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№

Редакція, прийнята в першому читанні

1

Проект (доопрацьований), реєстр. № 3176,

2

вноситься народними депутатамиО.В.
Бєльковою (посв.№178)
ЗАКОН УКРАЇНИ

3
4

Про внесення змін до Закону України

5

«Про публічні закупівлі» щодо
закупівлі природного газу»

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Реєстраційний № 3176
(друге читання)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ
-1- Н.д. Тарута С. О. (р.к. №163)

Враховано

Назву законопроекту викласти в такій
редакції:
"Про внесення змін до статті 3 Закону
України
"Про публічні закупівлі" щодо
закупівлі природного газу"
-2- Н.д. Жупанин А. В. (р.к. №106)

Враховано

Про внесення змін до статті 3 Закону
України "Про публічні закупівлі" щодо
закупівлі природного газу

1) Назву законопроекту викласти в такій
редакції:
«Про внесення змін до статті 3 Закону
України «Про публічні закупівлі» щодо
закупівлі природного газу».
-3- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Враховано

Назву законопроекту викласти в такій
редакції:
«Про внесення змін до статті 3 Закону
України «Про публічні закупівлі» щодо
закупівлі природного газу».

1

№

Редакція, прийнята в першому читанні

6

Верховна Рада України постановляє:

7

І. Внести до Закону України «Про публічні
закупівлі» (Відомості Верховної Ради (ВВР),
2016, № 9, ст.89 із наступними змінами) у
редакції Закону України від 19 вересня 2019
року № 114-IX такі зміни:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Верховна Рада України постановляє:
-4- Н.д. Тарута С. О. (р.к. №163)

Враховано частково

Абзац перший розділу І викласти в такій
редакції:
"І. Внести до Закону України "Про
публічні закупівлі" (Відомості Верховної Ради
України, 2019 р., № 45, ст. 289) такі зміни:"
-5- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Враховано частково

1. Внести до статті 3 Закону України "Про
публічні закупівлі" (Відомості Верховної Ради
України, 2019 р., № 45, ст. 289 із наступними
змінами) такі зміни:

Абзац перший розділу І законопроекту
викласти в такій редакції:
«І. Внести до статті 3 Закону України «Про
публічні закупівлі» (Відомості Верховної
Ради (ВВР), 2016, № 9, ст.89 із наступними
змінами) у редакції Закону України від 19
вересня 2019 року № 114-IX такі зміни:»
8

-6- Н.д. Жупанин А. В. (р.к. №106)

Враховано частково

9

Абзац перший розділу І законопроекту
викласти в такій редакції:
«І. Внести до статті 3 Закону України «Про
публічні закупівлі» (Відомості Верховної
Ради (ВВР), 2016, № 9, ст.89 із наступними
змінами) у редакції Закону України від 19
вересня 2019 року № 114-IX такі зміни:»
-7- Н.д. Жупанин А. В. (р.к. №106)

Враховано

У абзаці першому пункту 1 розділу І
законопроекту слова «статті 3» виключити.
-8- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Враховано

В абзаці першому пункту 1 розділу І
законопроекту слова "статті 3" виключити.
-9- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Враховано

10

1) частину п’яту статті 3 доповнити новим
пунктом 22 такого змісту:

«22) 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

Абзац другий пункту 1 розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«22) природний газ, закупівля якого
здійснюється суб’єктами ринку природного
газу, що визначені Законом України «Про
ринок природного газу», на товарних біржах,

1) частину п’яту доповнити пунктом 22
такого змісту:

«22) природний газ, закупівля якого
здійснюється суб’єктами ринку природного
газу, визначеними Законом України «Про
ринок природного газу», на товарних біржах,
діяльність яких регулюється законом, що
визначає правові умови створення та
функціонування (діяльності) товарних бірж,

2

№

Редакція, прийнята в першому читанні

біржою
відповідно
до
газотранспортної системи»;

кодексу

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

діяльність яких регулюється законом, що
визначає правові умови створення та
функціонування (діяльності) товарних бірж,
та які відповідають вимогам кодексу
газотранспортної системи».

