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Необхідні зміни у законах
Загальні питання
• Вирішення питання щодо ліцензування постачання газу
• Можливість прямого імпорту споживачами
• Врегулювання питання ПДВ на імпорт газу (вирівнювання умов для
усіх гравців ринку)
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Необхідні зміни у підзаконних актах
Трейдинг / Постачання
• Відмова від підвищення рівня фінансового
забезпечення (фінансового забезпечення)
• Збільшення винятків для незастосування
фінансового забезпечення
• Розширення форм фінансового забезпечення,
зокрема банківські гарантії іноземних банків

• Перехід до декадних номінацій
• Остаточне скасування вимоги страхового запасу
для приватного сектору

• Можливість споживачам мати кілька
постачальників
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Необхідні зміни у підзаконних актах
Митні питання
• Можливість для довготривалого ввезення газу
без розмитнення (транзит, митний склад
тощо)
• Митне оформлення на підставі номінацій
• Практичне запровадження бекхоллу
• Врегулювання питання доступу до
міждержавних потужностей, зокрема
встановлення тарифу в українській валюті
• Спрощення валютного регулювання, зокрема
можливість неттінгу
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Необхідні зміни у законах
Газовидобування
• Зниження ставок ренти
• Підставою для сплати ренти має бути факт
продажу газу

• Прийняття нового кодексу про надра, який
врегулює, зокрема, питання спец дозволів
• Спрощення доступу до земельних ділянок
з метою геологічного дослідження
• Врегулювання питання СРП, зокрема
податкових, процедурних тощо
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Дякую за увагу!

Максим Сисоєв, LL.M.
Dentons
вул. Володимирська 49-A, 2й поверх
01001 Київ, Україна
T: +380 44 494 47 74
F: +380 44 494 19 91
E:maksym.sysoiev@dentons.com
About Dentons
Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand
Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising
quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected
to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures
is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the
world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and
global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries.
www.dentons.com

28/10/2016

6

