ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України
про внесення змін та доповнень до деяких законів України
щодо заходів з посилення енергетичної незалежності України
Чинна редакція Закону
Редакція з урахуванням запропонованих змін
Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
Стаття 201. Особливості надання відомостей щодо
Стаття відсутня
кредитних договорів з суб’єктами господарювання
Російської Федерації 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.
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Закон України «Про ринок електричної енергії»
Стаття 16. Безпека постачання електроенергії
Стаття 16. Безпека постачання електроенергії
…
…
2. Під час розроблення правил, передбачених частиною
першою цієї статті, центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізацію державної політики в
електроенергетичному комплексі, зобов’язаний враховувати
економічний вплив відповідних заходів, їх ефективність,
наслідки для функціонування ринку електричної енергії та
вплив на навколишнє природне середовище і споживачів.

2. Під час розроблення правил, передбачених частиною
першою цієї статті, центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізацію державної політики в
електроенергетичному комплексі, зобов’язаний враховувати
економічний вплив відповідних заходів, їх ефективність,
наслідки для функціонування ринку електричної енергії та
вплив на навколишнє природне середовище і споживачів.

Такі правила повинні бути прозорими, такими, що
заздалегідь не передбачають неможливість їх виконання, не
спотворюють конкуренцію на ринку електричної енергії та
впливають на торгівлю на ринку електричної енергії лише тією
мірою, що необхідна для відновлення безпеки постачання
електричної енергії. Такі правила повинні не створювати
надмірних зобов’язань для учасників ринку та мінімізувати
негативні наслідки для функціонування ринку електричної
енергії.

Такі правила повинні бути прозорими, такими, що заздалегідь
не передбачають неможливість їх виконання, не спотворюють
конкуренцію на ринку електричної енергії та впливають на
торгівлю на ринку електричної енергії лише тією мірою, що
необхідна для відновлення безпеки постачання електричної
енергії. Такі правила повинні не створювати надмірних
зобов’язань для учасників ринку та мінімізувати негативні
наслідки для функціонування ринку електричної енергії.

Частина відсутня

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
2

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.
3. Учасники ринку повинні планувати і вживати заходів
відповідно до правил безпеки постачання електричної енергії,
зазначених у цій статті, та нести відповідальність за безпеку
постачання електричної енергії в межах сфери своєї діяльності.
…
Розділ XVII
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
…
Тимчасово, до 31 грудня 2020 року, Регулятор має
повноваження обмежувати доступну пропускну спроможність,
що розподіляється на добових та місячних аукціонах, у частині
міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є
сторонами Енергетичного Співтовариства.
Регулятор має право анулювати результати річного аукціону,
на якому розподілено пропускну спроможність на 2020 рік у
частині міждержавних перетинів між Україною та державами,
які не є сторонами Енергетичного Співтовариства. У такому разі
здійснюється відшкодування коштів, сплачених за розподілену
пропускну спроможність.
…

4. Учасники ринку повинні планувати і вживати заходів
відповідно до правил безпеки постачання електричної енергії,
зазначених у цій статті, та нести відповідальність за безпеку
постачання електричної енергії в межах сфери своєї діяльності.
…
Розділ XVII
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
…
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.
…
3

Народні депутати України

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Герус Андрій Михайлович

Апарат Верховної Ради України
№ 17д9/1-2021/78973 від 04.03.2021

Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000C5032F00F9398300

Дійсний до: 13.04.2022 0:00:00

4