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

та які відповідають вимогам
газотранспортної системи»;

-10- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

В абзаці другому пункту 1 Розділу І
законопроекту (щодо доповнення частини
п’ятої статті 3 Закону України «Про публічні
закупівлі» новим пунктом 22) слова
«суб’єктами ринку природного газу, що
визначені Законом України «Про ринок
природного
газу»»
замінити
словами
«оператором газотранспортної системи для
вчинення балансуючих дій відповідно до
Закону України «Про ринок природного газу»
та кодексу газотранспортної системи;
замовником послуг транспортування для
врегулювання
негативного
добового
небалансу відповідно до Закону України «Про
ринок природного газу» та кодексу
газотранспортної
системи;
оператором
газотранспортної
системи,
оператором
газосховищ та операторами газорозподільних
систем
для
забезпечення
власної
господарської діяльності відповідно до
Закону України «Про ринок природного газу»,
кодексу газотранспортної системи, кодексу
газосховищ та кодексу газорозподільних
систем».
-11- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Враховано редакцію

кодексу

«22) 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 та відповідають вимогам визначених
кодексом газотранспортної системи»;

3

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

11

-12- Н.д. Жупанин А. В. (р.к. №106)

Враховано

12

Абзац другий пункту 1 розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«22) природний газ, закупівля якого
здійснюється суб’єктами ринку природного
газу, що визначені Законом України «Про
ринок природного газу», на товарних біржах,
діяльність яких регулюється законом, що
визначає правові умови створення та
функціонування (діяльності) товарних бірж,
та які відповідають вимогам кодексу
газотранспортної системи;»
-13- Н.д. Жупанин А. В. (р.к. №106)

Враховано

У абзаці першому пункту 2 розділу І
законопроекту слова «статті 3» виключити.
-14- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Враховано

В абзаці першому пункту 2 розділу І
законопроекту слова "статті 3" виключити.
-15- Н.д. Жупанин А. В. (р.к. №106)

Враховано

У абзаці другому пункту 2 розділу І
законопроекту
слова
«для
вчинення
балансуючих дій відповідно до Закону
України «Про ринок природного газу» та
кодексу газотранспортної системи, у тому
числі» виключити.
-16- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Враховано частково

13

2) частину шосту статті 3 доповнити
пунктами 11 – 13 такого змісту:

«11) 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;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2) частину шосту доповнити пунктами 11 –
13 такого змісту:

«11) природний газ, закупівля якого
здійснюється оператором газотранспортної
системи у замовника послуг транспортування
в обсязі допущеного таким замовником
позитивного добового небалансу;

«11) природний газ, закупівля якого
здійснюється оператором газотранспортної
системи для вчинення балансуючих дій на
торгових
платформах
газової
біржі,
функціонування
та
керування
яких
забезпечується
газовою
біржою
та
відповідають вимогам визначених кодексом
газотранспортної системи;

14

12)

природний

газ,

закупівля

якого

-17- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Враховано редакцію

12)

природний

газ,

закупівля

якого

4

№

15

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

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;

12) природний газ, закупівля якого
здійснюється оператором газотранспортної
системи у замовника послуг транспортування
в обсязі допущеного таким замовником
позитивного добового небалансу;
-18- Н.д. Жупанин А. В. (р.к. №106)

Враховано

У абзаці третьому пункту 2 розділу І
законопроекту слова «для врегулювання
негативного добового небалансу відповідно
до Закону України «Про ринок природного
газу» та кодексу газотранспортної системи, у
тому числі» виключити.
-19- Н.д. Жупанин А. В. (р.к. №106)

Враховано

13) 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.».

Висновки, обґрунтування

здійснюється
замовником
послуг
транспортування
в
оператора
газотранспортної
системи
в
обсязі
допущеного
замовником
негативного
добового небалансу;

Абзац четвертий пункту 2 розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«13) 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, вчинення
балансуючих дій) відповідно до Закону
України «Про ринок природного газу»,
кодексу газотранспортної системи, кодексу
газосховищ та кодексу газорозподільних
систем, за умови, якщо такі закупівлі
здійснюються на товарних біржах, діяльність
яких регулюється законом, що визначає
правові умови створення та функціонування
(діяльності)
товарних
бірж,
та
які
відповідають
вимогам
кодексу
газотранспортної системи;»
-20- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

13) 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, вчинення
балансуючих дій) відповідно до Закону
України «Про ринок природного газу»,
кодексу газотранспортної системи, кодексу
газосховищ та кодексу газорозподільних
систем, за умови що такі закупівлі
здійснюються на товарних біржах, діяльність
яких регулюється законом, що визначає
правові умови створення та функціонування
(діяльності)
товарних
бірж,
та
які
відповідають
вимогам
кодексу
газотранспортної системи».

