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Комітет Верховної Ради України
з питань енергетики та житловокомунальних послуг
До законопроекту за реєстр. № 2553 від 06.12.2019

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні
4 березня 2020 року (протокол № 28) відповідно до статей 27 і 109
Бюджетного кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України
розглянув проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та
розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії» (реєстр. № 2553 від
06.12.2019), поданий народними депутатами України Жупаниним А.В.,
Припутнем Д.С. та іншими.
Законопроект передбачає внесення змін до Законів України «Про ринок
природного газу», «Про теплопостачання» та розділу V Митного тарифу
України, встановленого Законом України «Про Митний тариф України»,
відповідно до яких пропонується, зокрема:
доповнити визначення терміну «маршрут переміщення природного
газу / маршрут»;
запровадити перехід розрахунків на ринку природного газу в одиницях
енергії (кВт∙год) за вищою температурою згорання під час його прийманняпередачі до/з газотранспортної/газорозподільної системи, купівлі-продажу,
постачання, споживання, надання послуг з транспортування, розподілу,
зберігання (закачування, відбору) або послуг установки LNG /установка
зрідженого природного газу/;
встановити, що визначення обсягу природного газу у одиницях енергії
здійснюється одним із способів у такій пріоритетності: 1) шляхом
вимірювання обсягу природного газу в одиницях енергії; 2) шляхом
переведення обсягу природного газу в одиницях об’єму до обсягу природного
газу в одиницях енергії, що визначається за вищою теплотою згоряння за
відповідним маршрутом у порядку, затвердженому Регулятором /національна

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг/.
зобов’язати оператора газотранспортної системи 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 гігакалорій (Гкал).
Як зазначено у пояснювальній записці, реалізація законопроекту не
потребує додаткових витрат з державного чи місцевих бюджетів.
Разом з тим, Міністерство фінансів України у своєму експертному
висновку зазначає, що запровадження переходу на розрахунки на ринку
природного газу в одиницях енергії не відповідає діючому механізму
розрахунків субсидій населенню. Постановою Кабінету Міністрів України від
06.08.2014 р. № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у
сфері житлово-комунального обслуговування» встановлені соціальні
нормативи, в межах яких держава надає громадянам пільги або субсидії на
оплату житлово-комунальних послуг, зокрема на оплату послуг з
газопостачання, виходячи з обсягу природного газу в обсягах об’єму, а не в
одиницях енергії. У зв’язку з цим, впровадження розрахунків за газ в одиницях
енергії може призвести до ускладнень здійснення перерахунку субсидій для
населення, які були вже встановлені виходячи з обсягу природного газу в
одиницях об’єму, а також може призвести до потреби переобладнання
комерційними засобами обліку газу в одиницях енергії, зокрема побутових
споживачів та бюджетні установи, що за попередніми розрахунками може
становити близько 100 млрд грн витрат, при цьому видатки на зазначені цілі у
державному бюджеті не передбачені. Відтак, Мінфін вважає за доцільне
доповнити законопроект положеннями, згідно з якими оснащення споживачів
засобами обліку в одиницях енергії повинно здійснюватися операторами
газорозподільної та газотранспортної системи за рахунок відповідної
складової тарифів. Загалом за висновком Мінфіну законопроект потребує
доопрацювання.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради
України у своєму висновку до законопроекту, серед іншого, звертає увагу, що
пропозиція до Митного тарифу України, встановленого Законом України «Про
Митний тариф України», в контексті порядку розрахунку податкового
зобов’язання у частині ввізного мита при зміні одиниці виміру природного
газу, потребує належного обґрунтування з огляду на зміст поняття «кіловатгодина (кВт⋅ч, kW*h) – одиниця енергії, що показує кількість енергії
спожитої/виробленої пристроєм потужністю 1 кВт за 1 годину».
До законопроекту не надано фінансово-економічного обґрунтування
(включаючи відповідні розрахунки), яке вимагається відповідно до частини
першої статті 27 Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91
Регламенту Верховної Ради України.

За наслідками розгляду Комітет прийняв рішення, що законопроект
матиме опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до
зміни показників доходів бюджетів та може потребувати збільшення видатків
державного і місцевих бюджетів залежно від практики застосування
відповідної законодавчої ініціативи). У разі прийняття відповідного закону він
може набирати чинності згідно із законодавством.
Додаток: копія висновку Мінфіну – на 2 стор.
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