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1 ЗАКОН УКРАЇНИ    ЗАКОН УКРАЇНИ  

2 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

запровадження на ринку природного газу 

обліку та розрахунків за обсягом газу в 

одиницях енергії» 

-1- Н.д. Жупанин А. В. (р.к. №106) Опрацьовується Про внесення змін до деяких законів 

України щодо запровадження на ринку 

природного газу обліку та розрахунків за 

обсягом газу в одиницях енергії 

В назві слова «законодавчих актів» 

замінити словом «законів». 
 

-2- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д. Кіт А. 

Б. (р.к. №327), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. 

№367), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312), Н.д. 

Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д. 

Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. 

Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Петьовка 

В. В. (р.к. №278), Н.д. Поляк В. М. (р.к. 

№279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232) 

Опрацьовується 

У назві законопроєкту слова 

"законодавчих актів" замінити на "законів 

України". 

 

3 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: 

-3- Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73) Опрацьовується  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 

газу України з відповідним ринком 

Європейського Союзу, Верховна Рада 

України постановляє:  

У Преамбулі Законопроекту слово 

«газову» замінити словом «газу». 
 

-4- Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73) Опрацьовується 

У Преамбулі Законопроекту слова 

«виходячи з параметрів його якості» - 

виключити. 
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4 1. Внести зміни до таких законів 

України: 
  1. Внести зміни до таких законів 

України: 
5 1. У Законі України «Про ринок 

природного газу» (Відомості Верховної Ради 

України, 2015 р., № 27, ст. 234):  

-5- Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73) Опрацьовується 1. Частину другу статті 25 Закону України 

«Про теплопостачання» (Відомості Верховної 

Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373) 

доповнити абзацом шостим такого змісту: 
«забезпечувати надання в якості 

додаткової інформації 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):  

Абзац другий пункту першого Розділу І 

Законопроекту доповнити новими реченням 

наступного змісту: 
 «Розрахунковим періодом надання у 

платіжних документах за послуги постачання 

теплової енергії інформації про спожитий 

споживачем обсяг теплової енергії у кіловат-

годинах (кВт∙год) є календарний місяць». 

 

-6- Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73) Опрацьовується 

В абзаці другому пункту два Розділу І 

Законопроекту слово «національною» 

замінити словом «Національною». 

 

6 1)Частину першу статті 1 доповнити 

пунктом 141 такого змісту:  
-7- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286) Опрацьовується 1) Частину першу статті 1 доповнити 

пунктом 141 такого змісту:  
Підпункт 1 вважати підпунктом 3 

(відповідно до хронологічного порядку 

нумерації статей) 

 

-8- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д. Кіт А. 

Б. (р.к. №327), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. 

Опрацьовується 
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№367), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312), Н.д. 

Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д. 

Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. 

Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Петьовка 

В. В. (р.к. №278), Н.д. Поляк В. М. (р.к. 

№279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232) 
Підпункт 1 пункту 1 розділу І 

законопроекту викласти в такій редакції:  
«Частину першу статті 1 доповнити: 

пунктом 21 такого змісту:  
21) вища теплота згоряння - кількість 

теплоти, яку виділяє в результаті повного 

згоряння в повітрі визначена кількість 

природного газу, за умови, що реакція 

відбувається при постійному тиску; крім води, 

продукти згоряння знаходяться в газовому 

стані; вода, що виникає в процесі горіння, 

конденсується; всі продукти згоряння (у 

газоподібному стані та вода в рідинному 

стані) доводяться до тієї самої температури, 

яку мають субстрати; 
пунктом 141 такого змісту:  
141) 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- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97) Опрацьовується 
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Частину третю розділу 1 доповнити 

новими пунктами наступного змісту:  
«2) пункт 6 частини першої статті 1 

викласти в наступній редакції:  
«6) газорозподільна система - 

технологічний комплекс, що складається з 

організаційно і технологічно пов’язаних між 

собою об’єктів, призначених для розподілу 

природного газу від газорозподільних станцій 

до місця/точки приєднання об’єкта або 

земельної ділянки замовника;»  
 3) частину першу статті 1 доповнити 

пунктом 61 такого змісту: «61) складові 

газорозподільної системи – невід’ємні 

елементи газорозподільної системи, що 

формують єдиний технологічний комплекс 

для розподілу природного газу, зокрема: - 

газопроводи, зокрема підземні та/або 

надземні, високого, середнього та низького 

тиску; - обладнання для зниження тиску і 

підтримання його на заданому рівні, зокрема 

газорегуляторні пункти та шафові регуляторні 

пункти газу; - установки електрохімічного 

захисту від корозії; лінії технологічного 

зв’язку, споруди, обладнання 

автоматизованих систем контролю та 

управління технологічними процесами і 

установок електрохімічного захисту; - 

переходи через природні і штучні перешкоди 

(автомобільні дороги, залізниці, канали 

тощо); - будівлі та споруди для забезпечення 

експлуатації та оперативного обслуговування 

газорозподільних станцій, зокрема, колодязі, 

запірна арматура, компенсатори, 

конденсатозбірники, контрольні трубки, 

контрольно-вимірювальні пункти, футляри, 

розпізнавальні і сигнальні знаки тощо;»»  
при цьому нумерацію інших пунктів 

частини третьої розділу І Проєкту змінити 

відповідно до запропонованих змін. 

 

7 -10- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179) Опрацьовується 



5 

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 

остаточній редакції 

«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.»; 

Абзац 2 підпункту 1 пункту 1 розділу І 

законопроекту викласти у такій редакції:  
«маршрут переміщення природного газу / 

маршрут – документ, у якому описано, 

схематично зображено та пронумеровано 

маршрут 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) з відображенням місць 

відбору проб фізико-хімічних показників 

природного газу та/або встановлення 

автоматичних потокових приладів їх 

визначення. Кожен оператор затверджує 

маршрут в межах власної системи, при цьому 

маршрут газорозподільною системою може 

бути продовженням маршруту 

газотранспортної системи. Вимоги до 

маршруту затверджуються Регулятором.»; 

 «141) маршрут переміщення природного 

газу (далі – 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 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 

продовженням маршруту газотранспортної 

системи. Вимоги до маршруту 

затверджуються Регулятором»; 

-11- Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73) Опрацьовується 

В абзаці другому підпункту першого 

пункту третього Розділу І Законопроекту 

слова «з однаковими фізико-хімічними 

показниками» - виключити. 

 

-12- Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73) Опрацьовується 

В абзаці другому підпункту першого 

пункту третього Розділу І Законопроекту 

слова та знаки «(місця відбору проб 

природного газу та/або встановлення 

автоматичних потокових приладів визначення 

фізико-хімічних показників природного 

газу)» - виключити. 

