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Висновки, обґрунтування

№

1.
2.
3.

4.

Реєстраційний № 2553

(друге читання)

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Проект

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
запровадження на ринку природного газу
обліку та розрахунків за обсягом газу в
одиницях енергії»
З метою визначення вартості природного
газу виходячи з параметрів його якості як
товару (енергетичної цінності) та приведення
параметрів природного газу на внутрішньому
ринку до його параметрів на митному кордоні
України з Європейським Союзом (ЄС), що є
передумовою для інтеграції внутрішнього
ринку з газовим ринком ЄС, Верховна Рада
України постановляє:

ЗАКОН УКРАЇНИ
-1- Н.д. Жупанин А. В. (р.к. №106)
У назві слова «законодавчих актів»
замінити словом «законів».

Враховано

Про внесення змін до деяких законів
України щодо запровадження на ринку
природного газу обліку та розрахунків за
обсягом газу в одиницях енергії
З метою визначення вартості природного
газу виходячи з параметрів його якості як
товару
(енергетичної
цінності)
та
приведення параметрів природного газу на
внутрішньому ринку до його параметрів на
митному кордоні України з Європейським
Союзом, що є передумовою інтеграції ринку
природного газову України з відповідним
ринком Європейського Союзу,
Верховна Рада України постановляє:

5.
6.

1. Внести зміни до таких законів
України:
1. У Законі України «Про ринок природного
газу» (Відомості Верховної Ради України, 2015
р., № 27, ст. 234):

І. Внести зміни до таких законів
України:
1. Частину другу статті 25 Закону
України «Про теплопостачання» (Відомості
Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст.
373) доповнити абзацом шостим такого
змісту:
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7.

8.

1) Частину першу статті 1 доповнити
пунктом 141 такого змісту:

-2- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано редакційно

Підпункт 1 вважати підпунктом 3
(відповідно до хронологічного порядку
нумерації статей)

«маршрут переміщення природного газу /
маршрут – схематичне зображення маршруту
переміщення природного газу з однаковими
фізико-хімічними показниками від джерела
(джерел) його надходження (місця відбору
проб природного газу та/або встановлення
автоматичних потокових приладів визначення
фізико-хімічних показників природного газу)
до місць передачі природного газу до/з
газотранспортної / газорозподільної системи
(зокрема споживачам). Кожен оператор
затверджує маршрут в межах власної системи,
при цьому маршрут газорозподільною
системою може бути продовженням маршруту
газотранспортної
системи.
Вимоги
до
маршруту затверджуються Регулятором.»;

9.

10.

-3- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)
У пункті 31 частини першої статті 1
Закону України «Про ринок природного
газу» слова і цифри «за стандартних умов
(тиск – 760 міліметрів ртутного стовпа і
температура – 20 градусів за Цельсієм)"
виключити

Відхилено

-4- Н.д. Жупанин А. В. (р.к. №106)

Відхилено

Пункт 1 розділу 1 доповнити підпунктом
такого змісту:

«забезпечувати надання у платіжних
документах за послуги постачання теплової
енергії
інформації
про
спожитий
споживачем обсяг теплової енергії у
кіловат-годинах (кВт∙год)».
2. Пункт 2 частини першої статті 1
Закону
України
«Про
забезпечення
комерційного обліку природного газу»
(Відомості Верховної Ради України, 2012 р.,
№ 5, ст. 28) викласти в такій редакції:
«2) комерційний (приладовий) облік
природного газу (далі – облік природного
газу) – визначення за допомогою вузла
обліку природного газу та інших
регламентованих процедур, передбачених
кодексом
газорозподільних
систем,
затвердженим національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, обсягу
споживання та/або реалізації природного
газу, на підставі якого відповідно до Закону
України «Про ринок природного газу»
проводяться розрахунки між споживачами
природного
газу
та
суб’єктами
господарювання,
що
здійснюють
постачання природного газу».
3. У Законі України «Про ринок
природного газу» (Відомості Верховної
Ради України, 2015 р., № 27, ст. 234):

1) частину першу статті 1 доповнити
пунктом 141 такого змісту:
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«2) У статті 18:
1) частину другу після слів “за
допомогою вузла обліку” доповнити
словами “та приладів визначення фізикохімічних показників”;
2) у частині третій:
в абзаці другому слова “Результати
вимірювань вузла обліку” замінити словами
“Результати
вимірювань
обсягів
із
застосуванням вузла обліку та приладів
визначення фізико-хімічних показників”;
в абзаці третьому слова “якості”
замінити
словами
“фізико-хімічних
показників”;
доповнити абзацом четвертим такого
змісту:
“Центральний орган виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує
державну політику в нафтогазовому
комплексі, уповноважує підприємства та
організації, їх відокремлені підрозділи на
проведення вимірювань фізико-хімічних
показників природного газу, результати
яких можуть бути використані для
комерційного обліку природного газу”.
11.

