ПРОЕКТ
вноситься народними депутатами України
Герусом А.М. та іншими

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін та доповнень до деяких законів України
щодо заходів з посилення енергетичної незалежності України
Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (Відомості
Верховної Ради (ВВР), 2016, № 51, ст.833) Розділ III «Особливості здійснення
функцій та повноважень Регулятора» доповнити статтею 201 такого змісту:
«Стаття 201. Особливості надання відомостей щодо кредитних договорів
з суб’єктами господарювання держави, що визнана Верховною Радою України
державою-агресором та/або, особами, пов’язаними з такими суб’єктами
господарювання відносинами контролю
1. Суб’єкти господарювання, що здійснюють діяльність, зазначену у
частині першій статті 2 цього Закону, щорічно надають Регулятору відомості
щодо їхніх зобов’язань та щодо зобов’язань осіб, пов’язаних з такими
суб’єктами господарювання відносинами контролю,
за кредитними
договорами, укладеними з суб’єктами господарювання держави, що визнана
Верховною Радою України державою-агресором, та/або особами, пов’язаними
відносинами контролю з суб’єктами господарювання держави, що визнана
Верховною Радою України державою-агресором, зокрема, щодо розміру таких
зобов'язань станом на останній день відповідного року, процентних ставок та
графіків погашення таких зобов’язань, якщо розмір таких зобов’язань
перевищує еквівалент десяти мільйонів євро за офіційним курсом валют,
встановленим Національним банком України на звітну дату.
2. Отримані відповідно до цієї статті відомості публікуються Регулятором
на його офіційному веб-сайті».

2. У Законі України «Про ринок електричної енергії» (Відомості
Верховної Ради України, 2017 р., № 27-28, ст. 312; 2018 р., №1, ст.1, №46,
ст.374, №49, ст.399):
1) статтю 16 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
«3. У разі зниження рівня запасів палива нижче затверджених у
встановленому порядку обсягів резервів відповідного палива для певних типів
електростанцій (зокрема, для електростанцій, які працюють на вугіллі)
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію
державної політики в електроенергетичному комплексі протягом 24 годин
інформує про таке зниження на кожній відповідній електростанції Кабінет
Міністрів України, Раду національної безпеки та оборони України, Службу
безпеки України, Регулятора, Антимонопольний комітет України,
центральний орган виконавчої влади, що формує та реалізує державну
політику економічного розвитку, оператора системи передачі та надає
пропозиції щодо заходів, які слід вжити для необхідного підвищення рівня
таких запасів, разом з проектами необхідних нормативних актів».
У зв’язку з цим частини третю – восьму вважати частинами четвертою –
дев’ятою відповідно;
2) у пункті першому розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення»
абзаци двадцять п’ятий та двадцять шостий викласти в такій редакції:
«Тимчасово, до 31 грудня 2021 року, Регулятор має повноваження
обмежувати доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових
та місячних аукціонах з розподілу пропускної спроможності на 2021 рік, у
частині міждержавних перетинів між Україною та державою, що визнана
Верховною Радою України державою-агресором.
Регулятор має право анулювати результати річного аукціону, на якому
розподілено пропускну спроможність на 2020 - 2021 роки у частині
міждержавних перетинів між Україною та державою, що визнана Верховною
Радою України державою-агресором. У такому разі здійснюється
відшкодування коштів, сплачених за розподілену пропускну спроможність».
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
прийняти акти щодо запровадження спеціальних мит на паливноенергетичні ресурси, що походять з держави, що визнана Верховною Радою
України державою-агресором: антрацит (код згідно з УКТЗЕД 2701 11 00 00);
бітумінозне вугілля, коксівне вугілля та вугілля інше (коди згідно з УКТЗЕД
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2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00); бензини моторні (коди згідно з
УКТЗЕД 2710 12 41 31, 2710 12 41 34, 2710 12 41 91, 2710 12 41 94, 2710 12 45
01, 2710 12 45 12, 2710 12 49 01, 2710 12 49 12); важкі дистиляти (газойлі) (коди
згідно з УКТЗЕД 2710 19 43 00 - 2710 19 48 00); гази скраплені (коди згідно з
УКТЗЕД 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10
00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00) та вуглеводні (код згідно з УКТЗЕД 2901 10
00 10);
підготувати і надати Верховній Раді України звіт, який, зокрема, має
містити:
інформацію з обґрунтуванням щодо запровадження спеціальних мит на
товари, зазначені у абзаці другому цього пункту, а у разі незапровадження
таких мит – відповідні пояснення;
інформацію щодо частки товарів, зазначених у абзаці другому цього
пункту, у загальному обсязі річного споживання в Україні відповідних товарів
щорічно починаючи з 2014 року, а також щодо заходів, вжитих Кабінетом
Міністрів України протягом цього періоду щодо таких товарів відповідно до
статті 29 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;
розробити та подати до Верховної Ради України законопроект про
спрямування коштів, що надійшли від справляння спеціальних мит на товари,
зазначені у абзаці другому цього пункту, до спеціального фонду Державного
бюджету України з метою здійснення видатків Державного бюджету України
на фінансування витрат оператора системи передачі на виконання спеціальних
обов’язків із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії
з альтернативних джерел енергії та/або здійснення оператором системи
передачі плати за послугу із забезпечення розвитку генеруючої потужності.
Голова
Верховної Ради України
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