 

8  -13- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315) Опрацьовується 
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Закон України «Про ринок природного 

газу», внести наступні зміни до підпункту 31 

частини першої статті 1, а саме:  
«31) природний газ, нафтовий (попутний) 

газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ 

сланцевих товщ, газ колекторів щільних 

порід, газ центрально- басейнового типу (далі 

- природний газ) - суміш вуглеводнів та 

невуглеводневих компонентів, що перебуває у 

газоподібному стані» видалити слова « за 

стандартних умов (тиск - 760 міліметрів 

ртутного стовпа і температура - 20 градусів за 

Цельсієм)", далі за текстом  
 

 2) у пункті 31 частини першої статті 1 

слова і цифри "за стандартних умов (тиск – 

760 міліметрів ртутного стовпа і температура 

– 20 градусів за Цельсієм)" виключити; 

-14- Н.д. Пивоваров Є. П. (р.к. №376) Опрацьовується 

Частину 3 розділу І Закону України «Про 

ринок природного газу» доповнити новим 

пунктом наступного змісту:  
 5) пункт 31 частини першої статті 1 

викласти у такій редакції:  
«31) природний газ, нафтовий (попутний) 

газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ 

сланцевих товщ, газ колекторів щільних 

порід, газ центрально-басейнового типу (далі 

- природний газ) - суміш вуглеводнів та 

невуглеводневих компонентів, що перебуває у 

газоподібному стані і є товарною продукцією 

за стандартних умов»; 

 

-15- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299), Н.д. Камельчук 

Ю. О. (р.к. №325) 

Опрацьовується 

Доповнити законопроект новим 

підпунктом 2 пункту 1 розділу І 

законопроекту такого змісту:  
«Статтю 4 доповнити новою частиною 9 

такого змісту:  
«9. Центральний орган виконавчої влади, 

який реалізує державну політику у сфері 

здійснення державного ринкового нагляду та 

захисту прав споживачів (Державна служба 

України з питань безпечності харчових 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 

остаточній редакції 

продуктів та захисту споживачів), здійснює 

контроль за дотриманням технічного 

регламенту природного газу, а також 

правильністю замірів характеристик 

природного газу, складання маршрутів та 

визначення по ним вищої теплоти згорання. » 

» 
У зв'язку з чим узгодити подальшу 

нумерацію пунктів. 
Обгрунтування: проектом Закону та 

чинними НПА не передбачено повноваження 

органу, який буде (може) контролювати 

дотримання технічного регламенту на 

природний газ (правильність замірів 

характеристик газу, складання маршрутів 

та визначення по ним калорійності).  
 Водночас, з метою захисту прав 

споживачів і подальшого контролю за 

суб’єктами природної монополії, необхідно 

надати повноваження на рівні закону 

відповідному органу влади. Вбачається, що 

відповідно до наявних повноважень таким 

органом може і має бути орган ринкового 

нагляду – Держспоживслужба. 
-16- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179) Опрацьовується 

Доповнити пункт 1 розділу І 

законопроекту підпунктом 2 такого змісту:  
«Частину 4 статті 18 викласти у такій 

редакції:  
«4. Держава заохочує впровадження 

новітніх систем, у тому числі апаратних 

засобів, обліку природного газу, зокрема тих, 

що забезпечують можливість дистанційної 

передачі даних комерційного обліку та 

надають можливість споживачу активно 

управляти власним споживанням.» »  
У зв’язку з чим узгодити нумерацію 

подальших підпунктів.  

 

-17- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Опрацьовується 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 

остаточній редакції 

Пункт 1 розділу І законопроекту (зміни до 

Закону України «Про ринок природного 

газу») доповнити новим підпунктом 1 такого 

змісту:  
 «1) після статті 11 доповнити новою 

статтею 11-1 такого змісту:  
 «Стаття 11-1. 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 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 

 



9 

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 

остаточній редакції 

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 цього розділу за 

роздрібними цінами (без урахування податку 

на додану вартість, тарифів на 

транспортування, розподіл та постачання 

природного газу), встановленими Кабінетом 

Міністрів України, 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 цього розділу, 

закачаних до газових сховищ у 

неопалювальний період, за роздрібними 

цінами (без урахування податку на додану 

вартість, тарифів на транспортування, 

розподіл та постачання природного газу), 

встановленими Кабінетом Міністрів України. 

Кабінет Міністрів України 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.» »  
 У зв’язку з чим узгодити нумерацію 

подальших підпунктів пункту законопроєкту.  
9  -18- Н.д. Жупанин А. В. (р.к. №106) Опрацьовується  

Пункт 1 розділу 1 доповнити підпунктом 

такого змісту:  
«2) У статті 18:  
1) у частині другій після слів “за 

допомогою вузла обліку” додати слова “та 

приладів визначення фізико-хімічних 

показників”;  
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 

остаточній редакції 

2) в абзаці другому частини третьої слова 

“Результати вимірювань вузла обліку” 

замінити словами “Результати вимірювань 

обсягів із застосуванням вузла обліку та 

приладів визначення фізико-хімічних 

показників”.  
3) в абзаці третьому частини третьої слова 

“якості” замінити словами “фізико-хімічних 

показників”.  
4) частину третю доповнити абзацом 

четвертим такого змісту:  
“Центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізацію 

державної політики 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”. 
-19- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д. Кіт 

А. Б. (р.к. №327), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. 

№367), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312), Н.д. 

Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д. 

Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. 

Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Петьовка 

В. В. (р.к. №278), Н.д. Поляк В. М. (р.к. 

№279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232) 

Опрацьовується 

Пункт 1 розділу І законопроєкту 

доповнити новим підпунктом 2 такого змісту: 
 «Частини першу та другу статті 18 

викласти в такій редакції:  
Приладовий облік природного газу 

здійснюється з метою отримання та реєстрації 

достовірної інформації про обсяги і фізико-

хімічні показники природного газу під час 

його транспортування, розподілу, постачання, 

зберігання та споживання.  
Приладовий облік природного газу 

здійснюється з метою визначення за 

допомогою вузла обліку природного газу 

обсягів його споживання та/або реалізації та з 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 

остаточній редакції 

метою визначення за допомогою 

автоматичних потокових приладів фізико-

хімічних показників природного газу, на 

підставі яких проводяться взаєморозрахунки 

суб’єктів ринку природного газу. ». 
10 2)доповнити статтею 181 такого змісту: -20- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286) Опрацьовується  

Підпункт 2 вважати підпунктом 4 

(відповідно до хронологічного порядку 

нумерації статей) 

 

-21- Н.д. Жупанин А. В. (р.к. №106) Опрацьовується 

Підпункт 2 пункту 1 розділу I вважати 

підпунктом 5 пункту 1 розділу I   
та 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 

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 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 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 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 

остаточній редакції 

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»; 
-22- Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73) Опрацьовується 

Частину 3 розділу І доповнити пунктом 2, 

наступного змісту:  
«2) У статті 12 Глави 2 розділу ІІІ:  
Абзац 2 частини першої викласти в 

наступній редакції:  
«Постачання природного газу побутовим 

споживачам здійснюється на підставі 

типового договору, що затверджується 

Регулятором та оприлюднюється в 

установленому порядку, який, зокрема, 

повинен містити визначений річний профіль 

споживання природного газу в залежності від 

групи до якої належить побутовий споживач»; 

 

11 «Стаття 181. Розрахунки на ринку 

природного газу  
   

12 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]. 

-23- Н.д. Герус А. М. (р.к. №17), Н.д. 

Жупанин А. В. (р.к. №106) 

Опрацьовується  

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 

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].  

та інші н.д.-члени 

Комітету 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 

остаточній редакції 

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 2.Визначення обсягу природного газу у 

одиницях енергії на ринку природного газу 

здійснюється одним із способів у наступній 

пріоритетності: 

   

14 1)шляхом вимірювання обсягу природного 

газу в одиницях енергії, 
   

15 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.» 

-24- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97) Опрацьовується  

В абзаці 6 підпункту 2 пункту 1 розділу 1 

слово «метрів» замінити на слово «метрах». 
 

-25- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97) Опрацьовується 

В абзаці 6 підпункту 2 пункту 1 розділу 1 

слова «за вищою теплотою згоряння» 

вилучити. 

