складення висновку про результати розслідування зловживань на
оптовому енергетичному ринку;
6)

прийняття Регулятором рішення за результатами розслідування.

2. Під час проведення розслідування Регулятор має право:
1)

вимагати від учасників оптового енергетичного ринку, а також
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осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними
продуктами, надання копій документів, інформації, пояснень з питань,
пов’язаних з предметом розслідування;
2)
залучати до розслідування Антимонопольний комітет України,
Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, інші органи
державної влади, експертні організації за погодженням з їхніми керівниками;
3)

здійснювати аудіо- та відеофіксацію процесу дослідження доказів;

4)
вимагати від операторів і провайдерів телекомунікацій надання
інформації про надані телекомунікаційні послуги відповідно до пункту 7
частини першої статті 39 Закону України «Про телекомунікації»;
5)
призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють
необхідними знаннями для надання експертного висновку;
6)
у випадках, передбачених порядком проведення розслідування
зловживань на оптовому енергетичному ринку, проводити огляд службових
приміщень учасників оптового енергетичного ринку, вилучати тимчасово
документи чи інші носії інформації, які можуть бути доказами або джерелом
доказів у справі;
7)
у разі перешкоджання працівникам Регулятора у виконанні ними
повноважень, передбачених пунктами 3 та 6 цієї частини, залучати
правоохоронні органи для виконання повноважень, подолання перешкод у
виконанні повноважень;
8) вимагати припинення дій, що перешкоджають здійсненню
розслідування;
9) залучати поліцейських, працівників митних та інших
правоохоронних органів до забезпечення проведення розслідування, в тому
числі збирання та вилучення доказів, накладення арешту на майно, предмети,
документи, інші носії інформації;
10) звертатися до суду про накладання арешту на будь-яке майно
суб’єкта розслідування, крім майна, на яке не може бути звернено стягнення
відповідно до закону, та коштів на рахунку суб’єкта розслідування до
прийняття рішення Регулятора за результатами розслідування;
11)
приймати рішення щодо зупинення дії ліцензії, якщо існує
загроза порушення прав або інтересів учасників/суб’єктів ринків, споживачів,
перше ніж буде прийняте рішення Регулятора за результатами розслідування;
12) вносити до органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування обов'язкові для розгляду подання щодо зупинення ліцензій
суб’єктів господарювання, якщо існує загроза порушення прав або інтересів
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учасників/суб’єктів ринків, споживачів, перше ніж буде прийняте рішення
Регулятора за результатами розслідування.
Вилучення документів чи інших носіїв інформації, що підтверджують
факт правопорушення, проводиться на строк до трьох робочих днів з
обов’язковим складенням протоколу, в якому зазначаються дата його
складення, прізвище, ім’я, по-батькові і посада особи, яка провела вилучення,
перелік вилучених документів, носіїв інформації. Протокол складається у двох
примірниках та підписується уповноваженою особою Регулятора, яка провела
вилучення. Представнику учасника оптового енергетичного ринку, документи
якого вилучені, у момент вилучення документа чи іншого носія інформації
видається один з примірників протоколу про їх вилучення.
3. За результатами розслідування Регулятор може:
1) приймати обов’язкові до виконання учасником
енергетичного ринку рішення про усунення виявлених порушень;