2) доповнити статтею 181 такого змісту:
«Стаття 181. Розрахунки на ринку
природного газу
1.Розрахунки на ринку природного газу під
час
його
приймання-передачі
до/з
газотранспортної/газорозподільної системи,
купівлі-продажу, постачання, споживання
природного
газу,
надання
послуг
з
транспортування,
розподілу,
зберігання
(закачування, відбору) природного газу або
послуг установки LNG, здійснюються за
обсягом природного газу у одиницях енергії,
що визначається за вищою теплотою згоряння.
Одиницею вимірювання енергії природного
газу є кіловат-година [кВт∙год].
2.Визначення обсягу природного газу у
одиницях енергії на ринку природного газу

-5- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано редакційно

Підпункт 2 вважати підпунктом 4
(відповідно до хронологічного порядку
нумерації статей)
-6- Н.д. Жупанин А. В. (р.к. №106)
Підпункт 2 пункту 1 розділу I викласти в
такій редакції:
«5) доповнити статтею 18-1 такого
змісту:
«Стаття 18-1. Розрахунки на ринку
природного газу
1. Розрахунки на ринку природного газу
під час його приймання-передачі до/з
газотранспортної/газорозподільної системи,
купівлі-продажу, постачання, споживання

Враховано редакційно

«141) маршрут переміщення природного
газу (далі – маршрут) – схематичне
зображення
маршруту
переміщення
природного газу з однаковими фізикохімічними показниками від джерела
(джерел) його надходження (місця відбору
проб природного газу та/або встановлення
автоматичних
потокових
приладів
визначення фізико-хімічних показників
природного газу) до місця передачі
природного газу до/з газотранспортної або
газорозподільної системи, у тому числі
споживачу.
Кожний
оператор
газотранспортної або газорозподільної
системи затверджує маршрут у межах своєї
системи,
при
цьому
маршрут
газорозподільної системи може бути
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здійснюється одним із способів у наступній
пріоритетності:
1) шляхом вимірювання обсягу природного
газу в одиницях енергії,
2) шляхом переведення обсягу природного
газу в одиницях об’єму (кубічних метрів) до
обсягу природного газу в одиницях енергії
(кіловат-годинах), що визначається за вищою
теплотою згоряння за відповідним маршрутом
у порядку, затвердженому Регулятором.»

12.

природного газу, надання послуг з
транспортування, розподілу, зберігання
(закачування, відбору) природного газу або
послуг установки LNG здійснюються за
обсягом природного газу в одиницях
енергії, що визначається за вищою
теплотою
згорання.
Одиницею
вимірювання енергії природного газу є
кіловат-година [кВт∙год].
2. Визначення обсягу природного газу в
одиницях енергії на ринку природного газу
здійснюється в один із способів у такій
пріоритетності:
1)
шляхом
вимірювання
обсягу
природного газу в одиницях енергії;
2)
шляхом
переведення
обсягу
природного газу в одиницях об’єму
(кубічних метрах) до обсягу природного
газу в одиницях енергії (кіловат-годинах),
що визначається за відповідним маршрутом
у порядку, затвердженому Регулятором.
3. Регулятор на своєму веб-сайті
розміщує інтерактивну карту України, на
якій зазначені актуалізовані місця (точки)
визначення фізико-хімічних показників
природного газу на відповідних маршрутах
переміщення
природного
газу
в
газотранспортній
та
газорозподільних
системах,
які
застосовуються
при
розрахунках на ринку природного газу»;
-7- Народні депутати України – члени
Комітету з питань енергетики та
житлово-комунальних послуг Герус
А.М., Жупанин А. В. та інші
Підпункт 2 пункту 1 розділу I викласти в
такій редакції:
«4) доповнити статтею 18-1 такого
змісту:
«Стаття 18-1. Розрахунки на ринку
природного газу
1. Розрахунки на ринку природного газу
під час його приймання-передачі до/з