 

16  -26- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286) Опрацьовується  

Доповнити абзацом такого змісту:  



14 

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 

остаточній редакції 

"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.» " 
 

-27- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299), Н.д. Камельчук 

Ю. О. (р.к. №325) 

Опрацьовується 

Доповнити підпункт 2 пункту 1 розділу І 

законопроекту новим абзацом (доповнити 

пропоновану редакцію статті 18-1 новою 

частиною третьою) такого змісту:  
«3. У випадку перевищення верхньої межі 

вищої теплоти згорання природного газу, 

визначеної технічним регламентом 

природного газу, його облік здійснюється за 

значенням верхньої межі вищої теплоти 

згорання.» 
Обґрунтування: на сьогодні в Україні 

діють «виснажені» родовищ природного газу. 

Під час видобутку на таких родовищах 

піднімаються важкі фракції вуглеводнів 

(пропан-бутан). Наявність пропану значно 

збільшує калорійність газу. Проте цей 

висококалорійний газ не потрібний 

споживачу, адже його пальники (у газових 

плитах, котлах) налаштовані на зовсім іншу 

калорійність. Як наслідок газ повністю не 

згорає (колір горіння жовто-червоний), а 

населення заплатить за висококалорійний газ 

і не отримає необхідне тепло, більше того 

отримає небезпечні продукти горіння у 

вигляді чадного газу.  
Для вирішення цієї ситуації пропонується 

встановити, що у зазначених випадках 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 

остаточній редакції 

оплата на всіх ланцюгах передачі 

здійснюється за верхньою межею, а не 

фактичною калорійністю.  
Це як захистить права споживачів, так і 

стимулюватиме підприємства очищати 

природний газ на етапі видобутку. 
17 3)У пункті другому частини п’ятої статті 

12 слова «обсяги» замінити словами «обсяги 

природного газу у одиницях енергії»; 

-28- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286) Опрацьовується 3) 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) 

 

-29- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97) Опрацьовується 

Абзац сім та вісім підпункту 2 пункту 1 

розділу 1 вважати  
підпунктами 2 та 3 пункту 1 розділу 1. 
У зв’язку з цим підпункт 2 пункту 1 розділу 

1 вважати підпунктом 4. 

 

-30- Н.д. Жупанин А. В. (р.к. №106) Опрацьовується 

Підпункт 3 пункту 1 розділу I вважати 

підпунктом 2 пункту 1 розділу I  та викласти в 

такій редакції: «2) пункт другий частини 

п’ятої статті 12  доповнити словами 

«відповідно до вимог статті 18-1 цього 

Закону»; 

 

-31- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179) Опрацьовується 

Викласти підпункт 3 пункту 1 розділу І 

законопроекту у такій редакції:  
«пункт другий частини п’ятої статті 12 

викласти у такій редакції:  
«2) обов’язок постачальника забезпечити 

на безоплатній основі споживача інформацією 

про обсяги споживання ним природного газу 

в одиницях енергії, одиницях об’єму (при 

здійсненні розрахунку обсягу в одиницях 

енергії шляхом переведення) та інші 

показники споживання природного газу за 

розрахунковий період, у тому числі: 

інформацію про розмір середньозваженої 

вищої теплоти згоряння, обсяг енергії 

спожитого природного газу, а також про його 

фізико-хімічні характеристики (число Воббе, 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 

остаточній редакції 

точка роси вологи та вуглеводнів, вміст азоту, 

сірки тощо);» » 
-32- Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73) Опрацьовується 

Частину 3 розділу І доповнити пунктом 31, 

наступного змісту:  
«31) У статті 18 Глави 3 розділу ІІІ:  
Абзац перший частини третьої викласти у 

такій редакції:  
«3. Постачання природного газу 

споживачам здійснюється за умови наявності 

вузла обліку природного газу, зокрема 

відповідно до річних профілів споживання 

побутових споживачів в залежності від групи 

до якої належить побутовий споживач. 

Побутові споживачі у разі відсутності 

приладів обліку природного газу споживають 

природний газ за нормами, встановленими 

законодавством, до термінів, передбачених у 

частині першій статті 2 Закону України "Про 

забезпечення комерційного обліку 

природного газу".». 
Частину третю доповнити новим абзацом 

такого змісту:  
«Річні профілі споживання природного 

газу для різних груп побутових споживачів 

розробляються та затверджуються 

Регулятором.»  
Абзац перший частини 4 викласти в такій 

редакції:  
«4. Держава заохочує впровадження 

новітніх систем, у тому числі апаратних 

засобів, обліку природного газу, зокрема тих, 

що забезпечують можливість споживача 

активно контролювати та управляти власним 

споживанням, а також застосування сучасних 

профілів споживання природного газу». 

 

18 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 

-33- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286) Опрацьовується 4) пункт 5 частини першої статті 13 

доповнити словами «у тому числі про спосіб 

визначення обсягу природного газу в 

одиницях енергії»; 

Підпункт 4 вважати підпунктом 2 

(відповідно до хронологічного порядку 

нумерації статей) 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 

остаточній редакції 

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. 

-34- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97) Опрацьовується 

В підпункті 4 пункту 1 розділу 1 слово 

«метрів» замінити на слово  «метрах». 
 

-35- Н.д. Жупанин А. В. (р.к. №106) Опрацьовується 

Підпункт 4 пункту 1 розділу I вважати 

підпунктом 3 пункту 1 розділу I  та викласти в 

такій редакції: «3) пункт п’ятий частини 

першої статті 13  доповнити словами: 

«включаючи інформацію про спосіб 

визначення обсягу природного газу в 

одиницях енергії»; 

 

-36- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179) Опрацьовується 

Підпункт 4 пункту 1 розділу І 

законопроекту викласти у такій редакції:  
«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 

енергії спожитого природного газу та інші 

показники, що надають 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, у тому числі: 

інформацію про розмір середньозваженої 

вищої теплоти згоряння, обсяг енергії 

спожитого природного газу, а також про його 

фізико-хімічні характеристики (число Воббе, 

точка роси вологи та вуглеводнів, вміст азоту, 

сірки тощо).» 

 

19  -37- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179) Опрацьовується  

Підпункт 4 пункту 1 розділу І 

законопроекту доповнити новим абзацом 

такого змісту: 
«У пункті п’ятому частини першої статті 

13 після слів «інформації» доповнити словами 

і символами «(за окремим письмовим або 

електронним запитом — і підтверджуючих 

документів)» 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 

остаточній редакції 

20 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.» 

-38- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286) Опрацьовується  

Виключити (цей абзац має бути 

оформлений як частина третя нової статті 18-

1) 

 

-39- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179) Опрацьовується 

Внести технічні виправлення, уточнивши 

норму, до якої пропонується дана поправка. 
 

-40- Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73) Опрацьовується 

Підпункт п’ятий пункту третього Розділу І 

Законопроекту – виключити. 
 

21  -41- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315) Опрацьовується 5) розділ ІІІ доповнити статтями 181 та 182 

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 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. 

Доповнити Закон України «Про ринок 

природного газу» новою статтею 18-2 

наступного 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 

перераховується в порядку, визначеному 

чинним законодавством.»;  
 

 

-42- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179) Опрацьовується 

Доповнити пункт 1 розділу І 

законопроекту новим підпунктом 5 такого 

змісту:  
«5) Частину першу статті 13 доповнити 

новим пунктом 6 такого змісту:  
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 

остаточній редакції 

«6) у порядку, визначеному Кодексом 

газорозподільних систем, ініціювати 

перевірку величини тиску та/або якісних 

показників газу, отримувати комменсацію за 

їх недотримання;» » 
У зв'язку з чим узгодити подальшу 

нумерацію пунктів. 

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.  
 Стаття 182. 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 

перераховується в порядку, визначеному 

чинним законодавством.» 