оптового

2) застосовувати санкції та вживати заходи, передбачені законом;
3) застосовувати адміністративні стягнення до посадових осіб учасників
оптового енергетичного ринку, відповідно до Кодексу України про
адміністративні правопорушення;
4) звертатися до правоохоронних органів із заявами про вчинення
злочину (у разі наявності підстав);
5) звертатися до Антимонопольного комітету України із заявами про
порушення законодавства про захист економічної конкуренції (у разі
наявності підстав);
6) звертатися до Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку щодо притягнення до відповідальності осіб, які професійно
організовують операції з оптовими енергетичними продуктами.
Членам
Регулятора,
його
працівникам
(у
тому
числі
колишнім), працівникам інших органів державної влади або експертних
організацій,
залученим
до
розслідування,
забороняється
розголошувати інформацію, отриману в ході розслідування порушень
зловживань оптового енергетичного ринку, крім випадків, передбачених
законом, до прийняття Регулятором рішення за результатами розслідування.».
8.
Частину третю статті 22 після слів «акта перевірки» доповнити
словами «чи висновку про результати розслідування зловживань на оптовому
енергетичному ринку».
ІV. Внести до Закону України «Про ринок електричної енергії»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2017, № 27-28, ст. 312) такі
зміни:
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1. У частині першій статті 1 після пункту 40 доповнити новим
пунктом 401 такого змісту:
«401) критична інфраструктура ‒ активи, система або її частина, що є
необхідними для забезпечення життєво важливих для суспільства функцій,
охорони здоров’я, безпеки та добробуту населення, виведення з ладу або
руйнування яких матиме суттєвий вплив на національну безпеку та оборону,
навколишнє природне середовище та може призвести до значних фінансових
збитків і людських жертв;»;
2.
Абзац другий частини другої статті 2 доповнити знаком, цифрами
та словами: «, Регламенту (ЄС) 1227/2011 щодо доброчесності та прозорості
оптового енергетичного ринку, адаптованого відповідно до рішення Ради
Міністрів Енергетичного Співтовариства 2018/10/MC-EnC»».
3.
Статтю 3 доповнити новою частиною такого змісту:
«4. Здійснювати операції з оптовими енергетичними продуктами мають
право лише учасники оптового енергетичного ринку, які зареєструвалися у
реєстрі учасників оптового енергетичного ринку у порядку, затвердженому
Регулятором.».
4.

У статті 6:

1) у частині третій:
після пункту 1 доповнити новим пунктом 11 такого змісту:
«11) реєстрація учасників ринку електричної енергії та включення їх до
реєстру учасників оптового енергетичного ринку у порядку, затвердженому
Регулятором;»;
абзац третій пункту 8 викласти в такій редакції:
«вимог щодо захисту, надання, розкриття та оприлюднення інформації
учасниками ринку, а також особами, які професійно організовують операції з
оптовими енергетичними продуктами на ринку електричної енергії»;
пункт 10 доповнити новим абзацом такого змісту:
«поведінки на ринку та господарсько-торгівельної діяльності учасників
ринку електричної енергії з метою виявлення та запобігання зловживанням на
ринку електричної енергії;»;
після пункту 10 доповнити новим пунктом 101 такого змісту:
«10-1) визначення вимог щодо забезпечення доброчесності та
прозорості на оптовому енергетичному ринку відповідно до вимог
нормативно-правових актів Енергетичного Співтовариства, виявлення в діях
учасників ринку ознак зловживання на оптових енергетичних ринках;»;
після пункту 14 доповнити новим пунктом 14-1 такого змісту:
«141) проведення розслідувань зловживань на оптовому енергетичному
ринку;».

