Проект
Вноситься народними
депутатами України
Королевською Н.Ю.
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Морозом В.В.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту прав
побутових споживачів природного газу та електричної енергії
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про ринок природного газу" (Відомості Верховної
Ради України, 2015 р., № 27, ст. 234 із наступними змінами):
1) у статті 11:
пункт 4 частини третьої доповнити словами "у тому числі при
встановленні режиму надзвичайної ситуації чи надзвичайного стану та/або
карантину на всій території України";
частину четверту доповнити пунктом 8 такого змісту:
"8) максимальну ціну, за якою здійснюється постачання природного
газу захищеним споживачам, граничний рівень торговельної надбавки
(націнки) та рівень рентабельності (у випадку, передбаченому частиною
другою статті 11-1 цього Закону) при постачанні природного газу захищеним
споживачам.";
2) доповнити новою статтею 111 такого змісту:
"Стаття 111. Задоволення потреби захищених споживачів у природному
газі
1. Підприємства, частка держави у статутному фонді яких становить
100 відсотків, господарські товариства, 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких
перебувають у статутному фонді інших господарських товариств,
контрольним пакетом акцій яких володіє держава, а також дочірні
підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств,
учасники договорів про спільну діяльність та/або особи, уповноважені
договорами про спільну діяльність, укладеними за участю зазначених
підприємств, щомісяця здійснюють продаж усього природного газу, який є
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товарною продукцією, видобутого на підставі спеціальних дозволів на
користування надрами в межах території України, континентального шельфу
і виключної (морської) економічної зони, для формування ресурсу природного
газу, що використовується на задоволення потреби захищених споживачів,
безпосередньо суб'єкту ринку природного газу, на якого покладаються
спеціальні обов’язки та уповноваженому Кабінетом Міністрів України на
формування такого ресурсу, за закупівельними цінами, які для кожного
суб'єкта господарювання - власника спеціального дозволу на користування
нафтогазоносними надрами щороку встановлюються Регулятором, згідно із
затвердженим нею Порядком формування, розрахунку та встановлення цін на
природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток.
2. Потреби захищених споживачів у природному газі задовольняються:
з ресурсів природного газу, видобутого газодобувними підприємствами,
що зазначені у частині першій цієї статті за роздрібними цінами (без
урахування податку на додану вартість, тарифів на транспортування та
розподіл природного газу), встановленими Регулятором, виходячи із
економічно обґрунтованих і прозорих витрат таких підприємств та з
урахуванням рівня рентабельності, що встановлюється рішенням Кабінету
Міністрів України, але не більше ніж 30 відсотків;
з ресурсів природного газу підприємств, що зазначені у частині першій
цієї статті, закачаних до газових сховищ у неопалювальний період, за
роздрібними цінами (без урахування податку на додану вартість, тарифів на
розподіл природного газу), встановленими Регулятором. Регулятор
встановлює роздрібні ціни за вартістю закупівлі природного газу для
зберігання у період, що передує опалювальному, та враховують тариф на
транспортування, зберігання (закачування, відбір) природного газу.";
3) частину першу статті 15 доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі визнання конкурсу з визначення постачальника "останньої надії"
таким, що не відбувся, Кабінет Міністрів України визначає постачальником
"останньої надії" строком на один рік постачальника природного газу,
корпоративні права якого належать державі та/або господарським
товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків";
2. Розділ XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України
"Про ринок електричної енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р.,
№ 27-28, ст. 312 із наступними змінами) доповнити пунктом 201 такого змісту:
"201. Установити, що у період з 1 січня 2021 року до 31 грудня 2023 року
покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку
електричної енергії відповідно до статті 62 цього Закону здійснюється
Кабінетом Міністрів України в обов'язковому порядку та з урахуванням таких
особливостей:
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201.1. Фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів
становлять:
Категорії побутових споживачів
Фіксовані ціни на
електричну енергію, в
копійках за 1 кВт·год
без
податок
з
податку
на
податком
на
додану
на
додану вартість додану
вартість
вартість
1. Електроенергія, що відпускається:
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в
житлових будинках, обладнаних кухонними
електроплитами) (у тому числі в сільській
місцевості):
за обсяг, спожитий до 100
електроенергії на місяць (включно)

кВт·год

75

15

90

за обсяг, спожитий понад
електроенергії на місяць

кВт·год

140

28

168

кВт·год

75

15

90

за обсяг, спожитий понад 3000 кВт·год
електроенергії на місяць

140

28

168

100

1.2. Населенню, яке проживає в житлових
будинках (у тому числі в житлових будинках
готельного типу, квартирах та гуртожитках),
обладнаних
у
встановленому
порядку
електроопалювальними установками (у тому
числі в сільській місцевості):
1.2.1. У період з 01 травня по 30 вересня
(включно) відповідно до підпункту 1.1
1.2.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня
(включно):
за обсяг, спожитий до 3000
електроенергії на місяць (включно)

1.3.
Населенню,
яке
проживає
в
багатоквартирних будинках, не газифікованих
природним газом і в яких відсутні або не
функціонують
системи
централізованого
теплопостачання (у тому числі в сільській
місцевості):
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1.3.1. У період з 01 травня по 30 вересня
(включно) відповідно до підпункту 1.1
1.3.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня
(включно):
за обсяг, спожитий до 3000
електроенергії на місяць (включно)

кВт·год

75

15

90

за обсяг, спожитий понад 3000 кВт·год
електроенергії на місяць

140

28

168

1.4. Для багатодітних, прийомних сімей та
дитячих будинків сімейного типу незалежно від
обсягів споживання електроенергії

75

15

90

1.5. Населенню, яке розраховується з
енергопостачальною організацією за загальним
розрахунковим засобом обліку та об’єднане
шляхом створення юридичної особи, житловоексплуатаційним
організаціям,
крім
гуртожитків

140

28

168

1.6. Гуртожиткам (які підпадають під
визначення "населення, яке розраховується з
енергопостачальною організацією за загальним
розрахунковим засобом обліку")

75

15

90

201.2. Побутовим споживачам, які проживають в 30-кілометровій зоні
атомних електростанцій, відпуск електричної енергії проводиться за цінами у
розмірі 70 відсотків від рівня фіксованої ціни для відповідної категорії
побутових споживачів.".
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності
цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до
цього Закону;
забезпечити складання та затвердження фінансових планів
підприємствами, що зазначені у частині першій статті 111 Закону України "Про
ринок природного газу", у відповідності до статті 75 Господарського кодексу
України з урахуванням рівня рентабельності, що не перевищує 30 відсотків;
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прийняти порядок планування інвестиційних програм підприємствами,
що зазначені частині першій статті 111 Закону України "Про ринок природного
газу", за рахунок позикових коштів державних банків з подальшою
компенсацією відсоткових платежів за рахунок коштів державного бюджету.
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