-43- Н.д. Пивоваров Є. П. (р.к. №376) Опрацьовується 

Абзац 7 пункту 4 частини третьої розділу І 

вилучити 
 

-44- Н.д. Пивоваров Є. П. (р.к. №376) Опрацьовується 

Пункт 4 частини третьої розділу І Закону 

України «Про ринок природного газу» 

доповнити новими абзацами наступного 

змісту:  
4. Стандартні умови визначення об’єму 

природного газу: абсолютний тиск – 101,325 

кПа, температура – 0 градусів за Цельсієм.  
5. Стандартні умови визначення теплоти 

згоряння вищої, енергії та числа Воббе 

вищого: абсолютний тиск – 101,325 кПа, 

температура згоряння – 25 градусів за 

Цельсієм, температура вимірювання – 0 

градусів за Цельсієм. 
 6. 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 в 

порядку, визначеному Кодексом 

газотранспортної системи, Кодексом 

газорозподільної системи чи іншими 

нормативно-правовими актами та 

методиками.  
Вимоги пунктів 4, 5 статті 181 є 

обов’язковими для засобів вимірювальної 

техніки, що вводяться в експлуатацію в 

Україні з дати введення в дію цього закону. 

Вимоги пунктів 4, 5 статті 181 для засобів 

вимірювальної техніки, що вже введена в 

експлуатацію на дату введення в дію цього 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 

остаточній редакції 

закону, використовуються із застосуванням 

перерахунку.  
-45- Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73) Опрацьовується 

В абзаці четвертому підпункту чотири 

пункту три Розділу І Законопроекту слова «у 

такій пріоритетності» - виключити. 

 

-46- Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73) Опрацьовується 

Абзац сьомий підпункту чотири пункту 

три Розділу І Законопроекту - виключити. 
 

-47- Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73) Опрацьовується 

Абзац восьмий підпункту чотири пункту 

три Розділу І Законопроекту - виключити. 
 

22  -48- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179) Опрацьовується  

Доповнити пункт 1 розділу І 

законопроекту новим підпунктом 6 такого 

змісту:  
«6) Частину першу статті 13 доповнити 

пунктом 7 такого змісту:  
«8) ініціювати проведення контрольного 

зняття показань вузлів обліку природного газу 

та за наявності підстав - звірки розрахунків 

або здійснення перерахунку вартості наданих 

послуг» »  
У зв'язку з чим узгодити подальшу 

нумерацію пунктів.  

 

23 5)Доповнити частину другу статті 22 

пунктом 11 такого змісту: 
-49- Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73) Опрацьовується 6) Доповнити частину другу статті 22 

пунктом 11 такого змісту: 
Підпункт шостий пункту третього Розділу 

І Законопроекту – виключити. 
 

24 «Розробляти та  розміщувати на своєму 

веб-сайті  маршрути переміщення природного 

газу» 

-50- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д. Кіт 

А. Б. (р.к. №327), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. 

№367), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312), Н.д. 

Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д. 

Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. 

Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Петьовка 

В. В. (р.к. №278), Н.д. Поляк В. М. (р.к. 

№279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232) 

Опрацьовується «11) розробляти та розміщувати на своєму 

веб-сайті маршрути переміщення природного 

газу»; 

Абзац другий підпункту 5 пункту 1 розділу 

І законопроєкту викласти в такій редакції:  
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 

остаточній редакції 

«11) розробляти, затверджувати та 

розміщувати на своєму веб-сайті маршрути 

переміщення природного газу.». 
25  -51- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97) Опрацьовується  

Частину третю розділу І Проєкту 

доповнити пунктами, наступного змісту:  
«4) У статті 37 Глави 5 розділу ІV:  
Абзац перший частини першої викласти в 

наступній редакції:  
«1. Оператор газорозподільної системи 

відповідає за надійну та безпечну 

експлуатацію, підтримання у належному стані 

та розвиток (включаючи нове будівництво та 

реконструкцію) газорозподільної системи.» 

при цьому нумерацію інших пунктів частини 

третьої розділу І Проєкту змінити відповідно 

до запропонованих змін.;  
Частину 3 розділу І доповнити пунктом, 

наступного змісту:  
«5) Розділ ІV доповнити статтею 371 такого 

змісту:  
«Стаття 371. Правовий режим майна 

газорозподільної системи  
1. Газорозподільна система є складною 

неподільною річчю, обмеженою в цивільному 

обороті.  
 2. Газорозподільна система може 

перебувати у володінні та експлуатації 

виключно Оператора газорозподільної 

системи. Користувачами газорозподільної 

системи є замовники послуги розподілу 

природного газу.  
3. Складові газорозподільних систем не 

можуть бути об’єктами цивільних або 

господарських прав. Не підлягають державній 

реєстрації речові права та їх обтяження на 

складові газорозподільних систем.» при 

цьому нумерацію інших пунктів частини 

третьої розділу І Проєкту змінити відповідно 

до запропонованих змін.;  
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 

остаточній редакції 

Частину 3 розділу І доповнити пунктом, 

наступного змісту:  
«6) Розділ ІV доповнити статтею 372 такого 

змісту:  
«Стаття 372. Особливості реалізації права 

власності на газорозподільну систему  
1. Власником газорозподільної системи є 

особа, за рахунок майнової (фінансової) участі 

якої було збудовано (реконструйовано) 

систему.  
 2. Газорозподільна система, яка 

будувалась, реконструювалась за рахунок 

двох та більше осіб, належить їм на праві 

спільної часткової власності. Співвласниками 

газорозподільної системи можуть бути 

фізичні особи, юридичні особи, держава, 

територіальні громади.  
 3. Держава, територіальна громада, 

фізична або юридична особа, яка за власний 

рахунок збудувала газопровід (за винятком, 

газопроводів-вводів в будинки, 

внутрішньобудинкових газопроводів, 

промислових газопроводів) та/або інші 

складові газорозподільної системи, 

зобов’язана передати їх у володіння та 

експлуатацію Оператору газорозподільної 

системи. При цьому, особа набуває прав 

співвласника газорозподільної системи, до 

якої було приєднано складові 

газорозподільної системи.  
4. Розмір частки співвласника у праві 

спільної часткової власності визначається 

ступенем його майнової (фінансової) участі у 

будівництві, реконструкції газорозподільної 

системи.  
5. Співвласник газорозподільної системи 

має право самостійно розпорядитися своєю 

часткою у праві спільної часткової власності. 

У разі продажу частки у праві спільної 

часткової власності співвласник має 

переважне право перед іншими особами на її 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 

остаточній редакції 

купівлю за ціною, оголошеною для продажу, 

та на інших рівних умовах.  
6. Співвласник не має права на виділення 

його частки у праві спільної часткової 

власності на газорозподільну систему в 

натурі. Співвласник, який бажає виділу, має 

право на одержання від інших співвласників 

грошової або іншої матеріальної компенсації 

вартості його частки. Розмір такої компенсації 

визначається у Порядку затвердженому 

Кабінетом Міністрів України.  
 7. Кредитор співвласника 

газорозподільної системи, у разі 

недостатності у нього іншого майна, на яке 

може бути звернене стягнення, не може 

вимагати виділу частки із газорозподільної 

системи в натурі для звернення стягнення на 

неї. Кредитор має право вимагати продажу 

боржником своєї частки у праві спільної 

часткової власності з направленням суми 

виторгу на погашення боргу.  
8. До майнових відносин, що виникають із 

права спільної часткової власності на 

газорозподільну систему і не врегульовані 

цим Законом, застосовуються правила 

Цивільного кодексу України.» при цьому 

нумерацію інших пунктів частини третьої 

розділу І Проєкту змінити відповідно до 

запропонованих змін. 
26 6)Доповнити частину другу статті 38 

пунктами 8 та 9 такого змісту: 
-52- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179) Опрацьовується 7) Доповнити частину другу статті 38 

пунктами 8 та 9 такого змісту: 
У абзаці 1 підпункту 6 пункту 1 розділу І 

законопроекту слова та цифри «пунктами 8 та 

9» замінити словами та цифрами «новими 

пунктами 8–10»: 

 

27 «8) розробляти та розміщувати на своєму 

веб-сайті  маршрути переміщення природного 

газу; 

-53- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д. Кіт 

А. Б. (р.к. №327), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. 