продовженням маршруту газотранспортної
системи.
Вимоги
до
маршруту
затверджуються Регулятором»;

Враховано

4) розділ ІІІ доповнити статтею 181
такого змісту:
«Стаття 181. Розрахунки на ринку
природного газу
1. Розрахунки на ринку природного газу
під
час
приймання-передачі
до/з
газотранспортної або газорозподільної
системи, купівлі-продажу, постачання,
споживання природного газу, надання
послуг з транспортування, розподілу,
зберігання
(закачування,
відбору)
природного газу або послуг установки LNG

4

газотранспортної/газорозподільної системи,
купівлі-продажу, постачання, споживання
природного газу, надання послуг з
транспортування, розподілу, зберігання
(закачування, відбору) природного газу або
послуг установки LNG здійснюються за
обсягом природного газу в одиницях енергії,
що визначається за вищою теплотою
згорання. Одиницею вимірювання енергії
природного газу є кіловат-година [кВт∙год].
2. Визначення обсягу природного газу в
одиницях енергії на ринку природного газу
здійснюється в один із способів у такій
пріоритетності:
1)
шляхом
вимірювання
обсягу
природного газу в одиницях енергії;
2)
шляхом
переведення
обсягу
природного газу в одиницях об’єму
(кубічних метрах) до обсягу природного
газу в одиницях енергії (кіловат-годинах),
що визначається за відповідним маршрутом
відповідно до кодексу газотранспортної
системи, кодексу газорозподільних систем,
затверджених Регулятором.
3. Оператор газотранспортної системи,
оператор газорозподільної системи на
своєму веб-сайті розміщує інтерактивну
карту
України,
на
якій
зазначені
актуалізовані місця (точки) визначення
фізико-хімічних показників природного
газу
на
відповідних
маршрутах
переміщення
природного
газу
в
газотранспортній
та
газорозподільних
системах,
які
застосовуються
при
розрахунках на ринку природного газу»;
13.

здійснюються за обсягом природного газу в
одиницях енергії, що визначається за вищою
теплотою згоряння. Одиницею вимірювання
енергії природного газу є кіловат-година
(кВт∙год).
2. Визначення обсягу природного газу в
одиницях енергії на ринку природного газу
здійснюється в один із способів у такій
пріоритетності:
1)
шляхом
вимірювання
обсягу
природного газу в одиницях енергії;
2)
шляхом
переведення
обсягу
природного газу в одиницях об’єму
(кубічних метрах) в обсяг природного газу в
одиницях енергії (кіловат-годинах), що
визначається за відповідним маршрутом
згідно з кодексом газотранспортної системи,
кодексом
газорозподільних
систем,
затверджених Регулятором.
3. Оператор газотранспортної системи,
оператор газорозподільної системи на
своєму веб-сайті розміщує інтерактивну
карту України, на якій позначені
актуалізовані місця (точки) визначення
фізико-хімічних показників природного
газу на маршрутах у газотранспортній та
газорозподільних
системах,
що
застосовуються при розрахунках на ринку
природного газу»;

-8- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Враховано

В абзаці шостому підпункту 2 пункту 1
розділу 1 слово «метрів» замінити словом
«метрах».
-9- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Відхилено
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В абзаці шостому підпункту 2 пункту 1
розділу 1 слова «за вищою теплотою
згоряння» виключити.
14.

-10- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано редакційно

Доповнити абзацом такого змісту:
"3. Регулятор на своєму веб-сайті
забезпечує організацію та відображення
інтерактивної карти України, на якій
зазначені актуалізовані місця (точки)
визначення фізико-хімічних показників
природного газу на відповідних маршрутах
переміщення
природного
газу
в
газотранспортній
та
газорозподільних
системах,
які
застосовуються
при
розрахунках на ринку природного газу».
15.

