
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної 

безпеки 

18 травня 2016 року 

Веде засідання перший заступник голови Комітету    ДОМБРОВСЬКИЙ О.Г. 

  
ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні члени комітету, шановні колеги, шановні запрошені, 

експерти! У нас є необхідний кворум для того, щоб розпочати роботу нашого Комітету палива 

і енергетики, і я попросив би звернути увагу до порядку денного. У нас сьогодні чотири дуже 

важливих законопроекти, я б сказав, історичних і ключових законопроектів. В першу чергу, я 

хочу звернути увагу на закон, на проект Закону про ринок електричної енергії і проект Закону 

про незалежного регулятора, який ми з вами обговорювали в залі. І, якщо я не помиляюсь, 286 

народних депутатів підтримали законопроект в першому читанні про незалежного регулятора. 

І нам сьогодні максимально  треба сконцентруватися для того, щоб у нас був шанс і 

можливість, можливо, завтра в четвер, в день голосування, спробувати винести ці 

законопроекти в зал і над ними в залі, разом з нашими колегами, попрацювати в залі Верховної 

Ради України. 

Але по порядку денному я собі дозволю внести одну пропозицію для моїх колег. Враховуючи 

те, що ми з вами дуже детально і скрупульозно, і не один раз на засіданні нашого комітету 

обговорювали проект Закону про ринок електричної енергії, який був внесений попереднім 

урядом. Я хочу нагадати, що ми його обговорили і підтримали законопроект про ринок 

електричної енергії, як профільний комітет, і внесли в зал Верховної Ради для обговорення. 

Але так сталося, що змінився уряд і по процедурі новий уряд відкликав всі законопроекти, які 

були внесені попереднім урядом, і нам не вдалося Закон про ринок електричної енергії 

обговорити і проголосувати в першому читанні. 

Я хочу бути максимально об'єктивним і подякувати українському уряду за дуже оперативне 

повторне внесення законопроекту про ринок електричної енергії. І я сподіваюся на те, що ми 

маємо вагомий шанс для того, щоб завтра його почати обговорювати в українському 

парламенті. Але, разом з тим, враховуючи, що було у нас уже було прийняте рішення комітету, 

а в цьому законопроекті, якийперевнесений, жодна кома, жодна крапка не змінені, тобто це 

законопроект по якому  ми уже з вами рішення приймали. 

Я би запропонував дискусію сьогодні не розпочинати, а проголосувати,  щоб ми його мали 

офіційно внести в парламент і обговорювати в першому читанні. Але, разом з тим, я також 

хочу проінформувати членів  комітету про те, що було попередньо проведена велика робота 

по обговоренню законопроекту про ринок електричної енергії. 

Цю роботу очолював і координував Лев Підлісецький. Я хочу щиро йому щиро подякувати, 

тому що це величезний обсяг роботи. Фактично, ми отримали інформацію, пропозицію, 

правки, майбутні правки, від основних  стейкхолдерів. Було проведено не одне засідання, де 

ці правки і пропозиції розглядалися. Над ними і зараз йде серйозна фундаментальна робота. І 

тому, якщо немає заперечень, я би запропонував дати можливість сказати декілька слів голові 

робочої групи. Якщо ви не будете заперечувати, я би поставив цей законопроект на 

переголосування, для того щоб ми його підтримали, внесли в зал. А вже дискусії будемо з вами 

розпочинати в комітеті, в робочих групах, після того як ми його проголосуємо, дасть Бог, в 

першому читанні. Це надзвичайно важливо. 

Пан Підлісецький, будь ласка. 

  

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Дякую, дякую за слово.  

Так, дійсно, перш за все ми проаналізували, що цей закон, який зараз внесений, 4396, якщо я 

не помиляюся, що він абсолютно відповідає попередній версії. Так, він абсолютно відповідає. 

Тому як би було б нелогічно, якщо б ми зараз  голосували інакше ніж ми голосували 

попереднього разу, оскільки нічого не змінилося. Це перша річ. 

Що вдалося за цей час від попереднього нашого рішення до сьогоднішнього дня зробити? По-

перше, ми зробили робочу групу величезну із залученням абсолютно всіх стейкхолдерів, яких 

я попросив надати свої зауваження і вже вони ці зауваження надали, і ми  розіслали, і кожен 



побачив весь пакет зауважень, які вже наданий від усіх. Тобто ми чітко, я відкрив, якби карти, 

перед всім хто, що думає щодо конкретних норм даного законопроекту для того, щоб ви також 

найбільші професіонали в кожній своїй галузі могли аналізувати, розуміти, які є думки у 

ваших там партнерів, конкурентів чи інших учасників ринку. Для того, щоб сформулювати, бо 

нам все-рівно треба дійти до компромісу. 

Я вважаю, що метою даного законопроекту є мета має бути добра для всіх – це має бути 

законопроект і закон, який буде працювати в інтересах суспільства, споживачів і створити 

рівні конкурентні умови для кожного учасника на різних етапах, на різних ділянках ринку. А 

відкрита конкуренція вона є найкраща і найбільш, скажемо, прогнозована ніж це є, коли 

відбуваються  якісь штучні, ручні управління, такими сегментами ринку. 

Ми попробуємо зробити сучасну модель ринку електроенергії, я вас запевняю, що кожен буде 

почутий, ми плануємо працювати таким чином. На сьогоднішній день вже створена така 

маленька робоча група, я б не казав це робоча група, бо воно більш ширше поняття має. 

Завдяки європейським колегам нашим вдалося залучити двох експертів, які на постійній 

основі працюють разом зі мною і ми зараз проходимо вже по всіх зауваженнях, які надані. 

Загальний об'єм – це більше ніж 500 сторінок, щоб ви розуміли. Для того, щоб ми могли на 

рівних могли говорити з кожним учасником, який подавав зауваження, вже по галузях, ми 

хочемо зараз пройтись по всіх зауваженнях від першого до останньої статті, визначити якісь 

розуміння, що, хто хотів щось сказати, пізніше, як тільки буде прийнято  в  першому читанні, 

ми робимо, збираємо робочі групи вже з залученням усіх  стейкхолдерів, розділивши 

на  кілька робочих груп. Це одна буде по відновлювальних джерелах електроенергії, інша 

робоча група –  по теплоелектроцентралях, які, власне, найбільше мають такі претензії до 

законопроекту. Хоча вже сьогодні ми з'ясували з Юрієм Яковичем щодо того, що вже деякі 

його застереженням були враховані в даному законопроекті. Так само буде робоча  група  по 

приєднаннях до мереж. І також робоча група по перехідних положеннях,  щоб визначити 

правильний шлях, вчасність проходження  усіх етапів ведення нової моделі ринку. Тому 

будьте спокійні, що кожного ми вислухаємо, кожного запрошуємо на робочу група для того, 

щоби при подачі вже правок від кожного учасника ми не створювали шалену масу правок, які 

потім знов треба перелопачувати. Хоча, звичайно, кожен має право подавати правки скільки… 

які  тільки хочуть, але ми спробуємо вже попередньо знайти якісь консолідовані позиції для 

того, щоб нам в подальшому було легше працювати і щоб ми успішно і швидко дійшли до 

успішного результату. 

Тому я абсолютно підтримую пропозицію головуючого  пана  Домбровського щодо 

голосування зараз  і пере підтвердити, і запропонувати Верховній Раді прийняти законопроект 

до  першого читання і активно попрацювати до другого читання спільно зі всіма учасниками 

……… Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лев Теофілович, дякую. 

Бачу одну руку. Юлій Якович, будь ласка. 

  

ІОФФЕ Ю.Я. Я дуже коротко. 

Я чому заперечував проти цього законопроекту? Потрібен такий законопроект? Да! Отут 

сидить у нас шановний представник ЄС. Я думаю, що в жодному парламенті 

Європейського  Союзу  не пройшов би закон,  в якому нема аналізу економічних наслідків 

того,  що  ми приймаємо. В цьому законі  цього нема. Потрібен закон? Так. І  я 

сподіваюсь,  що я розумію, що зараз ви проголосуєте. Я заперечив проти цього і  я думав, що 

треба було би повернути цей закон до Кабінету Міністрів, щоб вони все-таки дали економічні 

наслідки прийняття. Ми розуміємо,  що відбудеться після цього. А закон, безумовно, конче 

необхідний. Але в такому вигляді, я сподіваюсь, що у нас хватить, як кажуть, досвіду в усіх і 

розуму, щоб його доопрацювати.  

Але це така практика, коли надаються законопроекти, тому що хтось надав заказ, в якомусь 

пакеті щось записано, а ми будемо це робити.  І, дійсно, треба переходити на ринкові умови, 

але ніхто не підраховує, що буде після   цього.  Така практика і новий уряд прийшов, і 

дуже оперативно подав те ж саме.  Дякую. 



  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Якович, дякую. 