№367), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312), Н.д. 

Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д. 

Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. 

Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Петьовка 

Опрацьовується «8) розробляти та розміщувати на своєму 

веб-сайті маршрути переміщення природного 

газу; 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 

остаточній редакції 

В. В. (р.к. №278), Н.д. Поляк В. М. (р.к. 

№279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232) 
У абзаці другому підпункту 6 пункту 1 

розділу І законопроєкту після слова 

"розробляти" доповнити розділовим знаком та 

словом ", затверджувати". 

 

28 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].». 

-54- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179) Опрацьовується 9) забезпечувати надання в якості 

додаткової інформації у платіжних 

документах за послуги розподілу природного 

газу інформації про спожитий споживачем 

обсяг природного газу в гігакалоріях (Гкал)». 

Абзац 3 підпункту 6 пункту 1 розділу І 

законопроекту викласти у такій редакції:  
«9) забезпечувати в якості додаткової 

інформації в платіжних документах за 

послуги розподілу природного газу 

інформування споживача про його спожитий 

обсяг природного газу в одиницях енергії (із 

розрахунку одиниці вимірювання гігакалорія 

[Гкал]), одиницях об’єму (при здійсненні 

розрахунку обсягу в одиницях енергії шляхом 

переведення) та інші показники споживання 

природного газу за розрахунковий період, у 

тому числі: інформацію про розмір 

середньозваженої вищої теплоти згоряння, 

обсяг енергії спожитого природного газу, а 

також про його фізико-хімічні характеристики 

(число Воббе, точка роси вологи та 

вуглеводнів, вміст азоту, сірки тощо).» 

 

-55- Н.д. Пивоваров Є. П. (р.к. №376) Опрацьовується 

У абзаці 3 пункту 6 частини третьої розділу 

І Закону України «Про ринок природного 

газу» слова, букви та знаки «в гігакалоріях 

(Гкал)» замінити на слова, букви та знаки: «в 

кіловат-годинах (кВт/год)». 

 

-56- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д. Кіт 

А. Б. (р.к. №327), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. 

№367), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312), Н.д. 

Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д. 

Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. 

Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Петьовка 

В. В. (р.к. №278), Н.д. Поляк В. М. (р.к. 

№279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232) 

Опрацьовується 

Абзац третій підпункту 6 пункту 1 розділу 

І законопроєкту викласти в такій редакції:  
 



25 

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 

остаточній редакції 

«9) забезпечувати в якості додаткової 

інформації в платіжних документах за 

послуги розподілу природного газу 

інформування споживача про спожитий ним 

обсяг енергії природного газу в одиницях 

виміру: гігакалоріях та мегаджоулях (Гкал, 

Мдж).». 
29  -57- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179) Опрацьовується  

Доповнити підпункт 6 пункту 1 розділу І 

законопроекту абзацом такого змісту:  
"10) розміщувати на власних офіційних 

веб-сайтах інформацію про встановлений 

законодавством порядок ініціювання 

споживачами перевірки величини тиску 

та/або якісних показників газу, а також про 

порядок отримання підтверджуючих 

документів щодо фізико-хімічних показників 

природного газу, який розподіляється 

споживачам." 

 

30 2. У Законі України «Про 

теплопостачання» (Відомості Верховної Ради 

України, 2005 р., № 28, ст.373) частину 10, 

статті 25 доповнити додатковим підпунктом 

наступного змісту: 

-58- Н.д. Герус А. М. (р.к. №17), Н.д. 

Жупанин А. В. (р.к. №106) 

Опрацьовується  

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: 

та інші народні 

депутати України – 

члени Комітету з питань 

енергетики та житлово-

комунальних послуг  

31 «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].». 

   

32 3. У розділі V Митного тарифу України, 

встановленого  Законом України «Про 

Митний тариф України» (Відомості 

Верховної Ради України, 2014р., № 20-21, ст. 

740), цифри і слова: 

-59- Н.д. Герус А. М. (р.к. №17), Н.д. 

Жупанин А. В. (р.к. №106) 

Опрацьовується  

 (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., 

та інші народні 

депутати України – 

члени Комітету з питань 

енергетики та житлово-

комунальних послуг  
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 

остаточній редакції 

№ 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». 
-60- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179) Опрацьовується 

Вилучити пункт 3 розділу 1 законопроекту 

(або внести зміни з урахуванням набрання 

чинності новою редакцією змінюваного 

закону). 

 

-61- Н.д. Пивоваров Є. П. (р.к. №376) Опрацьовується 

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 облік природного газу – 

визначення в точках комерційного обліку 

значень об’єму (обсягу) облікованого 

природного газу на підставі даних 

комерційних вузлів обліку та інших 

регламентних процедур, передбачених 

чинним законодавством, після чого такі 

значення використовуються суб’єктами ринку 

природного газу, в тому числі споживачами, 

під час комерційних розрахунків у 

господарських відносинах, передбачених 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 

остаточній редакції 

Законом України «Про ринок природного 

газу», сторонами яких вони виступають. 
-62- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д. Кіт 

А. Б. (р.к. №327), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. 

№367), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312), Н.д. 

Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д. 

Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. 

Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Петьовка 

В. В. (р.к. №278), Н.д. Поляк В. М. (р.к. 

№279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232) 

Опрацьовується 

Пункт 3 розділу І законопроєкту 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 та кодексом 

газотранспортної системи, обсягу споживання 

та/або реалізації природного газу у одиницях 

енергії, 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 «2711 11 00 00       - - газ природний          0           

0          тис. м3 
   

34 2711 21 00 00- - газ природний           0           0           

тис. м3» 
   

35 замінити цифрами і словами      

36 «2711 11 00 00 - - газ природний        0           0      

тис. кВт·год 
   

37   2711 21 00 00 - - газ природний        0           0      

тис. кВт·год». 
   

38  -63- Н.д. Жупанин А. В. (р.к. №106) Опрацьовується  
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 

остаточній редакції 

Розділ I доповнити новим пунктом такого 

змісту:  
«5. У Законі України «Про забезпечення 

комерційного обліку природного газу» 

((Відомості Верховної Ради України (ВВР), 

2012, № 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 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». 

 

-64- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97) Опрацьовується 

Доповнити розділ І законопроекту новим 

пунктом такого змісту:  
"У розділі XVII "Прикінцеві та перехідні 

положення" Закону України "Про ринок 

електричної енергії" (Відомості Верховної 

Ради України, 2017 р., № 27-28, ст. 312 із 

наступними змінами) після пункту 8 

доповнити новим пунктом 8-1 такого змісту:  
 "8-1. Тимчасово до отримання ліцензії 

Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку, але не пізніше ніж до 

01.04.2022 року, Оператор ринку має право 

організовувати та проводити електронні 

аукціони з купівлі-продажу електричної 

енергії за двосторонніми договорами без такої 

ліцензії." 