18

2)
у частині четвертій:
пункт 1 викласти в такій редакції:
«1) отримувати інформацію, необхідну для належного виконання
функцій, передбачених законом, від будь-якого суб’єкта владних
повноважень, учасників ринку електричної енергії (крім споживачів), осіб, які
професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами,
інших учасників оптових енергетичних ринків;»;
пункт третій викласти у такій редакції:
«3) ініціювати та проводити розслідування зловживань на оптовому
енергетичному ринку; «;
після пункту 3 доповнити новим пунктом 31 такого змісту:
«31) приймати рішення про вжиття заходів для сприяння ефективній
конкуренції на ринку електричної енергії та забезпечення його належного
функціонування;»;
5. Після статті 11 доповнити двома новими статтями 111 та 112 такого
змісту:
«Стаття 111. Обмеження поводження з інсайдерською інформацією
на ринку електричної енергії
1.
Інсайдерською інформацією на ринку електричної енергії є
неоприлюднена інформація точного характеру, що прямо чи опосередковано
стосується одного або декількох оптових енергетичних продуктів на ринку
електричної енергії, розкриття або оприлюднення якої може значно вплинути
на ринкову ціну одного або декількох оптових енергетичних продуктів на
ринку електричної енергії. Такою інформацією, зокрема, є:
інформація, яка повинна бути оприлюднена відповідно до вимог цього
Закону, кодексу системи передачі, кодексу систем розподілу, правил ринку,
правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку та інших
нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цього Закону, умов
договорів на відповідному оптовому енергетичному ринку, оскільки вона
може справляти вплив на ціни оптових енергетичних продуктів на ринку
електричної енергії (до моменту її оприлюднення);
інформація щодо потужностей та використання потужностей установок
об’єктів виробництва, зберігання, споживання або передачі електричної
енергії, включаючи планову або позапланову недоступність цих об’єктів
(потужністю 100 МВт та вище);
інша інформація, яка може бути використана учасниками для прийняття
рішень щодо вчинення правочинів або подання пропозиції про вчинення
правочинів з оптовими енергетичними продуктами на ринку електричної
енергії, перелік якої визначається Регулятором.
Інформація вважається такою, що має точний характер, якщо вона
вказує на обставини, що виникли або з великою ймовірністю можуть
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виникнути, та/або подія, що сталася або обґрунтовано може статися, має
специфічний характер і дає змогу зробити висновок щодо можливого впливу
цих обставин або події на ціни оптових енергетичних продуктів.
2. Особам, які володіють інсайдерською інформацією, забороняється:
1) вчиняти або робити спробу вчинення на власну користь або на
користь інших осіб, прямо або опосередковано пов’язані відносинами
контролю, правочини з оптовими енергетичними продуктами на ринку
електричної енергії, яких стосується зазначена інформація, з використанням
інсайдерської інформації;
2) розголошувати, передавати інсайдерську інформацію або надавати
доступ до неї іншим особам (крім розкриття інсайдерської інформації в межах
виконання професійних, трудових (службових) обов’язків та в інших
випадках, передбачених законом);
3) на основі інсайдерської інформації надавати рекомендацій щодо
вчинення правочинів з оптовими енергетичними продуктами на ринку
електричної енергії, яких стосується зазначена інформація.
3. Обмеження, встановлені частиною другою цієї статті, поширюються
на таких осіб, які володіють інсайдерською інформацією стосовно оптових
енергетичних продуктів на ринку електричної енергії:
1) особи, які входять до складу наглядової ради або виконавчого органу
учасника оптового енергетичного ринку;
2) особи, які є власниками акцій або часток (паїв) у статутному капіталі
учасника ринку;
3) особи, які мають доступ до зазначеної інформації у зв’язку з
виконанням професійних, трудових (службових) обов’язків;
4) особи, які отримали доступ до інсайдерської інформації в результаті
вчинення неправомірних дій;
5) особи, які знають або повинні знати, що інформація є інсайдерською.
4. Розкриттю підлягає інсайдерська інформація, якою володіє учасник
ринку та яка стосується його діяльності на ринку електричної енергії, у тому
числі інформація щодо потужностей та використання потужностей
електроустановок, призначених для виробництва, зберігання, передачі та
споживання електричної енергії, включаючи планову або позапланову
недоступність цих електроустановок.
Вимоги до розкриття інсайдерської інформації визначаються
нормативно-правовими актами Регулятора, що регулюють
діяльність
учасників ринку електричної енергії та взаємовідносини між ними.