Я підтримую  позицію, що  ми повинні мати економічну модель наслідків ключових законів, 

які ми приймаємо. І враховуючи, що  у нас є Голова НКРЄ  Дмитро Володимирович  Вовк, що 

у нас  є тут заступник міністра енергетики Олександр Дмитрович Светелік, давайте ми 

домовимося,  що будемо іти паралельними шляхами і будемо обговорювати, 

дебатувати   законопроект. А одночасно, будемо пробувати моделювати  приблизні сценарії, 

які можуть бути для того, щоб ми реагували принаймні на ті позиції, які у нас є. 

Шановні друзі, я можу  поставити цю пропозицію на голосування. Законопроект про ринок 

електричної енергії повторно прийняти за основу і рекомендувати Верховній Раді прийняти за 

основу в першому читанні. Хто за це рішення? Прошу проголосувати.  Хто проти?   Хто 

утримався? Дякую. 

Ми рекомендуємо Верховній Раді прийняти законопроект про ринок електричної енергії  за 

основу в першому читанні. І сподіваємось  на серйозну, плідну  дискусію і під куполом, і за 

межами парламенту в робочих групах про які  сказав Лев Теофілович Підлісецький. 

Тепер,  шановні колеги, переходимо до дуже важливого. У порядку денному він перший. 

Проект Закону про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (2966-д) (друге читання). Ми в першому читанні його 

прийняли. Я ще раз можу повторити, що була проведена велика робота, і також хочу 

подякувати керівнику робочої групи Ользі Валентинівни Бєльковій за величезний обсяг тієї 

роботи, яка була зроблена. Але перед тим як передати їй слово для виступу я  маю сьогодні 

можливість презентувати вперше в історії української енергетики звіт нашого незалежного 

регулятора за 2015 рік. Це  отакий талмуд, отака книга, де зібраний весь аналітичний матеріал, 

всі результати роботи НКРЕ за 15-й рік. І я вважаю, що з точки зору публічності, професійності 

і відкритості, це дуже важливий крок, який зробила наша комісія. Я підтверджую, що ми 

рухаємося паралельними шляхами. З однієї сторони, Верховна Рада працює над 

законопроектами, з іншої сторони, НКРЕ стає все більш відкритим і, на мій погляд, більш 

професійним. 

Я запрошую до слова Ольгу Валентинівну. 

Дмитро Володимирович, ви, можливо, скажіть, де взяти такі примірники. Народні депутати 

повинні всі отримати. 

  

ВОВК Д.В. Всім депутатам народним, всім міністерствам, що працюють з нами, ми 

надсилаємо такі примірники. А якщо хочете оперативно мати  до нього доступ, він є у нас на 

сайті в інтерактивній формі. Щоб прогортати цікаві сторінки, також для скачування у 

форматі PDF. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Ольга Валентинівно, будь ласка. 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Дякую. Дякую за довіру, що доручили працювати над цим таким дуже 

важливим і фундаментальним законопроектом, але також хочу почати саме з подяки. 

Я хотіла подякувати, перш за все, колегам депутатам. Дуже часто лунають заклики і говорять, 

що депутати не працюють насправді в робочих групах.  Я дуже хочу подякувати своїм 

колегам, які знайшли час прийняти участь  у всіх засіданнях робочої групи. І ми як група 

намагалися досягти згоди по більшості питань. Для того, щоб робота сьогоднішня комітету 

пройшла у найбільш оптимальному варіанті. Тому я дякую Олексію Рябчину, Наталії Кацер-

Бучковській, Леву Підлісецькому,  Артуру  Мартовицькому і колезі Вікторії Войціцькій, які 

знайшли час і працювали  спільно. 

Сьогодні перед вами є два основних документи. Це велика таблиця порівняльна всіх правок, 

яка фактично є тимчасовим таким робочим документом, яка була розіслана всім депутатам. 

Тут є всі без виключення правки, по яким досягла згоди робоча група у складі тих 

депутатів,  яких я зазначила. 



І є маленька така таблиця, яка презентує 7 ключових питань, так звані політичні. Тобто 

потрібна порада інших колег по комітету і дуже важливо заслухати всі переваги і недоліки 

того чи іншого вирішення питань.  

Тому сьогодні процедура розгляду цього  законопроекту буде така. Я  пропоную, що ми 

розглянемо, в першу чергу, всі правки, які у цій маленькій таблиці, так звані проблемні 

питання. Я  переконана, що  ми дійдемо згоди по ним, але ми їх назвали просто "проблемні" 

на сьогодні. Це на рішення комітету. 

Якщо хтось із депутатів побачив якусь недоречність у інших правках,  будь ласка,  ви також 

можете їх  винести на обговорення. 

Крім того, колега Мартовицький уже зі свого боку проаналізував прийняті деякі з правок. У 

вас є окремий  такий матеріал, я його переглянула, вони не політичні, технічні, і ми їх також 

можемо в кінці обговорити. Якщо не буде застережень, я би пропонувала підтримати. 

 Таким чином, підходимо до першого питання у цій маленькій табличці, яке звучить таким 

чином: "Вимоги до членів комісії". 

Два народних депутатів, а саме:  Лев Підлісецький і Ольга Бєлькова подали правки, які є за 

суттю перша і друга, частина  другої правки  є за суттю однакова. А саме,  дозволити  такий, 

скажімо так, експеримент в якому членами  комісії можуть призначатися не тільки громадяни 

України. При цьому,  депутат  Бєлькова подала  ще правки, які мають застереження щодо 

громадянства країни-агресора, тобто, представники країни-агресора не  можуть бути 

номіновані в будь-якому випадку. І також  я подавала  правку про те, що  незалежно від 

громадянства всі повинні знати  українську мову. 

На робочій групі ми з Левом Теофіловичем не знайшли підтримку. Тому пропонується 

проголосувати решті членам комітету щодо цього питання, чи вважаєте  ви за 

необхідне  відкрити можливість для громадян інших країн бути в складі  членів регулятора. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ольга Валентинівна! Я би просто запропонував для того, щоб ми 

розуміли  як ми будемо голосувати ту, чи  іншу правку… 

  

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні, формулювати, що у нас вже проголосоване в першому читанні, щоб ми 

розуміли, що ми проголосували в першому читанні законопроект, у нас позиція проголосована 

є. І якщо жодна з правок, які у нас є, не набирають  необхідної кількості голосів, то 

залишається та норма, яка у нас прийнята і проголосована в першому читанні, щоб ми 

розуміли. 

Тому, Ольга Валентинівна. 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Вона зробила свій вибір. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я так розумію, що у нас  5 років і 2 роки – те, що у нас… 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Ні-ні, це не стосується цієї правки. Ми  тільки першу  правку  голосуємо – 

правку Підлісецького, яка дозволяє  громадянам інших країн  бути  обраними в складі,  бути 

кандидатами на посаду члена комісії. Чи є підтримка такій правці?  Хто за? 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олексій Рябчин підняв руку. 

  

РЯБЧИН О.М. Доброго дня,  шановні колеги та присутні! 

Я би запропонував, наприклад, от по цьому питанню  вимог до членів  та по складу конкурсної 

комісії - дочекатися  нашу  колегу Вікторію Войціцьку, яка повинна зараз  прийти. Тому що в 

нас буде пропозиція, можливо, кардинально іншого формування складу  конкурсної комісії, і 

вона буде дотична до питання, чи дозволяти громадянинам України або 

іноземним громадянинам ставати членами НКРЕ. Тому що, якщо відверто, чому дозволяється, 

чому ця правка подана, як так розумію логіку Льва Теофіловича, для того, щоб зневолювати 



можливо якісь політичні впливи. Іноземець, ми сподіваємося, що він не буде так політично 

заангажований. В нас є пропозиція спільна з Вікторією, спільно з нашими іншими колегами, 

яка, на жаль, я можу сказати,  тільки сьогодні родилася після того, як ми дуже довго 

обговорювали остаточний варіант, який ми отримали вчора.  Саме важливе питання, саме 

політичне призначення ну, я думаю, що всі розуміють, я хотів би презентувати іншу 

концепцію, обговорити її, і, можливо, тоді ці правки взагалі зникнуть, тому що непотрібно 

буде  участь іноземців. Можливо, ми перейдемо до третього питання, третього розділу про 

бюджетне питання, а ті  зачекаємо. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій, а можна побачити формалізовану вашу… те, що ви хочете 

презентувати, принаймні побачити. 

  

РЯБЧИН О.М.  Це найбільш слабке місце, тому що це родилося сьогодні у залі Верховній 

Ради, і ця концепція, яку ми сьогодні обсудили. Ми вчора тільки отримали остаточний варіант 

і почали його обговорювати. От тільки зараз в залі родилася, і зараз, наприклад, мої помічники 

пишуть її. Тому, на жаль, цього немає, але я відверто… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я думаю, що коли члени комітету, скільки нас –  13 да, членів комітету, і 

ми не будемо обговорювати, тому що ми повинні чекати одного члена комітету. Ну, це не 

зовсім коректно, це не зовсім правильно. Це раз. Почекай, ні, ні, почекай. 