3) У пункті другому частини п’ятої статті
12 слова «обсяги» замінити словами «обсяги
природного газу у одиницях енергії»;

-11- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано редакційно
2) пункт 2 частини п’ятої статті 12
доповнити словами і цифрами «відповідно
до вимог статті 181 цього Закону»;

Підпункт 3 вважати підпунктом 1
(відповідно до хронологічного порядку
нумерації статей)
-12- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Враховано

Абзаци сьомий і восьмий підпункту 2
пункту 1 розділу 1 вважати підпунктами 2 і
3 пункту 1 розділу 1.
У зв’язку з цим підпункт 2 пункту 1
розділу 1 вважати підпунктом 4.
-13- Н.д. Жупанин А. В. (р.к. №106)

Враховано

Підпункт 3 пункту 1 розділу I викласти в
такій редакції:
«2) пункт другий частини п’ятої статті 12
доповнити словами «відповідно до вимог
статті 18-1 цього Закону»
16.

4) У пункті п’ятому частини першої статті 13
слова «обсяги та інші показники власного
споживання природного газу» замінити
словами «обсяги природного газу у одиницях

-14- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано редакційно

Підпункт 4 вважати підпунктом 2
(відповідно до хронологічного порядку
нумерації статей)
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енергії спожитого природного газу та інші
показники, що надає можливість споживачу
перевірити результат переведення обсягу
природного газу у одиницях об’єму (кубічних
метрів) до обсягу природного газу у одиницях
енергії (кіловат-годинах) за розрахунковий
період.

-15- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Відхилено

У підпункті 4 пункту 1 розділу 1 слово
«метрів» замінити словом «метрах».
-16- Н.д. Жупанин А. В. (р.к. №106)

Враховано

Підпункт 4 пункту 1 розділу I викласти в
такій редакції:
«3) пункт 5 частини першої статті 13
доповнити
словами
«включаючи
інформацію про спосіб визначення обсягу
природного газу в одиницях енергії»
17.

18.

3. Регулятор на своєму веб-сайті забезпечує
організацію та відображення інтерактивної
карти України, на якій зазначені актуалізовані
місяця (точки) визначення фізико-хімічних
показників природного газу на відповідних
маршрутах переміщення природного газу в
газотранспортній
та
газорозподільних
системах, які застосовуються при розрахунках
на ринку природного газу.»

-17- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

3) пункт 5 частини першої статті 13
доповнити словами «у тому числі про
спосіб визначення обсягу природного газу
в одиницях енергії»;

Враховано редакційно

Виключити (цей абзац має бути
оформлений як частина третя нової
статті 18-1)

-18- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Доповнити статтею 18-2 такого змісту:
«Стаття 18-2. Умови визначення обсягу
природного газу
1. Стандартні умови визначення об’єму
природного газу: абсолютний тиск – 1,01325
бар, температура – 0 градусів Цельсія.
2. Стандартні умови визначення теплоти
згоряння вищої, енергії та числа Воббе
вищого: абсолютний тиск – 1,01325 бар,
температура згоряння – 25 градусів Цельсія,
температура вимірювання – 0 градусів
Цельсія.
3. Приведення об’єму природного газу,
теплоти згоряння вищої, енергії та числа
Воббе вищого до стандартних умов
здійснюється автоматично з використанням
засобів вимірювальної техніки та/або
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перераховується в порядку, визначеному
чинним законодавством»

19.
20.

21.
22.
23.

24.

25.

26.

5) Доповнити частину другу статті 22
пунктом 11 такого змісту:
«Розробляти та розміщувати на своєму вебсайті маршрути переміщення природного
газу»

5) частину другу статті 22 доповнити
пунктом 11 такого змісту:
«11) розробляти та розміщувати на
своєму веб-сайті маршрути переміщення
природного газу»;

6) Доповнити частину другу статті 38
пунктами 8 та 9 такого змісту:
«8) розробляти та розміщувати на своєму
веб-сайті маршрути переміщення природного
газу;
9) забезпечувати в якості додаткової
інформації в платіжних документах за послуги
розподілу природного газу інформування
споживача про його спожитий обсяг
природного газу із розрахунку одиниці
вимірювання гігакалорія [Гкал].».
2. У Законі України «Про теплопостачання»
(Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №
28, ст.373) частину 10, статті 25 доповнити
додатковим підпунктом наступного змісту:

6) частину другу статті 38 доповнити
пунктами 8 і 9 такого змісту:
«8) розробляти та розміщувати на своєму
веб-сайті
маршрути
переміщення
природного газу;
9) забезпечувати надання у платіжних
документах
за
послуги
розподілу
природного газу інформації про спожитий
споживачем обсяг природного газу в
гігакалоріях (Гкал)».

