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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Прикінцевих та
перехідних положень Закону України «Про
ринок електричної енергії» щодо постачання
електричної енергії для забезпечення
функціонування спільного майна
багатоквартирного житлового будинку

Реєстраційний № 2098

(друге читання)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ЗАКОН УКРАЇНИ
-1- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Відхилено

Назву законопроекту викласти в такій
редакції:
"Про внесення зміни до Прикінцевих та
перехідних положень Закону України «Про
ринок електричної енергії» щодо постачання
електричної енергії побутовим споживачам"
Обгрунтування: оскільки законопроект
передбачає лише один пункт (одну зміну у
вигляді зміни до одного пункту розділу XVII )
- у назві законопроекту має зазначатися "Про
внесення зміни...".
-2- Н.д. Жупанин А. В. (р.к. №106)

Враховано

Про внесення змін до Закону України «Про
ринок електричної енергії» щодо
врегулювання проблемних питань на ринку
електричної енергії

У назві законопроекту слова «щодо
постачання
електричної
енергії
для
забезпечення функціонування спільного
майна
багатоквартирного
житлового
будинку»
замінити
словами
«щодо
врегулювання проблемних питань на ринку
електричної енергії».
3
4

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Верховна Рада України постановляє:
-3- Н.д. Жупанин А. В. (р.к. №106)
Пункт 1 законопроекту викласти у такій
редакції:

Враховано

I. Внести до Закону України «Про ринок
електричної енергії» (Відомості Верховної

1

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

1. Частину четверту статті 66 Закону
України «Про ринок електричної енергії»
доповнити новими абзацами такого змісту:
«Сторони двостороннього договору, що
входять до складу одного вертикальноінтегрованого суб’єкта або є афілійованими
між собою протягом 3 робочих днів після
укладення
двостороннього
договору
інформують
Регулятора
про
предмет
договору, ціну електричної енергії та/або
порядок її розрахунку (формування), обсяг
електричної енергії та графіки погодинного
обсягу купівлі-продажу електричної енергії,
строки та порядок постачання електричної
енергії.
Регулятор
з
метою
забезпечення
достатнього рівня ліквідності на ринку
електричної енергії має право встановлювати
обмеження щодо місячного обсягу продажу
електричної енергії за двосторонніми
договорами між виробниками та іншими
учасниками ринку електричної енергії, що
входять до складу одного вертикальноінтегрованого суб’єкта господарювання або є
афілійованими між собою. Таке обмеження не
може бути більшим 50 відсотків їх місячного
обсягу продажу електричної енергії.».
5

-4- Н.д. Жупанин А. В. (р.к. №106)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Ради України, 2017 р., № 27-28, ст. 312; 2019
р., № 23, ст. 89, № 40, ст. 220) такі зміни:
1. Частину четверту статті 66 доповнити
абзацами третім та четвертим такого змісту:
«Сторони двостороннього договору, що
входять до складу одного вертикально
інтегрованого суб’єкта або є афілійованими
між собою, протягом трьох робочих днів після
укладення
двостороннього
договору
інформують
Регулятора
про
предмет
договору, ціну електричної енергії та/або
порядок її розрахунку (формування), обсяг
електричної енергії та графіки погодинного
обсягу купівлі-продажу електричної енергії,
строки та порядок постачання електричної
енергії.
Регулятор
з
метою
забезпечення
достатнього рівня ліквідності на ринку
електричної енергії має право встановлювати
обмеження щодо місячного обсягу продажу
електричної енергії за двосторонніми
договорами між виробниками та іншими
учасниками ринку електричної енергії, що
входять до складу одного вертикально
інтегрованого суб’єкта господарювання або є
афілійованими між собою. Таке обмеження не
може бути більшим 50 відсотків їх місячного
обсягу продажу електричної енергії».
Відхилено