По-друге, якщо не знаєш, як діяти, дій по закону. Це дуже просте правило. У нас є регламентні 

процедури, є період, коли ми можемо подавати  правки. Була можливість у кожної групи, у 

кожної фракції, у кожного народного депутата сформулювати їх. Навіть письмово подати, 

навіть по великому рахунку можна було їх письмо подати до засідання комітету сьогодні там 

за 5 хвилин, за 10 хвилин. Якщо говорити, що працювала велика група народних депутатів, 

була проведена велика робота. І сьогодні у декого з народних депутатів появилася ідея, що все 

це треба пустити або абсолютно по-іншому представити, ну, ми тоді не вийдемо на жодне 

рішення. 

Тому я пропоную, ми йдемо чітко відповідно до норм, до законодавства по процедурі, ми 

ставимо ті пропозиції,  які поступили,  голосуємо абсолютно чесно, прозоро і демократично. 

Кожен має право висловити свою точку зору і кожен народний депутат має право  її оцінити. 

Добре? 

Тому Ольга Валентинівна,  будь ласка. 

  

РЯБЧИН О.М. Я просто поясню,  що ці правки були представлені, вони були представлені 

мною на політичній фракції  "Батьківщина", коли я  представив  всю концепцію закону, яка 

йде до другого читання і спірні питання, які є. І після того, тієї дискусії, яка народилась, у нас 

народились ці правки, які ми обговорили, однак, ми їх не встигли подати за регламентом. Але, 

я уповноважений сказати, що фракція "Батьківщина" не буде голосувати за жодні ті варіанти 

і вона пропонує  інше. Так само як ми  координувались з нашими колегами з  "Самопомочі". 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я єдине, я вибачаюсь. Я єдине, шановні друзі, просто хотів 

би  прокоментувати   і дати таку дуже  обережну оцінку: у нас ніколи от принаймні до 

сьогоднішнього дня комітет і членів комітету не розділяли жодні політичні позиції – жодного 

разу.  І мені б дуже хотілося,  щоб у нас і  надалі  не було  жодних політичних протистоянь  в 

комітеті. А енергетика – це інженерна галузь, це дуже професійні рішення і вони повинні бути 

незалежними, об'єктивними, добре продуманими, змодельованими  і зваженими. Тому я 

пропоную йти по цьому алгоритму і по цьому сценарію, і тоді все буде нормально. 

Юлій Якович,  будь ласка. 

  

ІОФФЕ Ю.Я. Я б хотів  абсолютно підтримати те, що ви сказали в кінці, з приводу політичної 

забарвленості. І у мене  питання до пані Бєлькової. Скажіть,  будь ласка, як може бути 

негромадянин України державним службовцем. 

  



БЄЛЬКОВА О.В. Шановний колего! Справа в тому, що одна із новацій цього законопроекту і 

закону про державну службу, що члени  регулятора, саме члени комісії і голова не будуть 

державними службовцями. Персонал цієї комісії будуть державними службовцями. Але 

члени, як і ми, як народні депутати нині ми не є державними службовцями. Тому цю частину 

було враховано. 

І я поясню: і  я,  і Лев –  ми подавали ці правки зважаючи на численні звернення саме від 

експертного середовища, яке наполягало, що сьогодні на ринку енергії дуже важко знайти 

людей, які, скажімо так, не заангажовані. Тому ми лише хотіли відкрити більшу  можливість. 

Але якщо ви не підтримуєте,  ми… 

  

ІОФФЕ Ю.Я.  Якщо для нас, депутатів, це невдалий приклад, тому що по закінченню каденції, 

я вам скажу по секрету… 

  

БЄЛЬКОВА О.В.  Уже ні. 

  

ІОФФЕ Ю.Я.   Вам присвоять… 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Уже ні. Ми з вами так, як колишні  депутати попередніх скликань.  Але наші 

колеги, які приступили  цього скликання, ми змінили це з вами  в новому законі. 

  

ІОФФЕ Ю.Я. Соболезнования, да… (Шум у залі) 

  

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т.  Я хотів би ще пояснити, так як це моя правка. Питання навіть не в 

заангажованості чи незаангажованості. Чому виникла ідея  дати можливість іноземцям 

приймати участь в конкурсі? 

Перш за все, із-за того, що ми змінюємо дуже багато ринків. Ми змінили ринок природного 

газу, який ще, на жаль, не до кінця працює так, як  би він хотів. Хотіли би, щоб вони 

працювали… 

Ми змінюємо зараз ринок електроенергії.  Ми, відповідно, дуже багато радимося з 

представниками Європейського енергетичного співтовариства для того, щоб вони пояснили, а 

як воно працює. Тобто на ринку електроенергії з'являється там дуже багато кодексів:  кодекси 

мережі, методики роботи  різних ринків на добу наперед, внутрішньодобовий ринок, 

правила  системного оператора. Тобто це з'являються нові навіть поняття, які у нас ніколи не 

існували. Тому мені здається, що залучення, власне, професійних  людей з Європи, які мають 

досвід в тому і які відповідно знають, як втілюється Третій енергопакет, власне, це є ну 

можливість використати щось  добре і якісне, і нам буде це полегшення. Тому, мені здається, 

обмежувати участь можливістю іноземцям не зовсім є доцільно. Тим більше, що зараз, як пан 

Іоффе сказав, як вияснилося, вони не є державними службовцями. 

Тут питання, які є до дискусії, це питання, чи не забагато вони дістають інформації як іноземні 

громадяни, до якої будуть мати доступ. Тобто це є питання там державної таємниці чи щось 

таке. Але  я думаю, що ту правку, яку запропонувала Ольга Бєлькова, щоб це не було… 

суб'єкти іноземці, але суб'єкти держави-агресора оце використати, і відповідно ми принаймні 

цю частину  відкинемо. А в нас, знаєте, яничарів є і серед нашого люду дуже багато. 

Тому  переживати за  це, що вони  будуть здавати інформацію і будуть шпійонами, мені 

здається, що це не той випадок. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Лев Теофілович, дякую. 

Шановні друзі,  шановні колеги! Давайте домовимося, просто щоб ми рухались 

вперед.  Давайте, Ольга   Валентинівна зачитує  правку і  два - "за",  два - "проти" як у нас 

прийнято в парламенті. І ми ставимо на голосування: підтримали – приймається, а не 

підтримали – не приймається. І  йдемо далі:  два - "за",  два - "проти".            

Я бачив одну  руку, пан Чижмарь. 

  



ЧИЖМАРЬ Ю.В. Я би все ж  таки звернув увагу наших колег, що оцю історію з 

іноземцями  ми вже проходили, і  я розумію, що був колись тренд: "іноземці у владі, 

іноземці  в регуляторах". І  я думаю, що цей Кабмін вже не включив жодного іноземця. З того, 

що вони були в попередньому Кабміні, нічого не вдалося. А робота іноземця Яресько взагалі, 

я вважаю, була пагубна для країни, і вона поставила нас на такі коліна перед Міжнародним 

валютним фондом. Греція отримала сьогодні відстрочення і взагалі списання, а ми отримали 

жорсткі умови. 

Тому я вважаю, що якщо ми говоримо про те, що ми змінюємо державну службу і ми 

змінюємо  взагалі систему влади, щоб вона була  не корупційна, не "кумівська", то навіщо ми 

тоді говоримо виключно про іноземців. Тоді давайте просто приймемо рішення, що все, вище 

районної адміністрації, можуть займати тільки іноземці, бо ми своїм не довіряємо.    Тоді 

не  проводимо ніякі реформи:  і з боротьби з корупцією, і з підвищенням кваліфікації, і так 

далі.  

Тому я вважаю, що  з цією тезою "меншовартості українців", що ми бачимо лише іноземців у 

владі – треба припиняти. І приймати закони, ми реформуємо закони, і повинні прийняти 

закони про боротьбу з корупцією, про недопущення різного роду впливу  політичних партій 

на адміністративну  діяльність. І тоді в країні буде  порядок. Не над тим ми зациклились і 

шукаємо  щось за кордоном краще, ніж себе дома. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 

Тоді Ольга  Валентинівна ще раз зачитає і ставлю на голосування. 

  

БЄЛЬКОВА О.В.  Шановні колеги, правка номер 1.  Слова "громадяни  України", які замінити 

словами "особа, яка", тобто розширити і прибрати громадянство. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хто за цю правку, прошу голосувати. Хто її підтримує?  Хто проти?   Хто 

утримався? Дякую.  Правка не  приймається. Поїхали далі. 

  

БЄЛЬКОВА О.В.  Наступна правка номер 3. Правка звучить таким чином, нинішня версія 

звучить таким чином: "не може бути призначена на посаду члена комісії особа, яка має 

представницький мандат та/або є членом політичної партії". 

Пан Підлісецький вніс третю правку, яка звучить  так: "слова "є членом політичної партії" 

замінити  словами "входить до складу керівних органів політичної партії". 

