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ПРО НАС

INTEGRITES – це юридична фірма повного циклу 

з офісами в Україні та Казахстані, 

представництвами в Німеччині та Великобританії

Наша місія – допомагати компаніям 

фокусуватися на розвитку бізнесу, тоді як ми 

беремо на себе його юридичні аспекти

Нас рекомендують для транскордонної роботи –

супроводу інвестиційних угод, складних 

транзакцій, комплексного вирішення спорів,

і для проєктів, що вимагають глибоких галузевих 

знань

ФАКТИ І ЦИФРИ

1600+

80%

клієнтів по 

всьому світу

наших клієнтів –

міжнародні компанії

17

15

років

на ринку

партнерів 

ВИЗНАННЯ 

www.integrites.com

http://www.integrites.com/uk/
https://www.facebook.com/Integrites
https://www.linkedin.com/company/integrites1
https://www.instagram.com/integrites/
https://www.youtube.com/integrites


ЕНЕРГЕТИКА ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

RENEWABLES ELECTRICITY OIL & GAS

Н
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NUCLEAR

Ми маємо суттєвий досвід у консультуванні учасників 

енергетичного ринку



Торгівля енергією, 
виробленою з 
відновлюваних джерел

CLIMATE CHANGE TASK FORCE

#CCTF

Рішення під ключ для бізнесу, 
який прагне стати екологічно нейтральним

«Зелене» 
фінансування: 
МФІ, зелені облігації, 
торгівля викидами

Гнучкість 
енергосистеми: 
акумулюючі та 
маневрені потужності

Підвищення 
енергоефективності: 
генерація та промислове 
використання

Розробка та адвокація 
галузевих політик: 
альтернативні види 
палива, акумуляція 
енергії, зелений водень, 
податкові стимули

Будівництво 
потужностей з 
виробництва енергії 
з ВДЕ

https://www.integrites.com/uk/products/cctf-climate-change-task-force/


ПІД ЧАС ВІЙНИ

СПЕЦІАЛЬНИЙ ПРОЄКТ

Rehousing Ukraine Initiative
детальніше

СПЕЦІАЛЬНИЙ ПРОДУКТ

Співпраця з росією: 
оцінка ризиків

детальніше

СЕРІЯ ДОВІДНИКІВ

Оподаткування українців
після виїзду за кордон
детальніше

СПЕЦІАЛЬНИЙ ПРОДУКТ

Юридична допомога 
військовослужбовцям
детальніше

СПЕЦІАЛЬНИЙ ПРОДУКТ

Валютний нагляд
детальніше

Команда взяла участь

у заповненні анкети-опитувальника 
на вступ України до ЄС

детальніше

https://www.integrites.com/products/ukraines-rehousing-challenge/
https://www.integrites.com/uk/products/cooperation-with-russia-risk-assessment/
https://www.integrites.com/uk/products/taxes-for-ukrainians-after-their-relocation-abroad/
https://www.integrites.com/uk/products/servicemen/
https://www.integrites.com/uk/products/currency/
https://www.integrites.com/uk/projects/integrites-contributes-to-the-completion-of-questionnaire-on-ukraines-eu-membership/


РЕГУЛЯТОРНИЙ ПАКЕТ

▪ Директива 2019/944 
Європейського Парламенту та 
Ради від 5 червня 2019 року 

про спільні правила 
внутрішнього ринку 
електроенергії та внесення змін 

до Директиви 2012/27/ЄС

▪ Регламент 2019/943 
Європейського Парламенту та 
Ради від 5 червня 2019 року 

про внутрішній ринок 
електроенергії (перероблений)

Пакет Чистої Енергії (ЄС)*

* Clear Energy Package

15.02
Зміни до ЗУ щодо розвитку установок 

зберігання енергії
Закон України №2046-IX

12.07
Зміни до Порядку встановлення (формування) 

тарифів на послуги з розподілу електричної 
енергії

Постанова НКРЕКП № 706

22.07
Ліцензійні умови провадження господарської 

діяльності зі зберігання енергії

Постанова НКРЕКП № 798

30.09
Зміни до Кодексу системи передачі 

Постанова НКРЕКП № 1234

29.11
Зміни до деяких постанов НКРЕКП 

(зміна правил ринку)
Постанова НКРЕКП № 1592

2022



ЗАКОНОПРОЄКТ №8172. СТАТУС

ПЗУ 8172 

«Про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених 
електричними двигунами та внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо подолання паливної залежності і розвитку електрозарядної 

інфраструктури та електричних транспортних засобів»

24.02.2023 Проголосовано в цілому як закон

Питання 

землевпорядкування 
та землекористування

Питання 
підключення

Автомобільний 

транспорт та 
дорожній рух



ЗАКОНОПРОЄКТ №8172. БІЗНЕС-МОЖЛИВОСТІ

Діє презумпція дозволу на будівництво ліній до 150 кВ,

якщо немає вчасної відмови
ч. 4 статті 34

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»