Пункт 2 законопроекту викласти у такій
редакції:
2. У розділі XVII «Прикінцеві та перехідні
положення»:
1) у пункті 1:
в абзаці п’ятому слова “тридцять шістьˮ
замінити словами “сорок вісімˮ;
пункт 3 частини четвертої статті 77
призупиняє дію до 11 червня 2021 року;ˮ.
2) У пункті 9:
абзац перший викласти у такій редакції:
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«9. Тимчасово, до 31 грудня 2025 року
включно гранична нижня межа обов’язкового
місячного обсягу продажу електричної енергії
виробниками
(крім
виробників,
що
здійснюють виробництво електричної енергії
з
альтернативних
джерел
енергії),
гарантованим покупцем та імпортерами на
ринку "на добу наперед" не може бути
меншою 10 відсотків їхнього місячного
обсягу
продажу
електричної
енергії
відповідно до правил ринку.»;
абзац другий викласти у такій редакції:
«Тимчасово, до 31 грудня 2025 року
включно гранична нижня межа обов’язкового
місячного обсягу купівлі електричної енергії
електропостачальниками на ринку "на добу
наперед" не може бути меншою 10 відсотків
їхнього місячного обсягу купівлі електричної
енергії відповідно до правил ринку.»;
3) в абзаці четвертому пункту 13 слова
«двох років» замінити словами «трьох років»;
4) у пункті 16:
абзац шостий викласти в такій редакції:
«без проведення конкурсу, передбаченого
частиною другою статті 64 цього Закону,
визначити
електропостачальника
(електропостачальників) державної форми
власності, на якого з 1 січня 2019 року без
застосування положень частини четвертої
статті 64 цього Закону тимчасово, до 31
грудня 2021 року, покласти функції
постачальника “останньої надіїˮ, одночасно
визначивши територію здійснення діяльності
такого
електропостачальника
(електропостачальників);»;
в абзаці сьомому слова і цифри «до 1 липня
2020 року» замінити словами і цифрами «до 1
липня 2021 року».
-5- Н.д. Жупанин А. В. (р.к. №106)
Пункти 1-3 законопроекту
пунктами 3-5 відповідно.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

вважати

3

№

Редакція, прийнята в першому читанні

7

1. Пункт 13 розділу XVII «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону України «Про
ринок електричної енергії» (Відомості
Верховної Ради України, 2017 р., № 27-28, ст.
312; 2019 р., № 23, ст. 89, № 40, ст. 220) після
абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом
такого змісту:
«Електрична енергія, яка купується
споживачами у постачальника універсальних
послуг для забезпечення функціонування
спільного
майна
багатоквартирного
житлового будинку та витрачається на
технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та
замково-переговорних
пристроїв,
що
належать
власникам
квартир
багатоквартирного будинку на праві спільної
власності) та освітлення дворів, східців і
номерних знаків, оплачується за цінами, за
якими постачальник універсальних послуг
здійснює постачання електричної енергії
населенню».

8

Пропозиції та поправки до проекту

-6- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Висновки, обґрунтування

Враховано

2. Пункт 13 розділу XVII «Прикінцеві та
перехідні положення» після абзацу дев’ятого
доповнити новими абзацами такого змісту:

Враховано редакційно

«Електрична енергія, що купується у
постачальника універсальних послуг та
споживається:
у багатоквартирних житлових будинках на
технічні цілі (роботу індивідуальних теплових
пунктів, котелень, ліфтів, насосів та замковопереговорних пристроїв, що належать
власникам
квартир
багатоквартирного
будинку на праві спільної власності) та
освітлення дворів, східців і номерних знаків;
у
дачних
та
дачно-будівельних
кооперативах, садових товариствах, гаражнобудівельних кооперативах на технічні цілі
(роботу насосів) та освітлення території;
юридичними особами, які є власниками
(балансоутримувачами)
майна,
що
використовується для компактного поселення
внутрішньо переміщених осіб (містечок із
збірних модулів, гуртожитків, оздоровчих
таборів, будинків відпочинку, санаторіїв,
пансіонатів, готелів тощо), у частині
задоволення власних побутових потреб
внутрішньо переміщених осіб;
релігійними організаціями в частині
споживання
електричної
енергії
на
комунально-побутові потреби,
оплачується за цінами, за якими
постачальник універсальних послуг здійснює
постачання електричної енергії побутовим
споживачам».