Суть правки зводиться до того, що більшість робочої  групи наполягала на тому, щоб всі члени 

політичних партій не мали можливості бути членами  комісії, в той час як Лев Теофілович 

вважає, що тільки члени керівних органів партії мають бути  обмежені 

щодо  можливості  входу в цю комісію.  Суть  правки зрозуміла? Обговорення потребує? 

Прошу… 

  

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т.   Я можу просто  пояснити. Ну член політичної партії – це як якась 

там  ну я не знаю, там член  якоїсь  Церкви, да. Тобто він є такої-то віросповідання, але є 

членом такої політичної партії. Тут не значить, що він є активним керівником партії, який 

може впливати на діяльність регулятора. Мені здається, що це обмеження вже занадто, тобто 

ми вже хочемо створити такого незалежного від політичних партій, що… Ми насправді людям 

дуже багатьом можемо перекреслювати якісь певні політичні кар'єри. Він може бути 

якимось… Ну я вважаю, що це треба підтримати і відповідно… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

  

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т.  …проголосувати "за". 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Чижмарь, будь ласка. 

  



ЧИЖМАРЬ Ю.В. Ну я думаю, що правка ця  не має взагалі ніякого змісту, тому що із члена 

партії можна вийти до конкурсу і стати членом партії після закінчення конкурсу. Це така 

формальність, яку, я думаю, якщо ви вважаєте, що вона щось вирішить, вона нічого не 

вирішить. 

Дуже багато людей є в парламенті, якщо ми говорим політично заангажованих, які є від тої чи 

іншої фракції, але вони є безпартійні. Це що, міняє статус? Скажімо, члена фракції 

Радикальної партії або не член Радикальної партії. Що це міняє? Що ми зараз хочемо 

розібратися? Тому, я думаю, кваліфікаційні вимоги повинні бути зовсім  інші.  І це, дійсно, 

просто обмежує нормальних людей в тому, щоб вони просувалися. Згадайте лише ту правку, 

яку сьогодні обговорює парламент про те, що міністр може бути одночасно депутатом 

Верховної Ради. Тому що ми на сьогоднішній день зробили, що люди із Верховної Ради, яких 

брали партії кращих, не йдуть на адміністративні посади. Хоча у Британії, будь ласка, 

представник парламенту Британії може бути членом уряду, і так в багатьох країнах. Тобто 

питання  сьогодні в цьому не стоїть. Питання в прозорості діяльності органів влади і дійсно 

контролюючих функцій, там, правоохоронних органів. 

Тому, я вважаю, що ці обмеження по-перше, вони є з порушенням Конституції, це раз. Тому 

що обмежувати політичне право людини – це взагалі не можна. Людина просто може при 

прийняті на ту чи іншу посаду скласти з себе повноваження чи керівника партійної організації, 

чи вийти з членів партії. З другої сторони, формально людина може перед поданням конкурсу 

написати в партію заяву, що я виходжу з членів цієї партії, і ми нічого не досягли. Тому 

вважаю, що на цьому акцентувати не треба, це є доволі формальна і недієва правка. Дякую. 

  

 ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 

Можемо поставити на голосування. Хто за те, щоб підтримати правку Льва Підлісецького, 

прошу проголосувати.  Хто –"за"? Один. Дякую, правка відхилена. Дальше. Один – "за". 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Наступна правка моя, це правка номер 4 яка… Пане Леве, треба дивитися на 

оцю маленьку табличку. Ось, оця табличка. Це ваша табличка. 

Вона стосується такого технічного моменту, на які звернули увагу експерти. Справа в тому, 

що в момент номінації кандидати можуть бути народними депутатами. Наприклад, тобто 

особи, які мають представницький мандат. В подальшому в процесі відбору цих осіб може 

виникнути ситуація, коли Президент або інша уповноважена особа, яка  затверджує своїм 

наказом вступ, не вступ, а відбір тої чи іншої особи, в той момент буде депутатом, ще не 

склавши повноваження, але ще… і фактично президент не зможе призначити цю особу, тому 

що у неї є представницький мандат. 

Тому в мене було дві правки, які технічного характеру такого спрямування, що народні 

депутати можуть подаватися на конкурс, лише приступлять до виконання своїх обов'язків в 

тому момент, коли складуть повноваження  народного депутата. І це узгоджується з нормами 

вимог Закону про народного депутата. Тобто ця правка не має  на меті обмежити нікого, а 

лише узгоджує технічні моменти. 

Я би просила підтримати. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, Лев Теофілович. 

  

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Я за підтримати. І власне в тому ж контексті, те, що говорив 

Юрій Чижмарь, насправді всі обмеження, які тут є – і наявність представницького мандату, і 

членство в політичній партії – воно би мало бути обмеженням для… може бути 

обмеженням  для того, щоб бути призначеним. Але не може бути обмеженням для того, щоб 

приймати участь і кандидатувати. Відповідно, якщо ми визначимо так, що всі оці  обмеження 

щодо  представницького мандату і політичної приналежності є  запобіжниками для 

призначення. Але не є запобіжниками для приймання участі в конкурсі. 

Мені здається, що це би було правильно, і я за це… щоб це підтримали. 

  



БЄЛЬКОВА О.В.  Таким чином, прошу, напевно, проголосувати. Якщо є хтось проти… А, 

прошу. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка,  Олексій. 

  

РЯБЧИН О.М.  Ну насправді мені хочеться, щоб ми розділяли. Є  професійна річ – 

енергетика,  НКРЕКП, є  виборні посади… ми є депутатами, ми тут всі майже є фахівцями в 

цій галузі. І якщо ми будемо подаватися на конкурс і будемо   бажати становитися  членами 

НКРЕКП, це буде певна політизація і певна якась ну недовіра до цього  органу, який ми хочемо 

зробити взагалі незалежним від політики, від політичних посад. Тому  треба, мені здається, 

депутатам вирішити: або ви представляєте народ, або ви йдете працювати професіонально у 

регулятора. Тому  я не хочу підтримувати, щоб депутати йшли  в  цей регулятор. В усьому 

світі є розділення. Якщо ти – виконавча влада (там префект у Франції чи  десь), ти  становишся 

депутатом, тому що ти йдеш цим шляхом. Якщо ти представник – представник. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Ольга Валентинівна, будь ласка, коментар. 

  

БЄЛЬКОВА О.В.   Олексій, можливо, ви не зрозуміли суть того, про що я 

говорила.  Однозначно депутат не зможе залишити і мандат і бути членом НКРЕКП. Але 

подаватися…  ну  наприклад кілька членів вашої фракції на сьогодні, наскільки я знаю, є 

учасниками  дуже високоповажних конкурсів на подібні посади. І ну ми не можемо їх 

дискримінувати за ознакою того, що вони є представниками вашої фракції.  Прошу.   

  

РЯБЧИН О.М.  Є певні речі, є Рахункова палата або ще щось. А це регулятор, який підпадає 

під взагалі інші речі, ми його робимо взагалі незалежним для того, що в нас від сфери 

енергетики дуже багато чого залежить. Це моя думка, і я її  маю право виказувати. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 

Я ставлю на голосування правку. 

  

БЄЛЬКОВА О.В.  Правку номер 4. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правка номер 4, яка внесена Ольгою Валентинівною Бєльковою, і прошу 

підтримати. Прошу порахувати. 11. Хто – проти?  1 – утримався. Дякую. Правка приймається. 

Будь ласка, далі. 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Шановні колеги, правка номер 5 і 6 пов'язані з обговореними вище 

питаннями правки номер 1 і 2, і фактично їх треба зняти.  Це 5 і 6, вони не мають сенсу. Тому 

ми їх будемо відхиляти. Да. 

Я перепрошую, у правці номер 2 моїй правці, ми обговорили питання, щодо громадянства і 

забули обговорити іншу частину, яка стосується вимог до строку досвіду, який має мати 

кандидат. У нинішній версії ми маємо у тій версії, яка прийнята у першому читанні ми маємо 

строк досвіду, вимог щодо досвіду роботи у сферах енергетики або комунальних послуг не 

менше 5 років, у тому числі на керівних посадах не менше 2 років. Я подавала правку, суть 

якої зводиться до заміни 5 років на 2 роки. З тією метою, щоб розширити коло можливих 

кандидатів. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, є. 

  

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Я проти тої правки. Ми звичайно можемо генпрокурора на юриста мати, 

але давайте хоча  професійних членів комісії мати.  Я  все-таки за те, що буде 5 і 2  на керівній 

посаді. 

  



ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре, дякую. 

Олексій. 

  

РЯБЧИН О.М. Я  також підтримую 5 років  навіть як людина, яка працює тільки рік у паливно-

енергетичному комітеті. Я розумію, скільки ще мені потрібно дізнатися  для того, щоб бути 

фахівцем в цій галузі. Тому 5 років однозначно, ця правка, я буду прискіпливо до цього у 

залі… Ми всі розуміємо, навіщо ця правка тут внесена. 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Олексій, як автор цієї правки я дозволю собі пояснити, навіщо вона внесена. 

