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ВИСНОВОК
щодо проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
прозорості у видобувних галузях»
(р.№ 3790 від 03.07.2020, н.д. Жупанин А.В. та інші)1

1.

Загальна характеристика законопроекту.

Основною метою законопроекту є удосконалення норм Закону «Про
забезпечення прозорості у видобувних галузях» від 18 вересня 2018 року за
результатами практичного його застосування та впровадження нових вимог
Ініціативи прозорості у видобувних галузях(далі – ІПВГ).
У 2013 році Україна приєдналась до міжнародної Ініціативи прозорості
видобувних галузей. ІПВГ базується на принципах та вимогах організації, викладених
у Стандарті ІПВГ, що переглядається кожні три роки з урахуванням практики його
застосування в країнах-учасницях та затверджується Міжнародним Правлінням
ІПВГ.
Метою Ініціативи прозорості видобувних галузей є забезпечення прозорості
використання державою фінансових ресурсів, отриманих від видобувної галузі, що
запобігає корупції та покращує ефективність управління державними фінансовими
ресурсами;
2.
Порядок вирішення у законодавстві ЄС питань, що належать до
сфери правового регулювання проекту.
Правовідносини, що належать до сфери правового регулювання проекту
Закону, регулюються:
1) Директивою 2013/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня
2013 року про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність
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та пов’язані звіти деяких видів підприємств, що вносить зміни до Директиви
2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради і припиняє дію Директив
Ради 78/660/ЄЕС та 83/349/ЄEC (OJ L 182, 29.6.2013, p. 19–76).
2) Регламентом 2019/942 Європейського Парламенту та Ради від 5 червня 2019
року щодо Агентства ЄС співробітництва регуляторів в сфері енергетики (OJ
L 158, 14.6.2019, p. 22–53).
3) Регламентом 1893/2006 Європейського Парламенту та Ради стосовно
впровадження Статистичного класифікатору видів економічної діяльності
NACE ред. 2 та внесення змін до Регламенту Ради (ЄЕС) N 3037/90, а також
до деяких Регламентів ЄС щодо певних областей статистики" від 20 грудня
2006 року.
4) Директивою 2019/944 Європейського Парламенту та Ради від 5 червня 2019
року щодо загальних правил для внутрішнього ринку електричної енергії та
вносить зміни до Директиви 2012/27/ЄС (OJ L 158, 14.6.2019, p. 125–199).
5) Директивою 2009/72/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня
2009 року щодо загальних правил внутрішнього ринку електроенергії та
скасовує Директиву 2003/54/ЄС (OJ L 211, 14.8.2009, p. 55–93).
6) Директивою 2009/73/ЄС від 13 липня 2009 року про спільні правила
внутрішнього ринку природного газу та про скасування Директиви
2003/55/ЄС (OJ L 211, 14.8.2009, p. 94–136).
7) Угодою про асоціацію.
3.
Відповідність законопроекту праву ЄС, зобов’язанням України в
рамках Ради Європи, норм та принципів системи ГАТТ/СОТ.
Законопроект відповідає праву ЄС.
Законопроект вносить зміни до частини 1 статті 5 Закону України «Про
забезпечення прозорості у видобувних галузях», які передбачають, що суб’єкти
господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та материнськими
підприємствами у видобувних галузях:1) подають звіт про платежі, консолідований звіт до
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері енергетики; 2) надають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері енергетики, або розміщення в електронній системі
подання та аналізу звітності (за наявності такої системи) інформації про істотні умови
договорів (угод) щодо користуванням надрами, що укладаються до 31 грудня 2020 року, а
також копій договорів (угод) щодо користуванням надрами, що укладаються з 1 січня 2021
року, а також змін до них.
Такі пропозиції відповідають статтям 41-45 Директиви 2013/34/ЄС, які
передбачають, що підприємства, які працюють у видобувній промисловості,
займаються діяльністю з пошуку, розвідки, відкриття, розробки та видобутку
корисних копалин, покладів нафти, природного газу чи інших продуктів повинні
звітувати про виплати своєму уряду, а також встановлено порядок оприлюднення
таких даних.
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Також такі положення законопроекту не суперечать статті 4 Директиви 2013/34/ЄС,
яка передбачає надання фінансової звітності підприємствами з метою отримання
достовірного та об'єктивного уявлення про активи, зобов'язання, фінансовий стан, а
також прибутки та збитки підприємства, а також статті 14 Регламенту 1893/2006, яка
передбачає збір статистичних даних на всі види економічної діяльності в сферах
постачання електроенергії та газу.
Встановлення зобов’язання до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує
формування державної політики у сфері енергетики розміщувати на своєму
офіційному веб-сайті або в електронній системі інформації щодо подання та аналізу
звітності - не суперечить загальним вимогам статті 30 Директиви 2013/34/ЄС щодо
оприлюднення такої звітності.
Зауважимо, що імплементація положень Директиви 2013/34/ЄС про річну
фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язані звіти деяких
видів підприємств передбачена «Планом заходів з виконання Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»,
затвердженим постановою КМУ №1106 від 25 жовтня 2017 р.
Встановлені законопроектом вимоги до бухгалтерської звітності та її
оприлюднення узгоджуються з вимогами статті 15 Регламенту 2019/942 щодо
моніторингу та звітності в секторах електроенергетики та природного газу та щодо
повноважень Агентства ЄС співробітництва регуляторів в сфері енергетики.
Тому, виконання умов міжнародної багатосторонньої ініціативи, як «Ініціатива
щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях (далі – ІПВГ)» покращить
загальну підзвітність та контроль сфери енергетики.
4.

Висновок Комітету з питань інтеграції України з ЄС.

Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення прозорості у видобувних галузях» (р.№ 3790 від 03.07.2020, н.д.
Жупанин А.В. та інші) відповідає праву ЄС.
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