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Особливості запровадження нової моделі 
ринку електричної енергії

Відповідно до Закону України «Про ринок електричної

енергії» у 2019 році передбачається перехід на нову

конкурентну модель ринку електричної енергії.

Запровадження ринків:

допоміжних послуг;

«на добу наперед»;

внутрішньодобового;

двосторонніх договорів

Нова модель ринку передбачає ліквідацію ДП

«Енергоринок» та створення товарної біржі.
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Особливості погашення заборгованості, що 
утворилась на оптовому ринку електричної 

енергії

Станом на 01.10.2018 дебіторська та кредиторська заборгованість

ДП «Енергоринок» складає 30,8 млрд. гривень та 29,5 млрд. гривень

відповідно.

Без погашення цієї заборгованості неможливо запустити нову конкурентну

модель ринку електричної енергії.

Законопроект Про особливості погашення заборгованості, що

утворилась на оптовому ринку електричної енергії» розроблений на

виконання частини 16 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення»

Закону України «Про ринок електричної енергії».

Структура законопроекту:

1.Визначення термінів

2.Загальні засади погашення заборгованості на оптовому ринку

3.Механізм проведення взаєморозрахунку

4.Погашення (списання) заборгованості

5.Заміна сторони у зобов'язанні після запровадження моделі нового ринку

електричної енергії

6.Особливості проведення списання заборгованості ДП “Енергоринок”

7.Особливості погашення заборгованості за договорами відступлення права

вимоги
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Механізм погашення заборгованості

№ Опис механізмів реалізації Фінансування з 
державного бюджету, 

млрд грн
п/п

1. Списання неліквідної заборгованості державних шахт за рахунок 
ОВДП Енергоатома

10

2. Погашення заборгованості державних шахт за електроенергію за 
рахунок акцизу на електроенергію

2,3

3. Погашення кредитів ДП «Енергоринок» за рахунок акцизу на е/е 
з одночасним погашенням  боргів перед ТЕС та ТЕЦ

5

4. Погашення заборгованості споживачів на НКТ за рахунок 
податкових зобов`язань 

5,9

5. Погашення заборгованості за перетоки е/е з НКТ за рахунок 
податкових зобов`язань 

3,3

6. Погашення заборгованості по дотаційним сертифікатами 
споживачам на НКТ

1,9

ВСЬОГО по механізмам 28,4

у т.ч. по НКТ 11,1
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Ознаки державної допомоги у законопроектах, 

розроблених на виконання Закону України 

“Про ринок електричної енергії”

Пропозиції АМКУ:

Міненерговугілля має звернутись до АМКУ у порядку, визначеному розділом 4

Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»

та з дотриманням вимог Порядку, форм та вимог щодо подання

Антимонопольному комітету України інформації про нову державну

допомогу суб’єктам господарювання, затвердженого розпорядженням

Комітету від 04 березня 2016 року № 2-рп.



Модуль 4: Правила галузевої підтримки 
господарської діяльності

Вугільна промисловість

Антимонопольний комітет України
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Національне регулювання вугільної галузі

Гірничий закон України 

Державна політика в гірничодобувній промисловості базується на 
принципах:
державного регулювання діяльності суб'єктів гірничих відносин;
розвитку та підвищення технічного рівня гірничодобувних галузей;
створення умов для будівництва нових, реконструкції та підвищення 
технічного рівня діючих гірничодобувних підприємств;
підвищення екологічної безпеки гірничих підприємств;
розвитку конкурентних відносин на ринку мінеральних ресурсів;
державної підтримки гірничих підприємств.