«забезпечувати в якості додаткової
інформації в платіжних документах за послуги
постачання теплової енергії інформування
споживача про його спожитий обсяг теплової
енергії із розрахунку одиниці вимірювання
кіловат-година [кВт∙год].».
3. У розділі V Митного тарифу України,
встановленого Законом України «Про Митний
тариф України» (Відомості Верховної Ради

-19- Народні депутати України – члени
Комітету з питань енергетики та
житлово-комунальних послуг Герус
А.М., Жупанин А. В. та інші
Абзац перший пункту 2 розділу І
викласти в такій редакції:
«2.
У
Законі
України
«Про
теплопостачання» (Відомості Верховної
Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373)
частину другу статті 25 доповнити новим
абзацом такого змісту:

Враховано

-20- Народні депутати України – члени
Комітету з питань енергетики та
житлово-комунальних послуг Герус
А.М., Жупанин А. В. та інші

Враховано
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України, 2014р., № 20-21, ст. 740), цифри і
слова:

27.

«2711 11 00 00
- - газ природний
тис. м3
2711 21 00 00- - газ природний
0
тис. м3»

(зміни до Митного тарифу вже прийняті)
Пункт 3 розділу І викласти в такій
редакції:
«3. У Законі України «Про забезпечення
комерційного обліку природного газу»
(Відомості Верховної Ради України, 2012 р.,
№ 5, ст. 28) пункт 2 частини першої статті 1
викласти в такій редакції:
«2) комерційний (приладовий) облік
природного газу (далі – облік природного
газу) – визначення за допомогою вузла
обліку природного газу та інших
регламентних процедур, передбачених
кодексом
газорозподільних
систем,
затвердженим національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, обсягу
споживання та/або реалізації природного
газу, на підставі якого відповідно до Закону
України «Про ринок природного газу»
проводяться
взаєморозрахунки
між
споживачами
природного
газу
та
суб’єктами
господарювання,
що
здійснюють постачання природного газу».

0

0
28.
29.

замінити цифрами і словами

30.

«2711 11 00 00 - - газ природний
тис. кВт·год
2711 21 00 00 - - газ природний
тис. кВт·год».

31.
32.

0

0

0

0

0
-21- Н.д. Жупанин А. В. (р.к. №106)
Розділ I доповнити пунктом 5 такого
змісту:
«5. У Законі України «Про забезпечення
комерційного обліку природного газу»
(Відомості Верховної Ради України, 2012 р.,
№ 5, ст. 28) пункт 2 частини першої статті 1
викласти в такій редакції:

Враховано редакційно

9

«2) комерційний (приладовий) облік
природного газу (далі – облік природного
газу) – визначення за допомогою вузла
обліку природного газу обсягу споживання
та/або реалізації природного газу, на
підставі якого відповідно до Закону України
«Про ринок природного газу» проводяться
взаєморозрахунки
між
споживачами
природного
газу
та
суб'єктами
господарювання,
що
здійснюють
постачання природного газу».
33.

34.

ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, та
вводиться в дію з першого квітня року, що
наступає за роком набуття чинності цим
Законом.

-22- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)
У пункті 1 Прикінцевих положень:
після слів «Цей Закон набирає чинності»
доповнити словами «та вводиться в дію»;
доповнити словами і цифрами:
«крім:
статті 18-1 Закону України «Про ринок
природного газу», яка вводиться в дію з
1 вересня 2020 року;
пункту 3 статті 18-1 Закону України
«Про ринок природного газу», який
вводиться в дію через 12 місяців з дня
набрання чинності цим Законом;
статті 18-2 Закону України «Про ринок
природного газу», яка вводиться в дію через
9 місяців з дня набрання чинності цим
Законом;
підпункту 13 частини першої статті 1
Закону України «Про ринок природного
газу», який вводиться через 9 місяців з дня
набрання чинності цим Законом».

Відхилено

-23- Н.д. Жупанин А. В. (р.к. №106)

Відхилено

ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, та
вводиться в дію з 1 травня 2021 року.

У пункті 1 розділу ІІ слова «першого
квітня року, що наступає за роком набуття
чинності цим Законом» замінити словами і
цифрами «1 вересня 2021 року».
35.

-24- Народні депутати України – члени
Комітету з питань енергетики та

Враховано
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житлово-комунальних послуг Герус
А.М., Жупанин А. В. та інші
У пункті 1 розділу ІІ слова «першого
квітня року, що наступає за роком набуття
чинності цим Законом» замінити словами і
цифрами «1 травня 2021 року».
36.