Справа в тому, що в цьому секторі бізнес є дуже висококонцентрованим. І от ми  спочатку 

подивилися, хто ж ці люди, ці унікальні люди, які мають 5 років. Якщо почитати уважно наші 

застереження щодо конфлікту інтересів, то виходить дуже обмежене коло, які би ніколи і ніде 

не працювали і не були в органах управління інших компаній. Тому це виключно мінімальна 

правка і Номінаційний комітет завжди може підвищити вимоги до тих чи інших кандидатів. 

Особливо в той час, коли ротація буде у своєму нормальному такому ході вестися, коли буде 

та чи інша вакансія. Тому я намагалася знайти компроміс між пропозиціями 

експертного  середовища, які давали свої застереження. І прошу, будь ласка, утримуватися від 

нав'язування ідей, чому саме я подавала ці правки. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігор Віталійович Кононенко, будь ласка. 

  

КОНОНЕНКО І.В. Я  все ж таки пропонував би не обмежувати коло кандидатів і зменшити 

вимоги до 2 років. А далі вже комісія буде визначатися, бо можливі будуть аргументи, що у 

людини не вистачає професійного досвіду, але досить достатній життєвий досвід або досвід в 

сфері управління в інших галузях. Тому я пропоную підтримати пані Бєлькову і все ж 

таки зменшити.вимоги до 2 років. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Я можу ставити на голосування? Хто за те, щоб підтримати пропозицію Ольги Бєлькової, 

прошу проголосувати. 

Будь ласка,  прошу порахувати. Ще раз. Підніміть, будь ласка,  хто "за", щоб порахували. 7 – 

"за". Хто  проти? (Шум у залі)  Ну все рівно  для протоколу. Хто утримався? Один.  

7 – "за". Скільки проти? 4 – проти, 1 – утримався. Правка приймається. 

  

БЄЛЬКОВА О.В.  Таким чином правки номер 2 прийнята частково. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

(Шум у залі) 

Давайте… Шановні колеги, давайте для того, щоб у нас не було потім спекуляції або 

непорозумінь. Хто за те, щоб підтримати правка, яка тільки що звучала Ольги Бєлькової, 

прошу підняти руки. І прошу уважно порахувати. 

Один, два…. Сім. Дякую. Правка приймається. 

Ольга Валентинівна, дальше. 

  

БЄЛЬКОВА О.В.  Наступна частина правок. Вони поєднані між собою змістом, це у  частині 

номер 2 "Склад конкурсної комісії. Номінаційна комісія". 

У нинішній версії законопроекту склад конкурсної комісії визначається Верховною Радою 

України за поданням двох комітетів Верховної Ради, а саме: до предмету відання якого 

належать житлово-комунальне господарство – 2 особи,  Комітету Верховної Ради, до 

предмету  відання якого належить розвиток  паливно-енергетичного комплексу, вугільної, 

нафтопереробної промисловості та електроенергетики – 3 особи. 

Народними депутатами – Підлісецьким, Войціцькою, Домбровським було подано три правки, 

які є альтернативною за суттю і змінюють положення, зачитане мною раніше. 

Колега Підлісецькийпропонує частину першу абзац перший частини третьої викласти у 



редакції: "До складу конкурсної комісії входять одна особа, яку визначає Президент України, 

три особи, яких визначає Верховна Рада України 

Пані Войціцька  пропонує абзац четвертий частини третьої викласти у редакції: "До складу 

конкурсної комісії входять одна особа, яку призначає Президент, дві особи, яких визначає 

Верховна Рада України, дві особи, яких визначає Кабінет Міністрів України". 

Правка номер 10 пана Домбровського дуже довга. Пропоную її кожному прочитати окремо. 

Але за суттю вона є такою: дві особи, яких призначає Президент, дві особи, яких визначає 

Верховна Рада (відповідні два комітети, як було у першій версії) і одна особа, визначає Кабінет 

Міністрів України за поданням  міністерства, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері енергетики. 

Нагадаю, ця правка, остання правка, була в оригінальному версії закону 2966, який в той за 

минулого уряду був поданий Кабінетом Міністрів України. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні друзі, я би запропонував короткий комент від авторів поправок. 

Коментар Льва Теофіловича, потім я коротко... 

  

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Я хотів сказати, що правка номер 8 Вікторії Войціцької, якби вона була 

тут, вона би сказала, що вона знімає в користь моєї пропозиції, тобто у нас узгоджена позиція. 

Ну, на жаль, її зараз немає. Що стосується, власне, моєї правки. Ключовим моментом для того, 

щоб у нас  регулятор був незалежний, це є номінаційна комісія, яка визначає відповідно членів 

комісії. Причому я хотів би нагадати всім, що у нас згідно даного законопроекту номінаційна 

комісія визначає 14 членів, з яких згідно даного законопроекту 7 членів відбирає Президент 

вже на власний розсуд і відповідно їх затверджує. Так от, принаймні має бути баланс в 

номінаційній комісії, якщо би можна було передбачати і розраховувати на те, що буде реально 

незалежним членам, незалежні члени в регуляторі, щоб вони були власне в комісії. 

Як на мій погляд і погляд фракції "Самопоміч", власне, є концепція, коли одну людину в 

номінаційну комісію буде призначати Президент, дві… три людини буде визначати Верховна 

Рада, відповідно це можуть бути дві, більші фракції, скажімо, допустимо. І якась одна людина 

буде від якоїсь меншої фракції, і одна людина буде від Кабінету Міністрів. Тобто це якийсь 

баланс інтересів, який би міг би бути об'єктивним для забезпечення балансу інтересів для 

об'єктивного визначення членів комісій. 

Я вважаю, що це є правильна позиція, найбільш зважена, обговорена з колегами. І пропоную, 

просив би її підтримати. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

  

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Тому, відповідно, пропоную не голосувати правку номер 8, а, власне, 

правку номер 7 Вікторія Войціцька  зараз вже  підбігає, так що, я думаю, вона це підтвердить. 

Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не голосувати її правку? 

  

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Її 8-а правка, да. 8-у правку не голосувати… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре. 

Зараз я  як автор скажу свої аргументи, а потім ми перейдемо до обговорення. 

Шановні колеги, я сприймаю Закон про незалежного регулятора як один із найважливіших 

інституційних державних інструментів, головною метою якого є створити демократичну 

систему стримувань і  противаг в дуже важливій і чутливій сфері енергетичної діяльності в 

Україні. І все те, що ми приймаємо, – ринок газу, ринок електричної енергії, регулятор – 

це  інструменти, які не повинні дозволити монополізувати будь-кому будь-яку сферу нашої 

діяльності. І моя позиція була й залишається послідовною. Я вважаю, що це компромісна 

формула, демократична формула, коли  Президент, Верховна Рада і уряд мають  приблизно 



однакові можливості для того, щоби стримувати і не давати будь-якій гілці влади в певній мірі 

монополізувати або впливати на прийняття тих чи інших рішень. 

Враховуючи те, що ми живемо в парламентсько-президентській республіці, за Конституцією, 

формула "2 – Президент, 2 – Верховна Рада і 1 – уряд" получається: два голоси у Президента 

і три фактично у парламенту, тому що парламент, уряд – це органи, які між собою пов'язані. 

Тому я вважаю, що от така формувала вона буде об'єктивною, зваженою, демократичною і 

буде створювати ну такі захисні інструменти для того,  щоб не було бажання у когось там щось 

диктувати або щось монополізувати. От моя логіка. 

Появилася Вікторія Войціцька. Якраз ми підійшли до вашої правки. 

  
ВОЙЦІЦЬКА В.М.  Так, шановні колеги, перш за все, я хочу зазначити, що я підтримую 

правку свого колеги Підлісецького, відповідно, номер 7. Але я хочу зазначити, що сьогодні в 

результаті певного обговорення із колегами по комітету ми розробили абсолютно інший 

прозорий підхід щодо… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми вже це обговорили. 

  

ВОЙЦІЦЬКА В.М.  Я розумію. Я думаю, що має право її зазначити, правда, свою позицію, 

враховуючи, що ми обговорюємо правку. Тому що я не тільки не наполягаю на своїй правці, а 

я наполягаю на тому, щоби ми мали можливість все ж таки в рамках комітету обговорити той 

підхід, який був сьогодні розроблений, подивитися на нього, як на реальну альтернативу, яка 

дозволить усунути будь-який політичний вплив, будь-які сперечання стосовно того, щоби 

вплив тої чи іншої гілки влади. І я вважаю, що враховуючи об'єм нашої галузі, про яку 

ми  говоримо, регулювання, це є абсолютно критичний принциповий момент. Ми можемо з 

вами  погодитися по іншим моментам, які зазначені в цьому законопроекті, але допоки ми не 

домовимося щодо процедури призначення Номінаційної комісії, щодо процедури відбору 

членів комісії завтра, якщо виноситься цей законопроект на голосування, знайти необхідну 

кількість голосів і підтримки в залі буде доволі складно. Тому я пропоную все ж таки 

повернутися до питання обговорення  тої концепції, яка була сьогодні розроблена і дати 

можливість висловити  тим авторам, які  сьогодні хочуть її презентувати, і подивитися. Чи ми 

знайдемо необхідну підтримку з боку як комітетів представників, так і, можливо, 

громадськості, яка тут представлена, і Енергетичного співтовариства беззастережно. Але хочу 

нагадати, що як було зазначено якраз представниками Енергетичного співтовариства, питання 

щодо Номінаційної комісії, щодо призначення комісіонерів  це є сфера  нашої з вами 

відповідальності. То як ми з вами домовимося щодо процесу, це є наша з вами 

відповідальність. Тому дякую за можливість висловитися з даного питання. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Я так розумію, що ви свою правку знімаєте? 