20

5. Положення частини другої та третьої цієї статті не застосовуються до:
1) правочинів (операцій) із купівлі/продажу оптових енергетичних
продуктів, якщо ці правочини є результатом укладання торговельних операцій
із купівлі-продажу або подання пропозицій на купівлю-продаж оптових
енергетичних продуктів, до моменту отримання доступу (володіння) до
інсайдерської інформації. Учасник оптового енергетичного ринку повинен
утримуватися від будь-яких змін у таких правочинах (операціях) або від
вибіркового відкликання заявок на купівлю-продаж оптових енергетичних
продуктів після отримання доступу до інсайдерської інформації;
2) правочинів (операцій), здійснених виробниками електричної енергії
за умови існування хоча б одного з таких випадків:
правочини (операції) здійснені виключно з метою покриття фізичних
втрат внаслідок незапланованих збоїв у системах/одиницях виробництва,
оскільки такі порушення в роботі систем можуть призвести до неможливості
виконання учасниками оптового енергетичного ринку своїх договірних
зобов’язань, і лише в обсягах таких фізичних втрат. Таке звільнення
застосовується, якщо в учасника оптового енергетичного ринку відсутні інші
активи, за рахунок яких можна покрити такі фізичні втрати, або можливість їх
покрити на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому або балансуючому
ринку;
дії здійснюються за погодженням (у рамках договорів) з оператором
системи передачі з метою дотримання вимог безпечної та надійної роботи
системи.
У таких випадках, відповідна інформація, що стосується зазначених
операцій, невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня їх
настання, надсилається учасниками оптового енергетичного ринку
Регулятору.
Вказане звільнення застосовується на період неможливості виконання
учасниками оптового енергетичного ринку своїх договірних зобов’язань
унаслідок незапланованих збоїв в системах/одиницях виробництва;
3) учасників оптового енергетичного ринку, які діють відповідно до
правил роботи в надзвичайних ситуаціях, визначених законодавством, або за
умови втручання в роботу ринку електричної енергії відповідальних органів
державної влади з метою забезпечення безпеки постачання. При цьому
ринкові механізми обмежені в цілому в системі або в певній її частині.
У цьому випадку відповідна інформація має бути опублікована
органом уповноваженим на прийняття рішень у надзвичайних ситуаціях,
зокрема на вебсайті такого органу державної влади.
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6. Якщо інформація розповсюджується з метою здійснення професійної
журналістської або творчої діяльності, то таке поширення інформації має бути
оцінено з урахуванням законодавства, що регулює свободу преси та свободу
слова і вільного самовираження в засобах масової інформації, крім випадків,
коли буде виявлено хоча б один з таких фактів:
1) така особа(-и) отримує(-ють) прямо чи опосередковано перевагу або
матеріальну вигоду від поширення такої інформації;
2) розкриття або поширення здійснюється з метою введення в оману
учасників ринку щодо попиту та пропозиції або цін, які сформувалися на
оптовому енергетичному ринку.
7. Якщо розкриття інсайдерської інформації може завдати шкоди
законним інтересам учасника оптового енергетичного ринку, такий учасник
виключно під свою відповідальність може затримати опублікування
інсайдерської інформації за умови, що така затримка в опублікуванні не
вводить в оману громадськість та учасників ринку, конфіденційність цієї
інформації належним чином забезпечена та на основі цієї інформації не
приймаються рішення щодо здійснення торговельних операцій на оптових
енергетичних ринках. При настанні такої ситуації учасник оптового
енергетичного ринку має невідкладно надати таку інформацію разом із
обґрунтуванням затримки в опублікуванні відповідної інформації Регулятору.
8. Учасники оптового енергетичного ринку можуть відкласти
розкриття
конфіденційної
інформації
щодо
захисту
критичної
інфраструктури, а також оцінки необхідності посилення її захисту, якщо вона
класифікується як чутлива інформація щодо захисту критичної
інфраструктури.
Стаття 112. Заборона маніпулювання на ринку електричної енергії
1. На ринку електричної енергії забороняється здійснювати будь-які
маніпулювання або спроби маніпулювання.
2. Маніпулюванням на ринку електричної енергії є дії щодо:
1) вчинення правочинів, надання розпоряджень та/або доручень на
вчинення правочинів з оптовими енергетичними продуктами на ринку
електричної енергії, а також вчинення будь-яких інших дій, які створюють, або
можуть створити оманливі сигнали як для попиту, так і для пропозиції, або для
встановлення цін на оптові енергетичні продукти на ринку електричної
енергії, що:
забезпечують, або мають можливість забезпечити особі, або групі осіб,
що координують свою діяльність, сформувати ціни на оптові енергетичні
продукти на ринку електричної енергії на штучному рівні, за виключенням