2. На дату введення в дію цього Закону
оператор газосховищ здійснює перерахунок
обсягів природного газу, які зберігаються в
газосховищах, визначених виходячи із
кубічних
метрів,
в
одинці
енергії,
застосовуючи коефіцієнт середньозваженого
значення вищої теплоти згоряння в точках
передачі природного газу з/до газосховищ за
календарний рік, що передує даті введення в
дію цього Закону.

-25- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У пункті 2 Прикінцевих положень після
слів «На дату введення в дію» слова «цього
Закону» виключити, доповнити словами і
цифрами «статті 18-1 Закону України «Про
ринок природного газу».
-26- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Враховано редакційно

Пункт 2 розділу ІІ викласти в такій
редакції:
«2. На дату введення в дію цього Закону
оператор газосховищ здійснює перерахунок
обсягів природного газу, які зберігаються в
газосховищах, визначених виходячи із
кубічних метрів, в одинці енергії,
застосовуючи
середньоарифметичне
значення мінімального та максимального
значення вищої теплоти згорання (25°C /
20°C), відповідно до розділу ІІІ Кодексу
газотранспортної системи, затвердженого
постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг № 2493
від 30.09.2015, що
дорівнює 10,35
кВт·год/куб. м».
-27- Н.д. Жупанин А. В. (р.к. №106)

Враховано редакційно

Пункт 2 розділу ІІ викласти в такій
редакції:
«2. На дату введення в дію цього Закону
оператор газосховищ здійснює перерахунок
об’ємів природного газу, які зберігаються в
газосховищах, визначений в одиницях
вимірювання об’єму (кубічний метр), в
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обсяг природного газу, визначений в
одинцях вимірювання енергії, застосовуючи
коефіцієнт, який відповідає значенню вищої
теплоти згоряння, що дорівнює 10,35
кВт•год/куб. м».
-28- Народні депутати України – члени
Комітету з питань енергетики та
житлово-комунальних послуг Герус
А.М., Жупанин А. В. та інші
Пункт 2 розділу ІІ виключити, пункти 34 вважати відповідно пунктами 2-3.
37.

-29- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)
Пункт
3
Прикінцевих
положень
викласти в такій редакції:
«3. Вимоги частин першої і другої статті
18-2 Закону України «Про ринок
природного газу» є обов’язковими для
засобів
вимірювальної
техніки,
що
здійснюють приведення об’єму природного
газу, теплоти згоряння вищої, енергії та
числа Воббе вищого до стандартних умов в
автоматичному режимі та вводяться в обіг
на ринку України, надаються на ринку або
вводяться в експлуатацію з дати введення в
дію статті 18-2 Закону України «Про ринок
природного газу».
Для засобів вимірювальної техніки, що
здійснюють приведення об’єму природного
газу, теплоти згоряння вищої, енергії та
числа Воббе вищого до стандартних умов в
автоматичному режимі та були введені в
експлуатацію
і
пройшли
оцінку
відповідності або повірку до введення в дію
статті 18-2 Закону України «Про ринок
природного
газу»,
перерахунок
до
стандартних умов, визначених частинами
першою і другою статті 18-2 Закону України
«Про ринок природного газу», здійснюється
відповідно до порядку, затвердженого
центральним органом виконавчої влади, що

Враховано

Відхилено

2. Оператор газотранспортної системи з
дня набрання чинності цим Законом для
надання
послуг
з
транспортування
природного газу суб’єктам ринку в період
після введення в дію цього Закону здійснює:
1) приймання замовлень на послуги з
транспортування природного газу та
розподіл потужностей у точках входу до
газотранспортної системи або в точках
виходу з газотранспортної системи в
одиницях вимірювання, що базуються на
одиницях енергії;
2) перерахунок обсягів послуг з
транспортування
природного
газу,
замовлених до введення в дію цього Закону,
що визначені в одиницях об’єму (кубічних
метрах), в обсяги, визначені в одиницях
енергії, який здійснюється із застосуванням
коефіцієнта, що відповідає значенню вищої
теплоти
згоряння
природного
газу
10,35 кВт•год/куб. м.
3. Оператор газосховищ з дня набрання
чинності цим Законом для надання послуг із
зберігання
(закачування,
відбору)
природного газу суб’єктам ринку в період
після введення в дію цього Закону здійснює:
1) приймання замовлень на послуги із
зберігання
(закачування,
відбору)
природного газу та розподіл потужностей
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забезпечує
формування
державну політику в
комплексі».