  

ВОЙЦІЦЬКА В.М.  Так. 

  
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Підлісецький, ви свою правку знімаєте чи залишаєте? Залишаєте. Тобто 

у нас є дві правки для голосування. 

Будь ласка, Олексій Рябчин. 

  

РЯБЧИН О.М. Дякую. Ще раз перепрошую за те, що ми вносимо сумбур  в таку налагоджену 

роботу, і дякую Ользі Бєльковій, яка зробила просто титанічний труд. В чому полягає суть 

концепції, яка сьогодні родилася? Для того, щоб зняти будь-який політичний вплив, будь-яку 

розробляти систему ваг, противаг підставляти Президента, парламент, уряд, пропонується 

жеребкування. Жеребкування, яке проводить Голова Верховної Ради. У відкритому барабані 

він вибирає сімох кандидатів і затверджує їх своїм рішенням. Хто попадає, як кандидати 

попадають в цей барабан? Спільно засідання двох комітетів, житлово-комунального 

господарства та енергетики, яка прозоро, з відеокамер, з присутністю громадськості дивиться 



на тих кандидатів, які подалися на ці конкурси. Хто нам до комітетів подає цих 

кандидатів?  Подає номінаційна або відбіркова комісія, яка створюється при регламентному 

комітеті, кандидати, яких вибирають, тобто проводять перший скрінг, проводять ейчари, які 

запропоновуються. Пані Вікторія. Які запропоновуються нам асоціаціями ліцензіатів, 

споживачів і органом в Раді. Тепер ще зараз. Ейчари з компанії, які регулюються цим ринком, 

споживачі та органи влади подають своїх кандидатів на відбіркову 

комісію. Сформовується відбіркова комісія, до якої надходить вся кількість резюме, яка 

відповідає певним критеріям. Вони нам відбирають, на комітет спускають тих людей, які 

підпадають під критерії. П'ять роки або два роки, відповідність у галузі, фахова освіта. Ми як 

депутати комітету голосуємо за певних людей  після того як ми їх вислухали, після ці люди 

попадають у барабан, і Голова Верховної Ради, який має такі функції, він вибирає тих сімох 

людей і відразу їх затверджує. Тому що в нас є конфлікт, чи властиві Президентові ті функції 

призначати комісіантів. І таким чином ми просто невілюємо увесь політичний вибір. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій, у мене одне питання. Хто створює комісію при регламентному 

комітеті і за яким алгоритмом? 

  

РЯБЧИН О.М.  Регламентний комітет створює цю комісію на основі того закону, який ми 

робимо. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Тобто, комісія створює комісію, яка буде відбирати комісію. Ясно. 

  

РЯБЧИН О.М. Регламентний комітет створює комісію, ми ж таким чином вносимо правки в 

"Прикінцеві положення", надаючи повноваження… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А чому регламентний? А чому не паливно- енергетичний? 

  

РЯБЧИН О.М. Ми таким же чином, якщо, пані Ольго, я не помиляюсь, остання версія була, 

що ми надаємо право комітетам, невластиві функції комітетам ПЕК для того, щоб 

обирати  комісіантів... 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Ми будемо змушені, якщо прийнята буде ця… 

  

РЯБЧИН О.М. Так. Тобто, ми робимо такі ж самі, за логікою, зміни як ми вже робили стосовно 

оплати цих комісіантів. Тобто, ми наділяємо регламентний комітет додатковим 

повноваженням і це не протирічить цій логіці правок, які ми вже розробили. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре. Дякую. 

Ігор Кононенко,  будь ласка. 

  

КОНОНЕНКО І.В. Чесно кажучи, не готовий якось глибоко дискутувати щодо процедури, яка 

зараз запропонована колегами. І більш того, немає позиції фракції з цього питання. Але отак, 

на перший погляд, пропонується досить складна і зарегульована процедура згідно якої 

ми  можемо отримати комісію, яка буде приймати дуже важливі рішення щодо регулятора до 

фахового рівня якої є багато питань – будемо так говорити. 

Хочу нагадати колегам, що ті номінаційні комісії, які у нас були щодо обрання керівника 

Національного антикорупційного бюро і Антикорупційного прокурора, теж до них були 

питання, до їх кваліфікації були питання і вони обговорювались публічно, хоча ці комісії 

формувалися по більш простій процедурі. Тому все ж таки я би пропонував обговорювати 

згідно процедури і згідно регламенту ті правки, які внесені. 

І хотів би нагадати колегам, що наскільки важко проходило голосування за наш законопроект. 

І я погоджуюсь з паном Олександром – системний і дуже важливий для галузі, який необхідно 

приймати. І, знаючи настрої всередині своєї фракції, можу сказати, що одним із питань, чому 

він важко проходив у першому читанні, було питання формування комісії, яке було 



пропоноване всупереч первинному варіанту, який був внесений урядом. Це те, що по суті 

планується зараз відновити. І дуже не хотілося б, щоб питання впливів, хто, яким чином буде 

формувати комісію, стало завадою для голосування законопроекту. 

І хочу нагадати, що на сьогоднішній день Президент особисто, без будь-яких комісій і 

консультацій, має право своїм указом призначати членів комісії, є публічна позиція 

Президента щодо підтримки створення комісії і публічного прозорого процесу обрання 

кандидатур. Але все ж таки, ще раз кажу, не хотілося б, щоб питання дискусії щодо політичних 

впливів, а давайте будемо відвертими, хто і як призначає комісію, це питання політичних 

впливів, ну, це так. Тому не хотілося б, щоб це питання стало завадою прийняття 

законопроекту, у якому дуже багато прогресивних і корисних речей, і цей законопроект чекає 

галузь, і чекають наші міжнародні партнери. 

Тому дуже прошу, знаючи при першому читанні позицію фракції, і можу сказати, що більшість 

фракцій у варіанті будь-яких інших складів комісії, навряд чи буде це підтримувати і закон не 

пройде. Це я вам відповідально кажу, все-таки прийняти поправку пана Домбровського, це два 

від Президента, два від Верховної Ради і один від уряду. Це питання обговорювалося на рівні 

керівництва двох найбільших фракцій "Блок Петра Порошенка", "Солідарність" і "Народного 

фронту". Це питання погоджене і обговорювалося на рівні Прем'єр-міністра і я дуже прошу 

прийняти цю правку з огляду на те, щоб у нас голосування по закону було результативним, 

інакше є великі ризики, що закон не буде прийнятий. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ольга Валентинівна, будь ласка. Потім – Юрій Васильович. 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Я хотіла б прокоментувати не як керівник робочої групи, а як простий 

народний депутат на рівні з колегами. Я хотіла б зазначити, що в момент підготовки всіх 

правок, ми проаналізували досвід всіх країн. І фактично немає жодної єдиної моделі, за якою 

була б ідеальна якась модель. Тому ми от свідомі і з радістю вітаємо всі нові ідеї. Лише я хотіла 

би застерегти, що конкретно в умовах України численна низка міжнародних організацій, 

експертного середовища наголошувало на тому, що концентрація в одних руках, а особливо в 

рамках Верховної Ради і там, де депутати займаються невластивою для них діяльності, не 

законодавчою, а щодо кадрових призначень, як правило, призводять до політизованих рішень. 

Ви наголосили, пане Олексій, в своїй промові, що я дуже підтримую, що якраз таки 

призначення цих людей має бути за професійними ознаками, а не за, скажімо так, їх 

лояльністю, чи не лояльністю до тих чи інших політичних партій. 

Тому  я особисто не можу підтримати вашу правку з огляду на те, що є концентрація влади і 

не властивих повноважень на стороні Верховної Ради. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 

Юрій Васильович Чижмарь, будь ласка, потім – пан Лопушанський. 

  

ЧИЖМАРЬ Ю.В. Саме що для мене неприйнятне –  те, що ми цю правку вже обговорювали і, 

до речі, були досить жаркі дискусії  в залі, коли ми її обговорювали. Прийняли варіант 

комітету, винесли її і зараз ми знову ті самі, що голосували і обговорювали люди, а не інші 

депутати з інших комітетів, чи з інших, внесли нові правки. То ми те, що вже обговорили ми 

знову розглядаємо по пару разів – це перше. 