22

випадку, якщо особа яка уклала угоду з купівлі-продажу або подала
пропозицію на купівлю-продаж оптового енергетичного товару, довела, що
причини таких дій відповідають чинному законодавству та укладання таких
угод відповідає критеріям прийнятної ринкової практики на відповідному
оптовому енергетичному ринку;
здійснюють, або намагаються здійснювати фіктивні правочини, які
дезорієнтують або можуть давати оманливі сигнали як для попиту, так і для
пропозиції, або для формування цін на оптові енергетичні продукти на ринку
електричної енергії;
2) розкриття або поширення інформації через засоби масової інформації,
у тому числі електронні засоби масової інформації, або будь-якими іншими
способами, яке дає або може давати неправдиві або оманливі сигнали як для
попиту, так і для пропозиції, або для формування цін на оптові енергетичні
продукти на ринку електричної енергії, зокрема поширення недостовірної
інформації, у разі коли особа, яка поширила таку інформацію, знала або
повинна була знати, що ця інформація була недостовірною.
3. Спробою маніпулювання на ринку електричної енергії є:
1) укладення угод, подання пропозицій (заявок) на здійснення
господарсько-торгівельних операцій або інші дії, які стосуються оптових
енергетичних продуктів, з метою подання неправдивих або оманливих
сигналів як для попиту, так і для пропозиції або для формування цін на оптові
енергетичні продукти;
2) збереження ціни на один, або декілька оптових енергетичних
продуктів на штучному рівні, за винятком випадку, якщо особа, яка уклала
угоду з купівлі-продажу або подала пропозицію (заявку) на купівлю-продаж
оптового енергетичного продукту, довела, що такі дії відповідають
законодавству та укладання таких угод відповідає загальноприйнятій ринковій
практиці на відповідному оптовому енергетичному ринку;
3) здійснення або намагання здійснити фіктивні правочини, які
дезорієнтують або можуть давати оманливі сигнали як для попиту, так і для
пропозиції або для формування цін на оптові енергетичні продукти;
4) поширення інформації через засоби масової інформації, включаючи
Інтернет, або будь-якими іншими засобами, що дають або можуть давати
неправдиві або оманливі сигнали як для попиту, так і для пропозиції, або для
формування цін на оптові енергетичні продукти.
4. Дії, що мають ознаки маніпулюванням на ринку електричної енергії,
а також прийнятні ринкові практики, які не є маніпулюванням на ринку
електричної енергії визначаються Регулятором.».
6. Частину третю статті 33 після пункту 10 доповнити новим пунктом
101 такого змісту:
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«101) мати систему спостереження за роботою ринку допоміжних послуг
та балансуючого ринку, розподілу пропускної спроможності міждержавних
перетинів, а також при виконанні інших функцій, передбачених цим Законом,
за результатами функціонування якої невідкладно повідомляти Регулятора
про операції з оптовими енергетичними продуктами, стосовно яких є
обґрунтовані підстави вважати, що операції були здійснені з порушенням
встановлених обмежень щодо поводження з інсайдерською інформацією, або
такі операції мають ознаки маніпулювання чи спроби маніпулювання на ринку
електричної енергії, за визначеною Регулятором формою. У зв’язку з цим
оператор системи передачі вважається особою, яка професійно організовує
операції з оптовими енергетичними продуктами на ринку електричної
енергії.».
7. Статтю 51 після частини п’ятої доповнити новою частиною шостою
такого змісту:
«6. Оператор ринку зобов’язаний мати систему спостереження за
роботою ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, за
результатами функціонування якої невідкладно повідомляти Регулятора про
операції на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, щодо яких
має обґрунтовані підстави вважати, що операції здійснені з порушенням
встановлених обмежень щодо поводження з інсайдерською інформацією, або
такі операції мають ознаки маніпулювання або спроби маніпулювання на
ринку електричної енергії, за визначеною Регулятором формою. У зв’язку з
цим оператор ринку вважається особою, яка професійно організовує операції
з оптовими енергетичними продуктами на ринку електричної енергії.»
У зв’язку з цим частини шосту – восьму вважати відповідно частинами
сьомою – дев’ятою.
8. Частину третю статті 58 після пункту 4 доповнити новим пунктом
такого змісту:
«5) надавати стороні, з якою укладено договір про постачання/купівлюпродаж електричної енергії, інформацію щодо сумарної номінальної
потужності споживання електричної енергії своїх електроустановок.».
9. У статті 66:
1) абзац третій частини четвертої виключити;
2) доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
«5. Особа, яка професійно організовує операції з оптовими
енергетичними продуктами зобов’язана невідкладно повідомляти Регулятора
про операції, стосовно яких існують обґрунтовані підстави вважати, що вони
були здійснені з порушенням встановлених обмежень щодо поводження з
інсайдерською інформацією або такі операції мають ознаки маніпулювання чи
спроби маніпулювання на ринку електричної енергії, за визначеною
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Регулятором формою. У зв’язку з цим особа, яка професійно організовує
операції з оптовими енергетичними продуктами на ринку електричної енергії
зобов’язана мати систему спостереження.
Регулятор встановлює вимоги до обсягу інформації про операції купівліпродажу електричної енергії за двосторонніми договорами, яка підлягає
звітуванню та порядок її надання.».
10.