 

39 ІІ. Прикінцеві положення   ІІ. Прикінцеві положення 

40 1. Цей Закон набирає чинності з дня, 

наступного за днем його опублікування, та 

вводиться в дію з першого квітня року, що 

-65- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315) Опрацьовується 1. Цей Закон набирає чинності з дня, 

наступного за днем його опублікування, та 

вводиться в дію з 1 травня 2022 року, крім змін 
Прикінцеві положення, в пункт перший 

внести наступні зміни:  
 



29 

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 

остаточній редакції 

наступає за роком набуття чинності цим 

Законом. 
Після слів « 1. Цей Закон набирає 

чинності» додати слова «та вводиться в дію 

…..» далі за текстом, після «крапки» 

поставити «кому» та додати слово «окрім»  
статті 18-1 Закону України «Про ринок 

природного газу», яка вводиться в дію з «01» 

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 

цього Закону; 
статті 18-2 Закону України «Про ринок 

природного газу», яка вводиться в дію через 9 

місяців з дня набрання чинності цього Закону;  
підпункт тридцять частини першу статті 1 

Закону України «Про ринок природного газу», 

який вводиться через 9 місяців з дня набрання 

чинності цього Закону. 
 

до пункту 31 частини першої статті 1 та до 

статті 182 Закону України «Про ринок 

природного газу», які вводиться в дію з 1 

жовтня 2022 року. 

-66- Н.д. Жупанин А. В. (р.к. №106) Опрацьовується 

В пункті 1 розділу ІІ слова «першого квітня 

року, що наступає за роком  набуття чинності 

цим Законом» замінити на «1 вересня 2021 

року». 

 

-67- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179) Опрацьовується 

У пункті 1 розділу ІІ "Прикінцеві 

положення" слово "квітня" замінити словом 

"січня". 

 

-68- Н.д. Жупанин А. В. (р.к. №106) Опрацьовується 

У пункті 1 розділу ІІ слова «першого квітня 

року, що наступає за роком набуття чинності 

цим Законом» замінити словами і цифрами «1 

травня 2022 року, крім змін до пункту 31 

частини першої статті 1 та до статті 18-2 

Закону України «Про ринок природного газу», 

які вводиться в дію з 1 жовтня 2022 року.» 

 

-69- Н.д. Пивоваров Є. П. (р.к. №376) Опрацьовується 

ІІ. Прикінцеві положення   
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 

остаточній редакції 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, 

наступного за днем його опублікування, та 

вводиться в дію з 1 жовтня 2021 року.  
У пункті 2 частини другої розділу ІІ 

«Прикінцеві та перехідні положення» цифри 

«10,35» замінити цифрами «10,6»: 
-70- Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73) Опрацьовується 

Цей Закон набирає чинності з дня, 

наступного за днем його опублікування, та 

вводиться в дію з 1 жовтня 2021 року. 

 

-71- Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73) Опрацьовується 

У Розділі ІІ Прикінцеві положення слова та 

цифри «з 1 травня 2021 року» замінити 

словами та цифрами «через 6 місяців з дня 

його опублікування». 

 

41  -72- Н.д. Герус А. М. (р.к. №17), Н.д. 

Жупанин А. В. (р.к. №106) 

Опрацьовується  

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». 

та інші народні 

депутати України – 

члени Комітету з питань 

енергетики та житлово-

комунальних послуг  
-73- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97) Опрацьовується 

Розділ ІІ Прикінцеві та перехідні 

положення Проєкту після частини першої 

доповнити новою частиною другою 

наступного змісту:  
«2. У Законі України «Про трубопровідний 

транспорт» (Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 1996, № 29, ст. 139):  
Абзац третій статті 1 викласти в такій 

редакції:  
«промислові трубопроводи 

(газорозподільна система) - технологічний 

комплекс, що складається з організаційно і 

технологічно пов’язаних між собою об’єктів, 

призначених для розподілу природного газу 

від газорозподільних станцій до місця/точки 

приєднання об’єкта або земельної ділянки 

замовника;»;  
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 

остаточній редакції 

Статтю 2 другу доповнити абзацом 

«розподільний трубопровідний транспорт.»;  
Частину другу статті 4 виключити;  
Частину десяту статті 7 викласти в такій 

редакції: «Зміна форм власності на 

газорозподільні системи здійснюється згідно з 

чинним законодавством. Складові 

газорозподільних систем не можуть бути 

окремими об’єктами речових прав.»» 
-74- Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73) Опрацьовується 

Доповнити розділ ІІ Прикінцеві та 

перехідні положення, після частини першої – 

новою частиною наступного змісту:  
4. У Законі України «Про ринок 

електричної енергії» (Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2017, № 27-28, ст.312):  
Пункт 9) частини 1 статті 46 викласти 

таким чином:  
«9) розробляє, затверджує, оприлюднює на 

власному вебсайті типові (річні) графіки 

(профілі) розподілення навантаження для 

певних категорій споживачів, у яких відсутня 

можливість погодинного обліку споживання 

електроенергії.  
Додати новий абзац другий у пункті 21 

Розділу XVII «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ 

ПОЛОЖЕННЯ» такого змісту:  
«Національній комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері енергетики та 

комунальних послуг розробити та ввести в 

дію методику розрахунку графіків (профілів) 

споживання певних категорій споживачів, у 

яких відсутня можливість погодинного обліку 

споживання електричної енергії до 01 жовтня 

2021 року.», при цьому інші частини розділу 

ІІ Прикінцеві та перехідні положення 

нумерувати відповідно запропонованим 

змінам. 

 

42 2. На дату введення в дію цього Закону 

оператор газосховищ здійснює перерахунок 

обсягів природного газу, які зберігаються в 

-75- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315) Опрацьовується  

У пункті 2 Прикінцевих положень після 

слів «На дату введення в дію» слова «цього 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 

остаточній редакції 

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. 

Закону» виключити, доповнити словами і 

цифрами «статті 18-1 Закону України «Про 

ринок природного газу». 
-76- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97) Опрацьовується 

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».  
 

 

-77- Н.д. Жупанин А. В. (р.к. №106) Опрацьовується 

Пункт другий розділу ІІ викласти у 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 обсяг  

природного газу, визначений в одинцях 

вимірювання енергії, застосовуючи  

коефіцієнт, який відповідає значенню вищої 

теплоти згоряння, що дорівнює 10,35 

кВт•год/куб. м». 

 

-78- Н.д. Герус А. М. (р.к. №17), Н.д. 

Жупанин А. В. (р.к. №106) 

Опрацьовується 

Пункт 2 розділу ІІ виключити, пункти 3-4 

вважати відповідно пунктами 2-3. 
та інші народні 

депутати України – 

члени Комітету з питань 
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енергетики та житлово-

комунальних послуг 
43  -79- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315) Опрацьовується 2. Вимоги частин першої і другої статті 182 

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 182 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 182 

Закону України «Про ринок природного газу», 

перерахунок до стандартних умов, 

визначених частинами першою і другою 

статті 182 Закону України «Про ринок 

природного газу», здійснюється відповідно до 

порядку, затвердженого центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну політику в 

нафтогазовому комплексі. 

Прикінцеві положення, пункт третій 

викласти в наступній редакції:  
«3. Вимоги частини першої та другої статті 

18-2 Закону України «Про ринок природного 

газу» є обов’язковими для засобів 

вимірювальної техніки, які 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, які 

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 та пройшли оцінку 

відповідності або повірку до введення в дію 

статті 18-2 Закону України «Про ринок 

природного газу», перерахунок до 

стандартних умов, визначених частиною 

першою та другою статті 18-2 Закону України 

«Про ринок природного газу», здійснюється 

відповідно до порядку, затвердженого 

центральним органом виконавчої влади, що 

формує та реалізує державну політику в 

нафтогазовому комплексі.  
У зв’язку зі зміною нумерації, привести її у 

відповідність. (пункти третій-четвертий 

вважати пунктами четвертим-п’ятим). 
 