З другої сторони, там концентрація чи не концентрація, давайте себе не обманювати. Ми 

прекрасно розуміємо, що якщо навіть порахуйте, якщо брати правку, яку пропонує 

Домбровський від комітетів, порахуйте скільки тут зараз тут від БПП і ви прекрасно розумієте, 

що два від Президента, один ми даємо від БПП, один дає від БПП другий комітет, там така ж 

сама ситуація і маємо один від Кабінету Міністрів. Тобто практично давайте запишемо просту 

норму, що членів конкурсної комісії виносить коаліція і закрили питання. І тоді ми не будемо 

самі себе дурити, бо по факту ми це і зробили. Зрозуміло, що таку не можна норму давати, що 

коаліція має це  виносити, це нелогічно, але по суті ми її зробили. Тому я все ж таки 

пропонував залишити це в тій редакції, яка була нами, комітетом вжепроговорена, 

відпрацьована і закрити на цьому питання. Дякую. 



  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 

Пан Лопушанський, будь ласка. 

  

ЛОПУШАНСЬКИЙ А.Я. Шановний головуючий, шановні колеги! Я повністю підтримую 

поправку Домбровського, ми всі з вами знаємо, що ми є парламентсько-президентська 

республіка. І три кандидати, які є по суті контрольовані Верховною Радою  України, це да, від 

Верховної Ради і один кандидат  від Кабінету Міністрів, який призначає, в свою чергу, 

Верховна Рада. Тобто Верховна Рада буде мати вплив на призначення  цього, якщо це буде 

необхідно. Ми розуміємо, що депутати вони є обрані народом, народ дав свій голос, і  якраз 

ми будемо здійснювати контроль, якщо там буде непорядок. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Наталія Кацер-Бучковська, будь ласка. Потім… 

  

КАЦЕР-БУЧКОВСЬКА Н.В. Колеги, ну звісно, як і попередньо я висловлювалася, що 

ми  відстоюємо найбільш збалансований підхід ….. призначення конкурсної комісії, а саме в 

даному випадку ми обговорювали і попередній раз представники "Народного фронту"  в 

комітеті голосували за склад комісії, який на даний момент  вніс  Лев Підлісецький правку, де 

одну особу призначає Президент, три особи визначає Верховна Рада і одну особу визначається 

Кабінетом Міністрів. Тому ми й далі будемо послідовно відстоювати цю позицію, яку ми 

вважаємо найбільш збалансованою. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Артур Володимирович, будь ласка. 

  

МАРТОВИЦЬКИЙ А.В. Дякую. 

Я… цікава пропозиція  колег і Олексія, і Вікторії. Але я не розумію, до чого тут  Регламентний 

комітет. Дійсно, не розумію.  Тому, на мій погляд, є, дійсно,  правильно каже  шановний 

колегаЛопушанський, що у нас парламентсько-президентська республіка, тому, на мій вигляд, 

треба підтримати позицію пана Домбровського, де є… або Олі Бєлькової, де є два – від 

Президента,  два – від парламенту і один – від уряду. Ну, це такий баланс сил, на мій погляд, 

буде. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Шановні колеги,  я тоді буду ставити на голосування.  У нас перша правка Льва Підлісецького, 

потім – Вікторії Войціцької, яку вона зняла. Правильно, пані Вікторія?  

  

ВОЙЦІЦЬКА В.М. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. І потім – Домбровського. По мірі як би вони зафіксовані. 

Хто за те, щоб підтримати правку, яку вніс  Лев Теофілович Підлісецький, прошу 

проголосувати.  Один, два…. чотири. Дякую. правка не проходить. 

Хто за те, щоб підтримати правку, яку вніс народний депутат Домбровський, прошу 

проголосувати. Прошу уважно порахувати. 

  

ДУДКІН О.М.  Вісім. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Правка проходить. 

Будь ласка,  далі. 

До речі, я просто вибачаюсь, Олексій, я би просив, щоб ми на рівні ідей, може класна ідея з 

якою ви прийшли. Але будь-який експромт, який от так віртуально підготовлений – це не 

інструмент для роботи у Верховній Раді. Я би попросив може формалізувати, послухайте, є 



дуже багато запитань навіть до того, що я почув, формалізувати, давайте зберемо чи комітет, 

чи підкомітет, подебатуємо, обсудимо, але будь-які рішення потрібно готувати. 

При всій повазі, до всіх народних депутатів України, але якби це рішення, чи ця ідея була 

формалізована, якби вона попала на засідання робочої групи, якби ми зібрались 

її продискутували і, можливо, знайшли якусь кращу формулу ніж та, яка є, за яку ми тільки 

що проголосували, можливо було б і інше рішення. Давайте просто готуватися, щоб якісь 

політичні моменти нас не роз'єднували, а все-таки професійний підхід до справи нас більш 

об'єднував. О'кей? Будь ласка.  

  

РЯБЧИН О.М. Як на праві репліки, я повністю з вами погоджуюсь і шаную те, що у нас завжди 

є професійна дискусія, але у нас зараз політична дискусія. Але у нас зараз політична дискусія 

по політичному питанню, тому що ми не дискутуємо про професійність про якусь іншу, ми 

кажемо політична річ, ми намагаємося знайти, як вже казали шановні колеги, противаги, 

баланс і саме про це позиція. Ми знаємо як проходив цей законопроект в першому читанні і я 

після того як ми знайшли компроміс в комітеті я вийшов, колега Войціцька, колега Чижмарь, 

колега Кацер-Бучковська, ми вийшли і підтримали, даючи сигнал всім, що знайдено 

компроміс. 

На жаль, ми бачимо, що компромісу немає і не тому, що ми дебатуємо, де ми повинні знайти 

баланс, між інституціями як Президент, уряд, Верховна Рада? Або політичними силами, тому 

що ми розуміємо, що у Верховній Раді і є цей баланс. Є фракція Президента, є фракція урядова, 

є фракція зараз Голови Верховної …тобто ми дискутуємо, знаходимо, де є баланс. Ви 

запропонували і зараз пройшла поправка про баланс інституцій, а моя поправка про баланс 

інституцій, а моя поправка, яка була сьогодні дебатована взагалі не має питання балансу 

чи противаг. Ми просто обираємо людей, які проходять два рівня фільтрації нами же з вами 

по професійному рівню і рівню асоціацій. Тобто тих людей, які номінують цю комісію. Тобто 

ми намагалися перекласти вибір цих людей на споживачів ліцензіатів, а ми, як народні 

депутати, обрані з різних фракцій, два профільних комітети, ми можемо це зробити ще відбір. 

А після сто кандидатів, 500, 200, 50, скільки ми обрані, обираються шляхом жеребу такі шляхи. 

Саме тому в цьому була пропозиція, я сподіваюсь, що вона була консолідована. Подивимось 

в залі. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я пропоную рухатися далі, якщо можна. 

Ольга Валентинівна, будь ласка. 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Шановні колеги, правки номер 10 у скороченій таблиці і номер 11 

колеги Мартовицького, є поєднані за змістом, тому має сенс голосувати їх одночасно. Ну, ми 

можемо для процедури окремо проголосувати, а я поясню суть. 

Одна з правок стосується дискусії щодо того, де саме повинна працювати конкурсна комісія? 

Первісна версія, яка сьогодні розглядається, пропонує, що конкурсна комісія роботу 

забезпечує Президент України. І відповідно всі протоколи засідань публікуються на веб-сайті 

Президента України. Колега Мартовицький вніс пропозицію, яка змінює цей орган на 

Верховну Раду. Тому відповідно 10 і 11 маємо проголосувати, щоб не було розриву між ними, 

однаково. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Артур Володимирович, коментар короткий. 

  

МАРТОВИЦЬКИЙ А.В.  Дякую, Ольга Валентинівна. Все правильно, добавити щось складно. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

  

МАРТОВИЦЬКИЙ А.В.  Я прошу підтримати мою поправку. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Я можу поставити на голосування? Юрій Васильович, будь ласка. 



  

ЧИЖМАРЬ Ю.В. Я, оскільки залишаюся прихильником, що призначення взагалі членів НКРЕ 

це не питання Президента, так, тому що це порушує конституційну систему в країні. І тому не 

тільки публікування, організація роботи, конкурсна комісія, але і призначення повинно 

відбуватися не Президентом, а повинно відбуватися у Верховній Раді. Тобто цю систему, якщо 

ми хочемо зберегти на відповідність цей закон, на відповідність Конституції і зберегти саме 

принцип дотримання Конституції, в першу чергу, ми повинні взагалі по всьому закону 

поміняти ті обмеження, де є Президента, на повноваження парламенту. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, дякую. 

Олексій, будь ласка. 

