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Комітет Верховної Ради України
з питань економічного розвитку
До законопроекту за реєстр.
№ 4503-1 від 31.12.2020 р.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні 14 квітня
2021 року (протокол № 85) відповідно до статей 27 і 109 Бюджетного кодексу
України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України розглянув проект
Закону 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 (реєстр. № 4503-1 від 31.12.2020 р.), внесений народним депутатом
України Герусом А.М.
Згідно з пояснювальною запискою законопроект спрямований на
попередження зловживання з боку учасників на оптових енергетичних ринках та
встановлення відповідальності для учасників за маніпулювання на енергетичних
ринках, а також за торгівлю на основі інсайдерської інформації.
Зокрема, положеннями законопроекту вводяться нові терміни і їх
визначення – «оптовий енергетичний ринок», «оптовий енергетичний продукт»,
«маніпулювання на оптовому енергетичному ринку», «інсайдерська
інформація», запроваджується реєстрація учасників оптового енергетичного
ринку (ринку електричної енергії та природного газу) відповідно до порядку,
затвердженого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг /далі – НКРЕКП/, а також
установлюються заборона здійснення маніпулювань на оптових енергетичних
ринках або спроби маніпулювань, обмеження поводження з інсайдерською
інформацією (торгівля інсайдерською інформацією) та відповідальність
учасників оптового енергетичного ринку і їх службових осіб за маніпулювання
ринками, неправомірне використання інсайдерської інформації /визначається
розмір санкцій у вигляді штрафів/.
Таким чином, законопроектом пропонується, серед іншого, внести зміни
до законів України «Про ринок електричної енергії» і «Про ринок природного
газу», якими за скоєння правопорушень на ринку природного газу або
електричної енергії запровадити накладання штрафів на суб’єктів/учасників
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ринку: за порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської
інформації, за маніпулювання та спробу маніпулювання на оптовому ринку, – до
3 мільярдів неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; за нерозкриття або
розкриття інсайдерської інформації з порушенням встановлених для розкриття
такої інформації вимог – до 1,5 мільярда неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, при цьому передбачається, що незалежно від граничного розміру
зазначених штрафів, розмір накладеного штрафу не повинен бути більше 10%
річного доходу (виручки) відповідного суб’єкта/учасника.
Згідно з експертним висновком Міністерства фінансів України
законопроектом передбачається впровадження нових штрафів за порушення, які
пов’язані із зловживанням під час операцій на ринках природного газу та
електричної енергії, кошти від сплати яких мають надходити до державного
бюджету, при цьому реалізація положень законопроекту не потребує додаткових
видатків бюджетів.
Окремо слід відмітити, що у пункті 4 розділу ІІI законопроекту /щодо змін
до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»/ передбачаються нові
повноваження НКРЕКП щодо реєстрації учасників оптового енергетичного
ринку і ведення реєстру щодо них, створення і ведення реєстру осіб, що надають
інформацію від учасників оптового енергетичного ринку, при цьому пунктом 2
розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту доручається
НКРЕКП протягом шести місяців з дня набрання чинності відповідним законом
забезпечити функціонування Реєстру учасників оптового енергетичного ринку.
Згідно з частиною першою статті 11 Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» фінансове забезпечення діяльності НКРЕКП, його
центрального апарату і територіальних органів здійснюється за рахунок
надходжень до спеціального фонду державного бюджету внесків на
регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що провадять
діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг. Поряд з цим, частиною
третьою статті 13 зазначеного Закону передбачено, що ставка внеску на
регулювання визначається щорічно шляхом ділення планового обсягу потреб у
фінансовому забезпеченні НКРЕКП на чистий дохід платників такого внеску за
попередній рік.
Відповідно Законом України «Про Державний бюджет України на
2021 рік» за спеціальним фондом державного бюджету визначено видатки на
функціонування НКРЕКП за бюджетною програмою 6341010 у сумі
713.583,1 тис. грн, що здійснюватимуться за рахунок відповідних внесків на
регулювання. Таким чином, зважаючи на норми Бюджетного кодексу України
щодо особливостей спеціального фонду бюджету, реалізація передбачених
законопроектом нових повноважень НКРЕКП має здійснюватися в межах та за
рахунок відповідних фактичних надходжень спеціального фонду.
За підсумками розгляду законопроекту прийнято рішення: законопроект
матиме опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до
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збільшення доходів державного бюджету від штрафів у разі виявлення
відповідних порушень). У разі прийняття відповідного закону він може набирати
чинності згідно із законодавством.
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