 

-80- Н.д. Жупанин А. В. (р.к. №106) Опрацьовується 

Розділ ІІ доповнити пунктами 3-6 такого 

змісту:  
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 “3. Оператор газотранспортної системи з 

дати набрання чинності цим Законом 

здійснює розподіл потужностей у точках 

входу до газотранспортної системи та/або в 

точках виходу з газотранспортної системи, 

розрахунок їх вартості, для надання послуг 

транспортування після дати введення в дію 

цього Закону в одиницях вимірювання, що 

базуються на одиницях енергії.  
Перерахунок розподілу потужностей у 

точках входу до газотранспортної системи 

та/або в точках виходу з газотранспортної 

системи, замовлених до дати введення в дію 

Закону, що визначені базуючись на одиницях 

об’єму (кубічних метрах), в обсяги, визначені 

базуючись на одиницях енергії, здійснюється 

за коефіцієнтом, що відповідає значенню 

вищої теплоти згоряння та дорівнює 10,64 

кВт•год/куб. м.  
 Зазначений в цьому пункті перерахунок 

здійснюється одноразово станом на початок 

газової доби, що обчислюється відповідно до 

кодексу газотранспортної системи, дня 

введення в дію цього Закону.  
 4. Оператор газосховищ з дати набрання 

чинності цим Законом здійснює приймання 

замовлень на послуги із зберігання 

(закачування, відбору) природного газу та 

розподіл потужностей газосховища, 

розрахунок їх вартості для надання послуг 

зберігання після дати введення в дію цього 

Закону в одиницях вимірювання, що 

базуються на одиницях енергії.  
 Перерахунок обсягів послуг із зберігання 

(закачування, відбору) природного газу, 

замовлених до дати введення в дію цього 

Закону, що визначені базуючись на одиницях 

об’єму (кубічних метрах), в обсяги, визначені 

в одиницях енергії, здійснюється за 

коефіцієнтом, що відповідає значенню вищої 

теплоти згоряння та дорівнює 10,595 

кВт•год/куб м.  
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 Перерахунок обсягів природного газу, які 

зберігаються в газосховищах на дату введення 

в дію цього Закону, що визначені базуючись 

на одиницях об’єму (кубічних метрах), в 

обсяги, визначені в одиницях енергії, 

здійснюється за коефіцієнтом, що відповідає 

значенню вищої теплоти згоряння та дорівнює 

10,595 кВт•год/куб м.  
 Зазначені в цьому пункті перерахунки 

здійснюються одноразово станом на початок 

газової доби, що обчислюється відповідно до 

кодексу газосховищ, дня введення в дію цього 

Закону.  
 5. Перерахунки обсягів послуг з розподілу 

природного газу замовлених до дати введення 

в дію цього Закону, що визначені базуючись 

на одиницях об’єму (кубічних метрах), в 

обсяги, визначені в одиницях енергії, 

здійснюються операторами газорозподільних 

систем за коефіцієнтом, що відповідає 

значенню вищої теплоти згоряння та дорівнює 

10,64 кВт•год/куб м.  
Зазначені в цьому пункті перерахунки 

здійснюються одноразово в день введення в 

дію цього Закону.  
 6. 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 тисячах метрів кубічних [тис. м3]». 
-81- Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73) Опрацьовується 

Розділ ІІ Прикінцеві положення доповнити 

новим пунктом такого змісту:  
«Відомості, визначені абзацом третім 

підпункту шостого пункту третього Розділу І 

цього Закону, зазначаються оператором 

газорозподільної системи розпочинаючи з 

01.10.2022 року.» 
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44  -82- Н.д. Жупанин А. В. (р.к. №106) Опрацьовується 3. Оператор газотранспортної системи з 

дати набрання чинності цим Законом 

здійснює розподіл потужностей у точках 

входу до газотранспортної системи та/або в 

точках виходу з газотранспортної системи, 

розрахунок їх вартості, для надання послуг 

транспортування після дати введення в дію 

цього Закону в одиницях вимірювання, що 

базуються на одиницях енергії.  
 Перерахунок розподілу потужностей у 

точках входу до газотранспортної системи 

та/або в точках виходу з газотранспортної 

системи, замовлених до дати введення в дію 

Закону, що визначені базуючись на одиницях 

об’єму (кубічних метрах), в обсяги, визначені 

базуючись на одиницях енергії, здійснюється 

за коефіцієнтом, що відповідає значенню 

вищої теплоти згоряння та дорівнює 10,64 

кВт•год/куб. м.  
 Зазначений в цьому пункті перерахунок 

здійснюється одноразово станом на початок 

газової доби, що обчислюється відповідно до 

кодексу газотранспортної системи, дня 

введення в дію цього Закону.  
 4. Оператор газосховищ з дати набрання 

чинності цим Законом здійснює приймання 

замовлень на послуги із зберігання 

(закачування, відбору) природного газу та 

розподіл потужностей газосховища, 

розрахунок їх вартості для надання послуг 

зберігання після дати введення в дію цього 

Закону в одиницях вимірювання, що 

базуються на одиницях енергії.  
 Перерахунок обсягів послуг із зберігання 

(закачування, відбору) природного газу, 

замовлених до дати введення в дію цього 

Закону, що визначені базуючись на одиницях 

об’єму (кубічних метрах), в обсяги, визначені 

в одиницях енергії, здійснюється за 

коефіцієнтом, що відповідає значенню вищої 

Розділ ІІ доповнити частинами третьою, 

четвертою та п’ятою 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 Закону, у одиницях вимірювання, що 

базуються на одиницях енергії; 2) 

перерахунок обсягів послуг транспортування 

замовлених до введення в дію  цього Закону, 

що визначенні базуючись на одиницях об’єму 

(кубічних метрах)  до обсягів замовлених 

послуг транспортування, що визначенні 

базуючись на одиницях енергії, застосовуючи 

коефіцієнт, який 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 Закону, у одиницях 

вимірювання, що базуються на одиницях 

енергії; 2) перерахунок обсягів послуг 

зберігання (закачування, відбору) замовлених  

до введення в дію цього Закону, що 

визначенні базуючись на одиницях об’єму 

(кубічних метрів) до обсягів замовлених 

послуг зберігання (закачування, відбору), що 

визначенні базуючись на одиницях енергії, 
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застосовуючи коефіцієнт, який 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]. У 

зв’язку з цим частини третю та четверту 

вважати частинами шостою  та сьомою». 

теплоти згоряння та дорівнює 10,595 

кВт•год/куб м. 
 Перерахунок обсягів природного газу, які 

зберігаються в газосховищах на дату введення 

в дію цього Закону, що визначені базуючись 

на одиницях об’єму (кубічних метрах), в 

обсяги, визначені в одиницях енергії, 

здійснюється за коефіцієнтом, що відповідає 

значенню вищої теплоти згоряння та дорівнює 

10,595 кВт•год/куб м.  
 Зазначені в цьому пункті перерахунки 

здійснюються одноразово станом на початок 

газової доби, що обчислюється відповідно до 

кодексу газосховищ, дня введення в дію цього 

Закону.  
 5. Перерахунки обсягів послуг з розподілу 

природного газу замовлених до дати введення 

в дію цього Закону, що визначені базуючись 

на одиницях об’єму (кубічних метрах), в 

обсяги, визначені в одиницях енергії, 

здійснюються операторами газорозподільних 

систем за коефіцієнтом, що відповідає 

значенню вищої теплоти згоряння та дорівнює 

10,64 кВт•год/куб м.  
Зазначені в цьому пункті перерахунки 

здійснюються одноразово в день введення в 

дію цього Закону.  
6. 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 тисячах метрів кубічних [тис. м3]. 