Обсяги державної підтримки гірничих підприємств визначаються 
Державним бюджетом України на поточний рік.
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Обсяги підтримки вугільної галузі (по рокам)

Відсутня єдина державна стратегія розвитку 
(реструктуризації) вугільної галузі
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Реструктуризація вугільної та

торфодобувної промисловості 

Гірничорятувальні заходи на

вугледобувних підприємствах

Державна підтримка вугледобувних

підприємств на часткове покриття

витрат із собівартості готової товарної

вугільної продукції 

Державна підтримка будівництва шахти

№10 "Нововолинська"

Ліквідація збиткових вугледобувних та

вуглепереробних підприємств

Заходи з охорони праці та підвищення

техніки безпеки на вугледобувних

підприємствах

Здійснення заходів із забезпечення

вітчизняного виробництва вугільної

продукції та подальшого

реформування державного сектору

вугільної промисловості
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Законодавство у сфері державної допомоги у 
вугледобуванні ЄС

Основні правила щодо надання державної допомоги – Рішення

Ради Європейського Союзу від 10.12.2010

№ 2010/787/ЄС, зокрема:

дозволеною є державна допомога, яка надається виключно на

закриття неконкурентоспроможних вугільних шахт;

шахта, яка отримувала допомогу у зв’язку з закриттям, має припинити

діяльність з видобутку корисних копалин не пізніше кінця 2018 року;



Модуль 4: Правила галузевої 
підтримки господарської 

діяльності
Транспорт

Антимонопольний комітет України



Транспорт
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Рішення Комітету від 18.05.2018 № 242-р про визнання підтримки комунального 
підприємства «Бахмутелектротранс», зазначеної у повідомленні, такою, що не є 

державною допомогою

Бахмутською міською радою було подане повідомлення про нову 
державну допомогу комунальному підприємству 

«Бахмутелектротранс»

За результатами розгляду повідомлення Комітетом прийнято рішення про 
визнання підтримки, зазначеної у повідомленні такою, що не є державною 
допомогою відповідно до пункту 2 частини другої статті 3 Закону України 
«Про державну допомогу суб’єктам господарювання», тобто такою, що є 
компенсацією обґрунтованих витрат на надання послуг, що становлять 

загальний економічний інтерес.



Транспорт
Рішення Комітету від 20.03.2018 № 127-р про 

визнання підтримки обласному комунальному 
підприємству «Аеропорт Суми», зазначеної у 

повідомленні, такою, що не є державною допомогою

12

Управлінням майном Сумської міської ради було 
подане повідомлення про нову державну допомогу 
обласному комунальному підприємству «Аеропорт 

Суми»

За результатами розгляду повідомлення Комітетом прийнято рішення 
про визнання підтримки, зазначеної у повідомленні такою, що не є 

державною допомогою відповідно до пункту 2 частини другої статті 3 
Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», 

тобто такою, що є компенсацією обґрунтованих витрат на надання 
послуг, що становлять загальний економічний інтерес.



Транспорт
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Відкриті справи для проведення поглибленого

аналізу допустимості державної допомоги для конкуренції за 
результатами розгляду повідомлення

про нову державну допомогу

21.05.2018 Антимонопольним комітетом України 
відкрито справу про державну допомогу для проведення 
поглибленого аналізу допустимості державної допомоги 
для конкуренції, за результатами розгляду повідомлення 

Вінницької міської ради



Дякуємо за увагу
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Проект постанови КМУ “Про затвердження оцінки 
допустимості державної допомоги суб’єктам 

господарювання у вугільній галузі”

Надання державної допомоги здійснюється на:

закриття вугледобувних підприємств або відокремленних підрозділів;

покриття виняткових витрат;

забезпечення доступу до запасів вугілля:
а) початкові інвестиції;
б) покриття поточних витрат виробництва.

Державна допомога, яка підлягає оцінці згідно із цими Критеріями,
визначається:

-планом закриття вугледобувних підприємств;

-програмою реструктуризації вугільної галузі, що затверджується відповідним
нормативним актом, яка складається з плану забезпечення доступу до запасів
вугілля із зазначенням показників для кожного вугледобувного виробничого
підрозділу, та не може перевищувати обсяги, встановлені Програмою
реструктуризації вугільної галузі.



Дякуємо за увагу



Дякуємо за увагу