Враховано

Абзац четвертий пункту 2 розділу І
законопроекту доповнити такими словами:
«за
умови,
якщо
такі
закупівлі
здійснюються на товарних біржах, діяльність

5

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

яких регулюється законом, що визначає
правові умови створення та функціонування
(діяльності)
товарних
бірж,
та
які
відповідають
вимогам
кодексу
газотранспортної системи».
-21- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Враховано редакцію

13) природний газ, закупівля якого
здійснюється
замовником
послуг
транспортування
для
врегулювання
негативного добового небалансу у оператора
газотранспортної
системи
в
обсязі
допущеного
замовником
негативного
добового небалансу;

16

-22- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Враховано редакцію

14) природний газ, закупівля якого
здійснюється
замовником
послуг
транспортування на торгових платформах
газової біржі, функціонування та керування
яких забезпечується газовою біржою та
відповідають вимогам визначених кодексом
газотранспортної системи;
-23- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Враховано редакцію

15) 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) на
торгових
платформах
газової
біржі,
функціонування
та
керування
яких
забезпечується
газовою
біржою
та
відповідають вимогам визначених кодексом
газотранспортної системи.»
-24- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено
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Доповнити законопроект новим розділом
II такого змісту:
«II. Закон України «Про управління
об’єктами державної власності» (Відомості
Верховної Ради України, 2006 p., № 46, ст. 456
із наступними змінами) доповнити статтею 53 такого змісту:
«Стаття 5-3. Особливості управління
суб’єктами природних монополій, які є
операторами
газотранспортної
системи,
підземних сховища газу, системи передачі
електричної енергії.
1. Визначити, що суб’єктом управління
об’єктами
державної
власності,
що
використовуються у процесі провадження
діяльності
з
транспортування
та/або
зберігання
природного
газу,
передачі
електричної енергії є головний орган у системі
центральних органів виконавчої влади,
визначений Кабінетом Міністрів України,
який забезпечує формування та реалізує
державну політику в електроенергетичному,
ядерно-промисловому,
вугільнопромисловому,
торфодобувному,
нафтогазовому та нафтогазопереробному
комплексах, забезпечує формування та
реалізацію державної політики у сфері
ефективного
використання
паливноенергетичних ресурсів, енергозбереження,
відновлюваних
джерел
енергії
та
альтернативних
видів
палива
(крім
забезпечення енергоефективності будівель та
інших споруд) та у сфері нагляду (контролю)
у
галузях
електроенергетики
і
теплопостачання.
2. Встановити, що управління суб’єктами
природних монополій, які є операторами
газотранспортної
системи,
підземних
сховища газу, системи передачі електричної
енергії а також господарських товариств, які
володіють корпоративними правами таких
операторів та які використовують у процесі
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провадження
своє
діяльності
об’єкти
державної власності здійснюється без
утворення наглядових рад.» ».
17

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

-25- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

Розділ II «Прикінцеві та перехідні
положення» законопроекту вважати розділом
III.
18
19

20

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його офіційного
опублікування.
2. Газова біржа, що є 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.

2. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
-26- Н.д. Жупанин А. В. (р.к. №106)

Враховано

Пункт 2 розділу ІІ законопроекту
виключити.
-27- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Враховано

Пункт 2 розділу ІІ законопроекту
виключити.
-28- Н.д. Тарута С. О. (р.к. №163)

Відхилено

Пункт другий розділу ІІ викласти в такій
редакції:
"2. 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.".
-29- Н.д. Буймістер Л. А. (р.к. №424)

Відхилено

Розділ ІІ Прикінцеві та перехідні
положення доповнити пунктом 3 наступного
змісту:
«3. Тимчасово, до 31 грудня 2021 року
включно обсяги продажу електричної енергії
електропостачальниками
(крім
постачальників універсальної послуги та
постачальника
«останньої
надії»)
та
трейдерами на ринку «на добу наперед» у
кожний розрахунковий період не можуть
перевищувати 5 відсотків від зареєстрованих
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обсягів купівлі електричної енергії такими
електропостачальниками за двосторонніми
договорами у такий розрахунковий період. У
разі здійснення імпорту електричної енергії,
обсяг електричної енергії, що може бути
проданий
електропостачальником
та
трейдером на ринку «на добу наперед»
збільшується на обсяг такої імпортованої
електричної енергії.
У разі зазначення електропостачальниками
та трейдерами у заявці на продаж електричної
енергії на ринку «на добу наперед» обсягу, що
перевищує обсяг, визначений абзацом
першим
цього
пункту,
така
заявка
відхиляється».
21
22
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