У абзаці 1 частини 1 законопроекту
замінити слова «новим абзацом» словами
«новими абзацами».

-7- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
Абзац 2 частини 1 законопроекту викласти
у такій редакції:
«До категорії побутових споживачів
належать:»
-8- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369)

Відхилено

«Електрична енергія, яка купується
споживачами у постачальника універсальних
послуг для забезпечення функціонування
спільного майна, що належать співвласникам
багатоквартирного будинку на праві спільної
власності, оплачується за цінами, за якими
постачальник універсальних послуг здійснює
постачання електричної енергії населенню».
-9- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Відхилено

Викласти в такій редакції:
"До категорії побутових споживачів
прирівнюються споживачі, які витрачають
електричну енергію виключно для потреб
функціонування
спільного
майна
багатоквартирного
будинку
та
обслуговування прибудинкової території,
функціонування
спільного
майна
гуртожитків, дачних та дачно-будівельних
кооперативів, садових товариств, гаражнобудівельних кооперативів, а також виключно
для функціонування дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку, приватних
закладів дошкільної освіти, релігійних
організацій, санаторно-курортних закладів та
реабілітаційних центрів, притулків для
тварин."

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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-10- Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432)

Відхилено

Абзаци другий пункту 1 законопроекту
замінити абзацом такого змісту:
"Електрична енергія, яка купується
споживачами у постачальника універсальних
послуг для забезпечення функціонування
спільного майна, що належать співвласникам
багатоквартирного будинку на праві спільної
власності, оплачується за цінами, за якими
постачальник універсальних послуг здійснює
постачання електричної енергії населенню"
-11- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити частину 1 законопроекту після
абзацу 2 таким абзацом:
«споживачі, які витрачають електричну
енергію в багатоквартирних будинках та
гуртожитках на технічні цілі (для експлуатації
та роботи індивідуальних теплових пунктів,
котелень, ліфтів, насосів та замковопереговорних пристроїв, шо належать
власникам
квартир
багатоквартирного
будинку на праві спільної власності) та
освітлення дворів, східців і номерних знаків;»
10

-12- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Враховано редакційно

Доповнити частину 1 законопроекту після
абзацу 2 таким абзацом:
«споживачі, які витрачають електричну
енергію в витрачається в дачних та дачнобудівельних
кооперативах,
садових
товариствах,
гаражно-будівельних
кооперативах на технічні цілі (роботу насосів)
та освітлення території;»
11

-13- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Враховано редакційно

Доповнити частину 1 законопроекту після
абзацу 2 таким абзацом:
«юридичні особи, які є власниками
(балансоутримувачами)
майна,
що
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12

використовується для компактного поселення
внутрішньо перемішених осіб (містечок із
збірних модулів, гуртожитків, оздоровчих
таборів, будинків відпочинку, санаторіїв,
пансіонатів, готелів тощо) у частині
задоволення власних побутових потреб
внутрішньо перемішених осіб;»
-14- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Враховано редакційно

13

Доповнити частину 1 законопроекту після
абзацу 2 таким абзацом:
«релігійні
організації
в
частині
споживання
електричної
енергії
на
комунально-побутові потреби.»
-15- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Враховано

14

У зв’язку з цим абзаци десятий –
тридцятий вважати відповідно абзацами
одинадцятим – тридцять першим.

Абзац 3 частини 1 законопроекту викласти
у такій редакції:
«У зв’язку з цим абзаци десятий –
тридцятий вважати відповідно абзацами
п’ятнадцятим – тридцять п’ятим.»

2. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У зв’язку з цим абзаци десятий –
тридцятий вважати відповідно абзацами
шістнадцятим – тридцять шостим.

II. Прикінцеві положення

18

3. Кабінету Міністрів України у
тримісячний строк з дня опублікування цього
Закону:
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
Голова

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у
тримісячний строк з дня опублікування цього
Закону:
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
Голова
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