КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 3 березня 2021 р. № 182
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 483 і 499
Кабінет Міністрів України постанов ляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483 “Про
затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку
електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування
ринку електричної енергії” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 49, ст. 1658; 2020 р., № 67,
ст. 2154) і від 5 червня 2019 р. № 499 “Про затвердження Порядку проведення електронних
аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та Порядку відбору
організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми
договорами” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 50, ст. 1693; 2020 р., № 46, ст. 1467, №
79, ст. 2559, № 89, ст. 2857) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2021 р. № 182

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 5
червня 2019 р. № 483 і 499
1. Підпункт 3 пункту 10 Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників
ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку електричної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 5 червня 2019 р. № 483, виключити.
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 499:
1) у Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за
двосторонніми договорами, затвердженому зазначеною постановою:
абзац другий підпункту 23 пункту 3 викласти в такій редакції:

“графік продажу - години доби за рівнем навантаження протягом доби, в які здійснюється
виконання двосторонніх договорів (BASE - виконання протягом 24 годин на добу; OFFPEAK
- виконання з 00.00 до 08.00 і з 20.00 до 24.00 у робочі дні, а також з 00.00 до 24.00 у вихідні
дні; PEAK - виконання з 08.00 до 20.00 у робочі дні);”;
у пункті 5 слова і цифри “та/або для продажу електричної енергії за двосторонніми
договорами на аукціонах у формі спеціальних сесій з продажу пакетів лотів з урахуванням
умов, зазначених у пунктах 31-39 цього Порядку” замінити словами і цифрами “та з
урахуванням умов, зазначених у пунктах 23-27 цього Порядку”;
абзац двадцять п’ятий пункту 13 замінити абзацами такого змісту:
“Продавець може відкликати свою заявку на організацію та проведення аукціону:
не пізніше ніж за 24 години до моменту початку проведення аукціону - для аукціону у
формі спеціальної сесії, який проводиться з метою виконання учасниками ринку електричної
енергії спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку електричної енергії;
не пізніше ніж за 48 годин до моменту початку проведення аукціону - для аукціонів, що є
відмінними від аукціону у формі спеціальної сесії, який проводиться з метою виконання
учасниками ринку електричної енергії спеціальних обов’язків для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.
Для цього продавець надсилає повідомлення організатору аукціону в порядку,
встановленому регламентом аукціону.”.
У зв’язку з цим абзац двадцять шостий вважати абзацом двадцять дев’ятим;
підпункт 5 пункту 18 виключити;
розділ “Порядок проведення спеціальної сесії з продажу пакетів лотів за двосторонніми
договорами” виключити;
пункт 42 викласти в такій редакції:
“42. Заявка на організацію та проведення аукціону, що проводиться у формі спеціальної
сесії з продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, подається із
зазначенням стартової ціни щодо електричної енергії, яка відпускається (відбирається)
гарантованим покупцем на щодобовій основі протягом певного строку виконання та в розрізі
певних годин відпуску (типів графіка продажу), яка визначається гарантованим покупцем у
торгових зонах “об’єднана енергетична система України” та “острів Бурштинської ТЕС”
(далі - торгова зона).”;
2) підпункт 1 пункту 12 Порядку відбору організаторів електронних аукціонів з продажу
електричної енергії за двосторонніми договорами, затвердженого зазначеною постановою,
після слова “припинення” доповнити словами “(крім випадку, якщо таке припинення
відбувається в результаті перетворення такого суб’єкта, з метою виконання вимог,
визначених Законом України “Про товарну біржу”)”.

