
 

 
 

 

 

 

 

 
№ 5-765/22  

від 18 жовтня 2022 року 
 

Голові Комітету Верховної Ради 

України з питань бюджету  

Ю. АРІСТОВУ 

 
Щодо законопроекту № 8026  

 

 

Шановний Юрію Юрійовичу!  
 

На розгляді Комітету Верховної Ради України з питань бюджету знаходиться проект 

закону України «Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України 

на 2022 рік” (щодо фінансового забезпечення видатків на закупівлю природного газу)» 

реєстр.№ 8026 від 13.09.2022 (автор н.д. Д.Гетманцев) (далі – Законопроект № 8026).  

Законопроект № 8026 передбачає, зокрема, спрямування 26 млрд гривень 

надходжень рентної плати за користування надрами для видобування природного газу  із 

загального фонду державного бюджету до спеціального фонду на такі цілі:  

- компенсацію суб’єктам ринку природного газу, на яких Кабінетом Міністрів 

України відповідно до Закону України “Про ринок природного газу” покладено спеціальні 

обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку 

природного газу, економічно обґрунтованих витрат, понесених ними в цілях виконання 

покладених на них спеціальних обов’язків, зменшених на обсяг грошових коштів, 

отриманих у процесі їх виконання в оплату природного газу, та з урахуванням 

допустимого рівня прибутку, що підлягає врегулюванню згідно із статтею 2 Закону 

України “Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері 

теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення”; 

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію різниці в 

тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої 

води згідно із Законом України "Про особливості регулювання відносин на ринку 

природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого 

відновлення їх функціонування".  

З метою належної підготовки та сталого проходження опалювального періоду 

2022/2023 року Асоціація міст України підтримує зміни до Держбюджету на 2022 рік, 

передбачені Законопроектом № 8026 щодо врегування фінансового забезпечення 

опалювального сезону у 2022 році. Просимо Комітет прийняти рішення рекомендувати 

Верховній Раді Україні ухвалити проект закону України «Про внесення змін до Закону 

України “Про Державний бюджет України на 2022 рік” (щодо фінансового забезпечення 

видатків на закупівлю природного газу)» реєстр.№ 8026 від 13.09.2022 за основу та в 

цілому.  

 

 

З повагою  
 

Виконавчий директор                                                                        Олександр СЛОБОЖАН  

 

 
Палійчук Т.В. +380 (95) 704-85-44  

(Viber, Telegram, WhatsApp, Signal)  


