ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань бюджету
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-40-29, 255-43-61, факс: 255-41-23

Комітет Верховної Ради України
з питань економічного розвитку
Щодо розгляду законопроекту
за реєстр. №3176 (доопр.)

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму
засіданні 15 липня 2020 року (протокол № 47) відповідно до статей 27 і 109
Бюджетного кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради
України розглянув проект Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про публічні закупівлі» щодо закупівлі природного газу»,
внесений
народними
депутатами
України
Железняком Я.І.,
Жупаниним А.В., Кучеренком О.Ю. та іншими (реєстр. № 3176 (доопр.) від
11.06.2020 р.).
Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про
публічні закупівлі» (далі – Закон) в частині непоширення дії Закону:
– 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 /зміни до частини
п’ятої статті 3 Закону/;
– для замовників, які провадять діяльність в окремих сферах
господарювання, додатково на випадки, якщо предметом закупівлі є /зміни
до частини шостої статті 3 Закону/:
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.
Разом з тим, законопроектом 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 /пункт 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення»
законопроекту/.
У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що
впровадження запропонованих змін у законодавство не призведе до
додаткових витрат з державного бюджету або не вимагає додаткових
податкових надходжень, при цьому дозволить зменшити витрати Оператора
газотранспортної системи на балансування та відповідно зменшить вартість
такої послуги для інших учасників ринку природного газу. Також у
пояснювальній записці вказано, що такі зміни відповідають європейським
нормам.
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку
зазначає, що законопроект не передбачає збільшення видатків державного
бюджету та не суперечить законам, що регулюють бюджетні відносини.
Окремо слід відмітити, що у Законі містяться схожі норми для ринку
електричної енергії (пункти 7-10 частини шостої статті 3 Закону).
За наслідками розгляду законопроекту (реєстр. № 3176 (доопр.))
Комітет ухвалив рішення: законопроект не матиме прямого впливу на
показники бюджету. У разі прийняття відповідного закону він може
набирати чинності у термін, визначний авторами законопроекту.
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