У статті 73:

1)

назву після слова «збереження» доповнити словами «та надання»;

2)

у частині першій слова «п’яти» замінити на слово «десяти»;

3) доповнити двома новими частинами такого змісту:
«5. Учасники оптового енергетичного ринку або особи, що діють від їх
імені, особи, які професійно організовують операції з оптовими
енергетичними продуктами, та торгові репозиторії зобов’язані надавати
Регулятору інформацію щодо господарсько-торговельних операцій на оптових
енергетичних ринках, включаючи виконані та невиконані пропозиції (заявки).
Учасники оптового енергетичного ринку зобов’язані надавати
Регулятору інформацію про потужність та використання установок для
виробництва, зберігання, передачі або споживання електроенергії, включаючи
планову та позапланову недоступність цих установок.
6. Регулятор визначає порядок, зміст, обсяг та періодичність подання
інформації, надання якої передбачено цією статтею.».
11.

У статті 77:

1)

частину другу доповнити новим пунктом такого змісту:

«19) зловживання на оптовому енергетичному, а саме:
порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської
інформації;
дії, що мають ознаки маніпулювання та спроби маніпулювання на ринку
електричної енергії;
нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням
встановлених для розкриття такої інформації вимог.»;
2) у частині четвертій:
після пункту 5 доповнити двома новими пунктами 51 та 52 такого змісту:
«51) до 3 000 000 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян –
на учасників ринку (крім побутових споживачів):
за порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської
інформації;
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за маніпулювання та спробу маніпулювання на оптовому енергетичному
ринку;
52) до 1 500 000 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян –
на учасників ринку (крім побутових споживачів) – за нерозкриття або
розкриття інсайдерської інформації з порушенням встановлених для розкриття
такої інформації вимог;»;
3) доповнити частину четверту новим абзацом такого змісту:
«Незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого пунктами 51 та 5-2 цієї частини, розмір штрафу, який накладається на учасника оптового
енергетичного ринку, не повинен бути більше 10 відсотків його річного
доходу (виручки), що визначається як сумарна вартість доходу (виручки) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у сфері електроенергетики»;
4) абзац перший частини шостої викласти в такій редакції:
«6. Рішення Регулятора про застосування санкцій за правопорушення,
передбачені цією статтею, може бути прийнято протягом 30-денного строку з
дня складення акта перевірки чи висновку про результати розслідування
зловживань на оптовому енергетичному ринку.»;
V. Внести до Закону України «Про ринки капіталу та організовані
товарні ринки» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268
із наступними змінами) такі зміни:
1. Частину другу статті 2 після абзацу шістнадцятого доповнити новим
абзацом такого змісту:
«термін "оптовий енергетичний продукт» - у значенні, наведеному в
Законі України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».».
2.
3.

У статті 7 частину четверту виключити.
У статті 34:

1) абзац другий частини сьомої замінити абзацами такого змісту:
«Зміст інформації, порядок та строк її подання до торгового репозиторію
встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
При цьому:
випадки, порядок і строк подання та зміст інформації щодо
деривативних контрактів грошового ринку, що подається до торгового
репозиторію, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
встановлює за погодженням з Національним банком України.
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випадки, порядок і строк подання та зміст інформації щодо
деривативних контрактів, які є оптовими енергетичними продуктами, що
подається до торгового репозиторію, Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку встановлює за погодженням з Національною комісією, що
здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних
послуг.».
2) частину восьму доповнити реченням такого змісту: «При цьому
порядок, строк подання та зміст інформації щодо деривативних контрактів, які
є оптовими енергетичними продуктами, що подається до торгового
репозиторію, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
встановлює за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне
регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг.»
4. Статтю 86 доповнити частиною восьмою такого змісту:
«8. Торговий репозиторій зобов’язаний надавати Національній комісії,
що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних
послуг, інформацію щодо деривативних контрактів, які є оптовими
енергетичними продуктами.».
VІ. Прикінцеві та перехідні положення
1.
Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування, крім абзацу другого пункту 9 розділу IV цього Закону, який
набирає чинності після впровадження Регулятором інформаційної системи,
яка дозволить виконувати функції, передбачені цим Законом, але не пізніше
ніж через вісімнадцять місяців, з дня, наступного за днем опублікування цього
Закону.
2.
Регулятору протягом шести місяців з дня набрання чинності цим
Законом:
забезпечити функціонування Реєстру учасників оптового енергетичного
ринку;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
3. Центральним органам виконавчої влади, протягом шести місяців з дня
набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом.

Голова
Верховної Ради України

Д. РАЗУМКОВ
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