38.

та
реалізує
нафтогазовому

-30- Н.д. Жупанин А. В. (р.к. №106)

газосховища в одиницях вимірювання, що
базуються на одиницях енергії;
2) перерахунок обсягів послуг із
зберігання
(закачування,
відбору)
природного газу, замовлених до введення в
дію цього Закону, що визначені в одиницях
об’єму (кубічних метрах), в обсяги,
визначені в одиницях енергії, який
здійснюється із застосуванням коефіцієнта,
що відповідає значенню вищої теплоти
згоряння
природного
газу
10,35 кВт•год/куб. м.
4. Для цілей застосування положень
Податкового
кодексу
України
при
обчисленні середньої митної вартості
імпортного природного газу, що склалася у
процесі його митного оформлення під час
ввезення на територію України, за
податковий
(звітний)
період
використовується
визначення
обсягу
природного газу в одиницях об’єму
(кубічних метрах).
Враховано

Розділ ІІ доповнити пунктами 3, 4 і 5
такого змісту:
“3. Оператор газотранспортної системи з
дати набрання чинності цим Законом для
надання послуг транспортування суб’єктам
ринку природного газу в період після
введення в дію цього Закону здійснює:
1) приймання замовлень та розподіл
потужностей
у
точках
входу
до
газотранспортної системи або в точках
виходу з газотранспортної системи для
отримання послуг транспортування після
дати введення в дію цього Закону в
одиницях вимірювання, що базуються на
одиницях енергії;
2)
перерахунок
обсягів
послуг
транспортування, замовлених до введення в
дію цього Закону, що визначені базуючись
на одиницях об’єму (кубічних метрах), в
обсяги замовлених послуг транспортування,
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що визначені базуючись на одиницях
енергії, застосовуючи коефіцієнт, що
відповідає значенню вищої теплоти
згоряння, що дорівнює 10,35 кВт•год/куб. м.
4. Оператор газосховищ з дати набрання
чинності цим Законом для надання послуг
зберігання (закачування, відбору) суб’єктам
ринку природного газу в період після
введення в дію цього Закону здійснює:
1) приймання замовлень та розподіл
потужностей газосховища для отримання
послуг зберігання (закачування, відбору)
після дати введення в дію цього Закону в
одиницях вимірювання, що базуються на
одиницях енергії;
2) перерахунок обсягів послуг зберігання
(закачування, відбору) замовлених до
введення в дію цього Закону, що визначені
базуючись на одиницях об’єму (кубічних
метрів), в обсяги замовлених послуг
зберігання (закачування, відбору), що
визначені базуючись на одиницях енергії,
застосовуючи коефіцієнт, що відповідає
значенню вищої теплоти згоряння, що
дорівнює 10,35 кВт•год/куб. м.
5. Встановити, що для реалізації
положень Податкового кодексу України при
обчисленні середньої митної вартості
імпортного природного газу, що склалася у
процесі його митного оформлення під час
ввезення на територію України, за
податковий
(звітний)
період
використовується обсяг природного газу в
метрах кубічних [м3]».
39.
40.
41.

3. Кабінету Міністрів України до введення
в дію цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити
перегляд
і
прийняття
міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативноправових актів у відповідність із цим Законом.

5. Кабінету Міністрів України до
введення в дію цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і прийняття
міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативноправових актів у відповідність із цим
Законом.
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42.

4. Національній комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг до введення в дію цього
Закону:

43.

привести свої нормативно - правові акти у
відповідність із цим Законом.

6. Національній комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, до введення в дію
цього Закону привести свої нормативноправові акти у відповідність із цим Законом.
-31- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

44.

Відхилено

Прикінцеві
положення
доповнити
пунктом 6 такого змісту:
«6. Центральному органу виконавчої
влади, що забезпечує формування та
реалізує
державну
політику
в
нафтогазовому комплексі (Міненерго), до
введення в дію статті 18-2 Закону України
«Про ринок природного газу» встановити і
затвердити порядок перерахунку до
стандартних умов, визначених частинами
першою і другою статті 18-2 Закону України
«Про ринок природного газу».
45.
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