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Верховна Рада України 

 

Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг на своєму засіданні 2 і 3 червня 2021 року (Протокол №44) 

розглянув наступні проекти законів України: 

- про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 

врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії теплопостачальних та 

теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання і 

водовідведення, № 3508, авт. Пивоваров Є.П., Семінський О.В., Горобець О.С., 

Камельчук Ю.О., Герус А.М. та інші.; 

- про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 

врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії теплопостачальних та 

теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання і 

водовідведення, № 3508-1, авт. Нагорняк С.В.  

Головне науково-експертне управління за результатами розгляду 

законопроектів № 3508 і № 3508-1 висловило щодо них свої міркування. 

Оскільки законопроекти №№ 3508 і 3508-1 є альтернативними, відповідно 

до частини першої статті 100 Регламенту Верховної Ради України, до них може 

бути застосована процедура, передбачена частиною другою статті 110 

Регламенту, яка передбачає, що при розгляді альтернативних законопроектів 

головний комітет може рекомендувати Верховній Раді взяти за основу один із 

них або підготувати інший законопроект, який вноситься на розгляд Верховної 

Ради народними депутатами - членами цього комітету.  

Під час засідання Комітету було проведено обговорення зауважень та 

пропозицій і, як наслідок, підготовлено та розглянуто новий доопрацьований 

законопроект "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та 

забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу", який 

комплексно врегульовує те ж саме коло питань, що і  у законопроектах №№ 3508 

і 3508-1.  

Зокрема, доопрацьований законопроект визначає організаційні та 

економічні заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення 

фінансової стабільності на ринку природного газу і поширюється на відносини 

із врегулювання заборгованості за спожитий природний газ, послуги його 

розподілу та транспортування. 
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Проектом пропонується встановити порядок участі суб’єктів ринку 

природного газу у процедурі врегулювання заборгованості за природний газ та 

послуги з його транспортування, а також на законодавчому рівні закріпити 

шляхи та механізми врегулювання такої заборгованості, а саме: 

- проведення взаєморозрахунків із залученням коштів державного 

бюджету; 

- реструктуризації залишку непогашеної заборгованості на визначених 

законом умовах; 

- списання пені, штрафних та фінансових санкцій, нарахованих на 

заборгованість, що підлягає урегулюванню згідно закону за умови погашення 

тіла боргу. 

З метою врегулювання заборгованості за природний газ виробників 

теплової енергії, послуг тепло- та гарячого водопостачання проектом 

передбачається внести низку уточнюючих змін до Закону України "Про заходи, 

спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та 

теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і 

водовідведення за спожиті енергоносії", спрямованих на удосконалення, 

актуалізацію та підвищення ефективності використання встановлених 

механізмів урегулювання боргів підприємств теплоенергетики за природний газ. 

В цілях реалізації умов та механізмів урегулювання заборгованості згідно 

із законами України "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та 

забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" та "Про заходи, 

спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та 

теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і 

водовідведення за спожиті енергоносії" у виконавчих процедурах проектом 

передбачено низку уточнюючих змін до статей 27, 34, 35, 39, 59 Закону України 

"Про виконавче провадження". 

Для досягнення стабілізації поточних розрахунків за послуги 

транспортування природного газу, покращення платіжної дисципліни їх 

споживачів та забезпечення сталого функціонування газотранспортної системи 

України проектом передбачено внесення змін до статей 4, 40 та 59 Закону 

України "Про ринок природного газу", спрямованих на регламентацію механізму 

розрахунків за послуги розподілу природного газу із застосуванням рахунків із 

спеціальним режимом використання, що забезпечить належний розподіл коштів 

та унеможливить подальше утворення та накопичення заборгованості 

газорозподільних підприємств перед оператором газотранспортної системи, 

зокрема, за послуги балансування, а також посилить відповідальність за 

порушення на ринку природного газу, у тому числі, за  порушення встановленого 

порядку розрахунків. 

Відповідно до затвердженого Регулятором алгоритму розподілу отримані 

кошти в подальшому перераховуватимуться на поточні рахунки Оператору ГРС 

та Оператору ГТС за надані ними послуги.  

Таким чином, для законодавчого врегулювання зазначеної проблематики 

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на підставі ст. 93, 

ст.110 (ч. 2) Регламенту Верховної Ради України, ст.12, ст.15 Закону України 
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«Про комітети Верховної Ради України» на своєму засіданні  за результатами 

розгляду законопроектів №№ 3508 і 3508-1 прийняв рішення: 

1. Підтримати підготовлену Комітетом редакцію доопрацьованого 

законопроекту, доручити народним депутатам України – членам Комітету 

оформити та в установленому порядку зареєструвати цей законопроект як проект 

Закону України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та 

забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу» та внести його 

на розгляд Верховної Ради України з урахуванням вимог частини другої статті 

110 Регламенту Верховної Ради України. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України: 

- включити зазначений законопроект до Порядку денного сесії; 

- за результатами розгляду прийняти доопрацьований народними 

депутатами України – членами Комітету проект Закону України з новою назвою 

«Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення 

фінансової стабільності на ринку природного газу» за основу і в цілому як 

Закон. 

3. Доповідачем від Комітету з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України визначити народного депутата України – члена 

Комітету Шипайла О.І. 
 

 

 

     Додатки: 

1.  Текст доопрацьованого законопроекту на    29  арк.; 

2.  Порівняльна таблиця до доопрацьованого законопроекту на  58 арк.; 

3.  Пояснювальна записка на     8 арк.; 

4. Тексти зазначених документів в електронній формі. 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                            А.Герус 


