До реєстр. № 3176
від 11.06.2020 р.
(доопрацьований)

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань економічного розвитку
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5

Верховна Рада України
Комітет з питань економічного розвитку на засіданні 26 червня 2020
року в режимі відеоконференції розглянув проект Закону України про
внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо закупівлі
природного газу (реєстр.№ 3176 доопрацьований), поданий народними
депутатами України Железняком Я.І., Жупаниним А.В. та іншими народними
депутатами України.
Положеннями законопроекту пропонується внести зміни до Закону
України «Про публічні закупівлі» встановивши що:
дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі
є природний газ, закупівля якого здійснюється суб’єктами ринку природного
газу, що визначені Законом України «Про ринок природного газу», на
торгових платформах газової біржі, функціонування та керування яких
забезпечується газовою біржою відповідно до кодексу газотранспортної
системи»;
цей Закон не застосовується у випадку, якщо замовники, здійснюють
такі закупівлі:
природний
газ,
закупівля
якого
здійснюється
оператором
газотранспортної системи для вчинення балансуючих дій відповідно до Закону
України «Про ринок природного газу» та кодексу газотранспортної системи, у
тому числі, у замовника послуг транспортування в обсязі допущеного таким
замовником позитивного добового небалансу;
природний газ, закупівля якого здійснюється замовником послуг
транспортування для врегулювання негативного добового небалансу
відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» та кодексу
газотранспортної системи, у тому числі, у оператора газотранспортної системи
в обсязі допущеного замовником негативного добового небалансу;
природний
газ,
закупівля
якого
здійснюється
оператором
газотранспортної системи, оператором газосховищ та операторами
газорозподільних систем для забезпечення власної господарської діяльності (у
тому числі для власних виробничо-технічних потреб, покриття витрат та
виробничо-технологічних витрат) відповідно до Закону України «Про ринок
природного газу», кодексу газотранспортної системи, кодексу газосховищ та
кодексу газорозподільних систем.
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До того ж, проектом пропонується визначити, що газова біржа, що
забезпечує функціонування та керування торговою платформою відповідно до
цього Закону, повинна забезпечити виконання вимог, що встановлені, у тому
числі кодексом газотранспортної системи, до торгових платформ.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради
України у висновку від 23.06.2020 р. висловлює зауваження до поданого
законопроекту.
За результатами обговорення народні депутати України – члени
Комітету прийняли рішення внести проект Закону України про внесення змін
до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо закупівлі природного газу
(реєстр. №3176 доопрацьований) на розгляд Верховної Ради України,
рекомендувати включити його до порядку денного сесії Верховної Ради
України та за результатами розгляду у першому читанні законопроект
прийняти за основу і в цілому як Закон з техніко-юридичним опрацюванням.
Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради
України від Комітету – Голова підкомітету з питань регулювання публічних
закупівель та ефективного управління державним і комунальним майном
Комітету з питань економічного розвитку Мовчан Олексій Васильович.

Голова Комітету
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