-83- Н.д. Пивоваров Є. П. (р.к. №376) Опрацьовується 

У пункті 2 частини третьої розділу ІІ 

«Прикінцеві та перехідні положення» цифри 

«10,35» замінити цифрами «10,595» 

 

-84- Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73) Опрацьовується 

Розділ ІІ Прикінцеві положення 

Законопроекту доповнити новим пунктом 

такого змісту: 
 «Оператори газотранспортної або 

газорозподільної системи не пізніше двох 

місяців з дня затвердження Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг 

вимог до маршруту переміщення природного 

газу, затверджують маршрут у межах своїх 

систем, згідно вимог цього Закону.» 

 

-85- Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73) Опрацьовується 

У підпункті другому пункту другого 

Розділу ІІ Законопроекту цифри «10,35» 

замінити цифрами «10,590». 

 

-86- Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73) Опрацьовується 

У підпункті другому пункту третього 

Розділу ІІ Законопроекту цифри «10,35» 

замінити цифрами «10,590». 

 

45 -87- Н.д. Жупанин А. В. (р.к. №106) Опрацьовується 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 

остаточній редакції 

3. Кабінету Міністрів України до введення 

в дію цього Закону: 
Пункт 3 Прикінцевих та перехідних 

положень викласти у такій редакції:  
«7. Кабінету Міністрів України до 

введення в дію цього Закону:  
 привести свої нормативно-правові акти у 

відповідність із цим Законом;  
 встановити вимоги до фізико-хімічних 

показників природного газу, у тому числі 

вищої теплоти згоряння, шляхом 

затвердження Технічного регламенту 

природного газу;  
забезпечити перегляд і прийняття 

міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади їх нормативно-

правових актів у відповідність із цим 

Законом.»  

 7. Кабінету Міністрів України до введення 

в дію цього Закону: 

46 привести свої нормативно-правові акти у 

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

відповідність із цим Законом; 
47 забезпечити перегляд і прийняття 

міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади їх нормативно-

правових актів у відповідність із цим Законом. 

  встановити вимоги до фізико-хімічних 

показників природного газу, у тому числі 

вищої теплоти згоряння, шляхом 

затвердження технічного регламенту 

природного газу; 
 забезпечити перегляд і прийняття 

міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади їх нормативно-

правових актів у відповідність із цим Законом. 
48 4. Національній комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг до введення в дію цього 

Закону: 

-88- Н.д. Жупанин А. В. (р.к. №106) Опрацьовується 8. Національній комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, до введення в дію цього 

Закону:  
привести тарифи на послуги 

транспортування, зберігання (закачування, 

відбору), розподілу природного газу, що 

базуються на одиницях об’єму (кубічних 

метрах) у відповідність до тарифів, що 

базуються на одиницях енергії, застосовуючи 

коефіцієнт, який відповідає значенню вищої 

теплоти згоряння, що дорівнює 10,64 

кВт∙год/куб. м.;  

Пункт 4 Прикінцевих та перехідних 

положень викласти у такій редакції:  
 «8. Національній комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, до введення в дію цього 

Закону:  
 привести тарифи на послуги 

транспортування, зберігання (закачування, 

відбору), розподілу природного газу, що 

базуються на одиницях об’єму (кубічних 

метрах) у відповідність до тарифів, що 

базуються на одиницях енергії, застосовуючи 

коефіцієнт, який відповідає значенню вищої 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 

остаточній редакції 

теплоти згоряння, що дорівнює 10,64 

кВт∙год/куб. м.;  
 привести свої нормативно-правові акти у 

відповідність із цим Законом.  
 Установити, що приведення тарифів, що 

базуються на одиницях об’єму (кубічних 

метрах) у відповідність до тарифів, що 

базуються на одиницях енергії, на виконання 

цього пункту не є підставою для зміни, 

перегляду чи коригування тарифів, 

затверджених на відповідний регуляторний 

період.  
 Установити, що на виконання цього 

пункту процедури, передбачені статтею 16 

Закону України "Про Національну комісію, 

що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг" щодо 

проектів рішень Регулятора з питань 

встановлення тарифів на транспортування, 

зберігання (закачування, відбору), розподілу 

природного газу не застосовуються.» 

привести свої нормативно-правові акти у 

відповідність із цим Законом.  
Установити, що приведення тарифів, що 

базуються на одиницях об’єму (кубічних 

метрах) у відповідність до тарифів, що 

базуються на одиницях енергії, на виконання 

цього пункту не є підставою для зміни, 

перегляду чи коригування тарифів, 

затверджених на відповідний регуляторний 

період.  
Установити, що на виконання цього 

пункту процедури, передбачені статтею 16 

Закону України "Про Національну комісію, 

що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг" щодо 

проектів рішень Регулятора з питань 

встановлення тарифів на транспортування, 

зберігання (закачування, відбору), розподілу 

природного газу не застосовуються. 

-89- Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73) Опрацьовується 

Пункт шість Розділу ІІ Законопроекту 

доповнити новим реченням такого змісту:  
 «Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг протягом місяця з дня 

набрання чинності цим законом розробляє та 

затверджує вимоги до маршруту переміщення 

природного газу.» 

 

49 привести свої нормативно - правові акти у 

відповідність із цим Законом. 
   

50  -90- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315) Опрацьовується 9. Центральному органу виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує 

державну політику в нафтогазовому 

комплексі (Міненерго), до введення в дію 

статті 182 Закону України «Про ринок 

природного газу» встановити і затвердити 

порядок перерахунку до стандартних умов, 

визначених частинами першою і другою 

Доповнити Прикінцеві положення 

наступним пунктом «6», та викласти в 

наступній редакції  
« 6. Центральному органу виконавчої 

влади, що формує та реалізує державну 

політику в нафтогазовому комплексі 

(Міненерго) до введення в дію статті 18-2 

Закону України «Про ринок природного газу» 
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остаточній редакції 

встановити і затвердити порядок перерахунку 

до стандартних умов визначених частиною 

першою та другою статті 18-2 Закону України 

«Про ринок природного газу».  
У зв’язку зі зміною нумерації, привести її у 

відповідність. 
 

статті 182 Закону України «Про ринок 

природного газу». 

-91- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Опрацьовується 

Доповнити розділ ІІ «Прикінцеві 

положення» новим пунктом 5 такого змісту:  
«5. З метою подолання кризових явищ, 

забезпечення стабільності та розвитку 

конкурентного ринку природного газу в 

Україні, збільшення обсягів видобутку 

вітчизняного природного газу, зважаючи на 

порушення Закону України «Про акціонерні 

товариства» стосовно недотримання 

затверджених Кабінетом Міністрів України 

основних засад здійснення державної 

власності щодо акціонерного товариства 

«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 

України», —  
Кабінету Міністрів України, як засновнику 

та єдиному акціонеру:  
- прийняти рішення про припинення 

діяльності акціонерного товариства 

«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 

України» (код ЄДРПОУ: 20077720, 

місцезнаходження: 01601, місто Київ, вулиця 

Богдана Хмельницького, будинок 6);  
- утворити комісію з припинення 

діяльності акціонерного товариства 

«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 

України»;  
- визначити акціонерне товариство 

«Укргазвидобування» та акціонерне 

товариство «Магістральні газопроводи 

України» правонаступниками майнових прав 

та обов'язків акціонерного товариства 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 

остаточній редакції 

«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 

України»;  
- привести свої нормативно-правові акти у 

відповідність із цим пунктом та Законом у 

цілому.» 
51 Голова Верховної Ради України                                            

Д.  Разумков 
  Голова Верховної Ради України Д. 

Разумков 
 