ЗАКОНОПРОЄКТ №8172. БІЗНЕС-МОЖЛИВОСТІ

Розробити та затвердити 
програми забезпечення 
автостоянок, гаражів та 

інших місць для паркування 
у державній та комунальній 

власності чи управлінні 
договірною потужністю та 
станціями зарядки 

електромобілів

п.4 Перехідних положень

Державним та комунальним 
комерційним підприємствам, 
суб’єктам господарювання 

державного сектору економіки 
забезпечити аналогічні 

об’єкти необхідною 
договірною потужністю та 
станціями зарядки 

електромобілів

п.4 Перехідних положень

31 грудня 2023 року 31 грудня 2024 року



ЗАКОНОПРОЄКТ №8172. БІЗНЕС-МОЖЛИВОСТІ

▪ Розрахунок плати за нестандартне приєднання до мереж ОСР чи 
ОСП суб’єкта господарювання, що надає послуги із зарядки 
електромобілів, передбачає лише складову плати за створення 

електричних мереж лінійної частини приєднання

▪ Тарифи мають передбачати компенсацію вартості плати 
за приєднану потужність для здійснення приєднання станцій зарядки 
електромобілів

п.5 Перехідних положень

1 січня 2025 року 



ЗАКОНОПРОЄКТ №8172. БІЗНЕС-МОЖЛИВОСТІ

У містах районного та обласного значення на маршрути допускаються 
виключно:

▪ електробуси
▪ автобуси на ЗПГ (т.ч. біогаз)

▪ автобуси на водні
п.9 Перехідних положень

1 січня 2036 року

Місцева громада може відтермінувати чи 

наблизити початок максимум на 2 роки



ЗАКОНОПРОЄКТ №8172. БІЗНЕС-МОЖЛИВОСТІ

У містах >250 тис. осіб

закупівлі громадського 
транспорту з ДВЗ*

не більше 50%

п.10 Перехідних положень

В усіх населених пунктах

заборонено закупівлі 
громадського транспорту 

з ДВЗ

п.10 Перехідних положень

1 січня 2028 року 1 січня 2030 року
+/- 2 роки

Місцева громада може 

опустити чи підняти до 25-75%

* Двигун внутрішнього згоряння за винятком виключно газового чи водневого



ЗАКОНОПРОЄКТ №8172. АМОРТИЗАЦІЯ

Не більше 3 років використання
станцій зарядки електромобілів та установок зберігання 
енергії, встановлених після набрання чинності Законопроєкту

п.8 Перехідних положень



ПОЗИТИВ 

УЗЕ отримали 

характеристики послуги

▪ НЕ як спосіб виробництва

▪ НЕ як особливе обладнання 

▪ Участь в усіх сегментах ринку, 

поріг ліцензування від 150 кВт

▪ Немає ліцензування для 

«внутрішнього розвантаження» 

з метою балансування видачі 

потужності

Відокремлення ОСР та ОСП від 

діяльності ОУЗЕ та власності на УЗЕ

▪ відкриті конкурси

▪ консультації

▪ дозволи Регулятора

▪ Відкрите планування потреб в 

УЗЕ 

▪ Відкриті дані про їхнє фактичне 

використання



ПОЗИТИВ 

Заохочення децентралізацих 

балансуючих послуг

Споживач має право без отримання 

ліцензії на провадження 
господарської діяльності із зберігання 
енергії використовувати УЗЕ, 

якщо такий споживач у будь-який 
період часу не здійснює відпуск 

раніше збереженої в установці 
зберігання енергії в ОЕС України або 
в мережі інших суб’єктів 

господарювання

ст. 58.4 ЗРЕЕ*

Агрегація побутових УЗЕ

Споживач має право брати участь 
у ринку допоміжних послуг 
та об’єднуватися в групи 
з цією метою у порядку, 
визначеному правилами ринку

ст. 58.1 (11-1) ЗРЕЕ

Перенесення графіків видачі 

електроенергії з ВДЕ

т.ч. за «зеленим тарифом» 

та тарифу за підсумками аукціону

* Закон України «Про ринок електричної енергії» 



НЕГАТИВ: ДЕФЕКТИ ДИЗАЙНУ РИНКУ

Відсутнє обмеження ОСР на володіння 

станціями електрозарядки

ПЗУ 8172

Відокремлення ОСР від володіння УЗЕ 

є дещо меншим, ніж в 
Директиві 2019/944

Звільнення від тарифів за розподіл, 

передачу та диспетчерське 
управління суперечить aquis ЄС

Збереження вузького діапазону 

обмежень ціни на електроенергію 
не надаватиме сигналів 
для інвестиційних рішень

Ціна на РДП є привабливою, 

але відсутні середньо- та 
довгострокові продукти



НЕГАТИВ: ТЕХНОЛОГІЧНУ НЕЙТРАЛЬНІСТЬ НЕ ДОТРИМАНО

Оператор УЗЕ – це:

▪ фізична особа, у тому числі фізична особа – підприємець, або

▪ юридична особа (крім гідроакумулюючих електростанцій) 

ст. 1.1 (98) ЗРЕЕ

Діяльність з надання послуг 

із зарядки електромобілів 
на електрозарядних
станціях є споживанням 

електричної енергії

ст. 58.5 ЗРЕЕ 

в редакції Закону №2046-IX

Діяльність з надання послуг із заряджання систем 

акумулювання електричної енергії (акумуляторних 
батарей) електромобілів за допомогою 
електрозарядних станцій є споживанням 

електричної енергії та не є постачанням електричної 
енергії в розумінні цього Закону

ст. 58.5 ЗРЕЕ

в редакції ПЗУ №8172

ГАЕС не є особою для 

цілей цивільного права

Визначення акумуляторних 

батарей в законі відсутнє



НЕГАТИВ: ВСТАНОВЛЕНО ТЕХНІЧНІ ОБМЕЖЕННЯ

УЗЕ – електроустановка,

де відбувається зберігання енергії

ст. 1.1 (95-2) ЗРЕЕ

Експлуатація УЗЕ без наявності 

окремого комерційного обліку 
забороняється

ст. 30-1.7 ЗРЕЕ

однак 

немає ознаки 

з’єднання з мережею

Відокремлення УЗЕ від виробників ВДЕ 

та агрегація побутових УЗЕ

Tesla Model 3 – 54-82 кВт*год

Tesla Model S – 103 кВт*год

Nissan Leaf – 40-60 кВт*год

Потенційне рішення:

зміни до Кодексу комерційного обліку електричної енергії



НЕГАТИВ: ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Дозволи та пільги розкидано 

по різних законах

Планують скасувати

ГК України

ПЗУ №6013

конкуруючі норми подекуди 

неможливо узгодити



ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГ ОУЗЕ ТРЕТІМИ ОСОБАМИ. ГЛАВА 66 ЦКУ

Природа договору – зберігання

Застосування загальних положень про зберігання до окремих 
його видів, «якщо інше не встановлено положеннями цього 

Кодексу про окремі види зберігання або законом» (Стаття 955)

▪ Зберігання речей, визначених родовими ознаками, 
з правом розпоряджання ними (ст. 958)

▪ Огляд товару - презумпція належної якості (Ст. 959)

▪ Зміна умов зберігання та стан товару (Ст. 960)

▪ Складські документи (Ст.ст. 961-966)

На кількох рівнях працює аналогія закону із

§2 Зберігання на товарному складі, зокрема

Однак, до уточнення 
в законі, це мусять 

визначати суди.

Наприклад, в спорі
між ОСП та ОУЗЕ



ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГ ОУЗЕ ТРЕТІМИ ОСОБАМИ. ДОДАТКОВО

Цікаво було б також отримати 

аналог зберігання на складі загального користування

Ним могли б скористатися інші учасники ринку: ОСР, ОСП, 

трейдери, постачальники, виробники для хеджування чи споживачі

«Товарний склад є складом загального користування, 

якщо відповідно до закону, інших нормативно-правових актів 

або дозволу (ліцензії) він зобов'язаний приймати на 

зберігання товари від будь-якої особи» (Ст. 956.2)

Законодавець та 
Регулятор могли б 
визначити критерії 

ОУЗЕ, для яких 
обов'язково укладати 
договори на підставі 
публічного договору

Також залучити всіх стейкголдерів до розробки чи адаптації стандартного 

договору агрегації побутових УЗЕ

Їх роботу вже автоматизовано, тож вони могли б оптимізувати амортизацію



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

ОЛЕГ ЗАГНІТКО

Партнер INTEGRITES

Залишились запитання?

Будь ласка, звертайтесь!

oleh.zahnitko@integrites.com

mailto:oleh.zahnitko@integrites.com


ОФІСИ

Україна

вул. Добровольчих батальйонів, 1 

Київ, 01015

+380 44 391 38 53

info@integrites.com

Казахстан

вул. Байшешек, 4

Алмати, 050008

+7 727 352 80 83

almaty@integrites.com

ПРЕДСТАВНИЦТВА

Німеччина

Людвигштрассе 8,

Мюнхен, 80539

+49 89 20 60 21 349

info@integrites.com

Великобританія

Офіс 125, Реджіко Офісес, Олд Бенк,

153, Перейд Хай Стріт, Уотфорд, WD17 1NA

+44 207 788 7903

info@integrites.com

КОНТАКТИ

tel:+380443913853
mailto:info@integrites.com
tel:+77273528083
mailto:almaty@integrites.com
tel:+4989206021349
mailto:info@integrites.com
tel:+442077887903
mailto:info@integrites.com
https://www.facebook.com/Integrites
https://www.linkedin.com/company/integrites1
https://www.instagram.com/integrites/
https://www.youtube.com/integrites
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