  

РЯБЧИН О.М.  Це дотично. Я буду підтримувати цю поправку і саме тому у моїй концепції 

всі ці справи робить Голова Верховної Ради, як голова того органу, який має ці повноваження, 

тому що для Президента це невластиві повноваження, і не хочу, щоб мого Президента в моїй 

країні обвинувачували в якихось неконституційних повноважень. Тому я хочу проголосувати 

з цю правку. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігор Віталійович, будь ласка, Кононенко. 

  

КОНОНЕНКО І.В. Ну, на мій погляд, питання, де буде  висвітлюватися воно таке, це не є 

питання, досить технічне питання. Бо несьогоднішній день з урахуванням як працюють ЗМІ, 

там будь-який порядок висвітлювання, до нього мають доступ  масової інформації він 

відкритий публічно. Але просто, якщо підтриматися логіки, яка в законі, і те, що все ж таки 

затверджує рішення комісії і своїм указом призначає членів комісії Президент, 

то  логічно було б, що інформаційне супроводження ведеться на сайті Президента. Але я 

вважаю, абсолютно немає ніяких проблем, щоб це дублювалося на сайті Верховної Ради, 

можливо, і на сайті НКРЕ, тут немає ніяких проблем.  Але все ж таки, якщо ще раз кажу, у нас 

логіка, що член комісії приступає до роботи після підпису указу Президента, який затверджує 

рішення комісії, то і інформаційне супроводження  повинно вестися службами Президента. Бо 

тут є логіка в цьому процесі. Якщо потрібно, щоб це десь дублювалося на інших сайтах, то 

давайте просто  внесемо відповідну правку. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 

Пан Копач має коментар. 

  

КОПАЧ ЯНЕЗ.  Шановні панове делегати! Я сьогодні ще не говорив, але якщо дозволите, я 

скажу, що ми беремо участь в процесі для того, щоб оцінити, як цей документ узгоджується з 

європейським АКІ. Пан Гройсман в кінці березня направив нам лист, що це було узгоджено в 

першому читанні. І ті 30 правок, які ми зараз бачимо, небхідно зробити, ми написали, що треба 

зробити 30 правок, щоби узгоджувався законопроект з європейським АКІ.  І, мені здається, 

що  деякі правки є політично чутливими, і одна із цих правок – це те питання, яке ви зараз 

обговорюєте.  І наша точка  зору така, що це питання символічної ваги, щоби члени комісії 

призначалися, і  щоби їх   вітав Голова парламенту в приміщенні парламенту. Звичайно, 

члени  комісії  будуть призначатися Президентом і в цьому нема сумнівів,  якщо такий  ваш 

вибір. Але мені здається, що питання символічного значення саме в тому, щоби  всіх членів 

комісії…(це не мій телефон)  щоби всіх членів комісії привітали в парламенті   від імені всіх 

громадян  держави. 

Є конкретне доповнення про дуже  технічні речі, про опублікування рішень комісії і тут ми 

також пропонували, щоби їх офіційно призначав спікер парламенту, і щоби  ця  символічна 

дія, символічний знак такий, який  надзвичайно важливий для  самого регулятора. І я би 

запропонував підтримати пропозицію пана Мартовицького  пізніше. Я вже не буду втручатися 

в дискусію, тому що пані Бєльковаврахувала майже всі наші пропозиції, окрім  цієї. 

  



БЄЛЬКОВА О.В.  …і можливість зрозуміти суть заяви пана Копача, вона, якщо стисло, 

зводиться до того, що він підтримує правки пана Мартовицького. Як я і говорила пану Копачу 

раніше, це питання відноситься до категорії політичних, і саме тому я не вважала за можливе 

самостійно подавати, відповідно як  ми домовлялися, як інші технічні правки. 

Ми продискутували це питання на робочій групі, і, як ви бачите, саме тому воно і є тут, тому 

що не вирішено. Моя особиста позиція, що Верховній Раді за нинішнім її Регламентом не є 

властивим ніби підтримувати діяльність  подібних комісій. В минулому вони були або поруч 

з Кабміном, або поруч з Адміністрацією Президента, і через певні логістичні складнощі щодо 

роботи Верховної Ради ми не дійшли тоді згоди. Тому було висловлено кілька пропозицій на 

підтримку, я особисто не вважаю можливим підтримати на сьогодні, і зважаючи на технічність 

пропоную просто проголосувати і піти далі. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 

Наскільки я зрозумів, у нас є дві правки, які об'єднані одним змістом, правильно? 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Так, це перші дві, які варто проголосувати, а другі наступні вони є наслідком 

прийнятого нами рішення… Так, тобто вони автоматично будуть або прийняті, або відхилені, 

бо немає сенсу їх приймати окремо. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тобто тоді я  прошу перчу частину чи першу правку… 

  

БЄЛЬКОВА О.В. У цій табличці номер 10, прошу. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так, будь ласка. 

  

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т.  Я ще хотів сказати, одну думку, я би все-таки хотів запропонувати 

підтримати, власне, правки Мартовицького ще з одного моменту. Дуже ймовірно, що завтра 

чи коли ми будемо голосувати за закон правка пана Домбровського щодо формування комісій 

буде не підтверджена голосуванням в Раді. Тоді лишиться версія створення комісій на основі 

того закону, який зараз написано, тобто це в Комітети Верховної Ради. Якщо лишиться, власне, 

в цій редакції, тоді буде абсолютно не логічно, що ми працюємо і номінаційна комісія є 

створюються Комітетами Верховної Ради, але оці всі, конкурсну цю комісію обслуговує і 

секретаріат, і сайт Президента. Тому з того міркування потрібно підтримувати 

фракцію Мартовицького. 

  

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, дякую. 

Тоді я ставлю на голосування, хто за те, щоб підтримати першу правку, яка за номером 10. Да, 

Ольга Валентинівна? 

  

БЄЛЬКОВА О.В.  Да, за номером 10. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Внесена народним депутатом Мартовицький, прошу голосувати. Прошу 

уважно порахувати. 

  

ДУДКІН О.М. 8. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийнято. 

Хто за те, щоб прийняти другу правку, внесену народним депутатом Мартовицьким, прошу 

проголосувати. 

  

ДУДКІН О.М. 9. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. 9. Дякую. І перша, і друга правки приймаються. 

  



БЄЛЬКОВА О.В. Таким чином дві наступні, які пов'язані з попередніми, також автоматично є 

прийнятими, врахованими. 

Шановні колеги, ми дійшли до питання, яке називається бюджетні питання НКРЕ КП. Я мушу 

проінформувати, що з того часу, як була створена ця таблиця, були проведені додаткові 

консультації з Мінфіном, з представниками проекту USAID, які займаються бюджетною 

реструктуризацією. І фактично деякі з цих правок вже пропонується підтримати, як варіант, а 

саме правка номер 14 паніВойціцької, яка звучить наступним чином. В пункті 3 частини другої 

слова "на погодження Комітету Верховної Ради України з питань бюджету" замінити словами 

"міністра фінансів" пропонується відхилити. Тому що концепція, про яку ми домовилися, 

напевно, я розкажу концепцію, щоб було всім зрозуміло. Концепцію, про яку ми домовилися 

з точки зору фінансування звучить таким чином, що НКРЕ КП щороку подає свій кошторис, 

розроблений ними самостійно, на затвердження у бюджетний комітет Верховної Ради 

України. Бюджетний комітет не має права своїм рішенням змінити цей кошторис, але має 

право дати певні застереження і відправити на доопрацювання. В подальшому НКРЕ КП, 

зважаючи на зауваження, може переподати бюджет ще раз на розгляд бюджетного комітету. 

Якщо колеги з бюджетного комітету приймають цей бюджет і затверджують його своїм 

рішенням, то він відсилається в Міністерство фінансів  України для беззастережного 

включення в державний бюджет тому що фінансування буде вестися по окремим спецфондам, 

і бюджетний процес нинішній   передбачає саме таку процедуру.       

Якщо немає застережень  щодо цієї схеми, я би просила, ми окремо просто визначимося  по 

кожній із цих правок, але тут немає застережень, і ми вже вирішили це 

питання  як  робоча   група. Чи приймається таке рішення? 

  

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т.  Власне,  тут питання не є політичне, а тут просто треба зробити такий 

механізм, щоб він працював. І тут, я думаю,  що треба  доручити        Ользі, щоби  вона 

подивилися  по всіх правках і прийняла так як воно має  працювати. І там ніякої політики 

немає, бо просто інакше  працювати не буде. 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Таким чином, ми підходимо до  дуже важливого питання у цій самій главі, 

яка стосується питання винагороди для членів комісії та працівників. Дозвольте, я вас 

поінформую про  дві основні концепції, які сьогодні розглядаються нами і відповідно,  ми 

будемо розглядати правки за суттю цих концепцій. 

Перша концепція як   у  першому читанні ми подали:  визначає окрему систему 

посадових  окладів для двох категорій співробітників нацкомісії. А саме: членів комісії і 

голови, і всіх решта  працівників комісії. Відповідно до нині прийнятого   Закону про 

державну службу нагадаю, що члени комісії і голова  не будуть державними службовцями, а 

працівники комісії – будуть державними службовцями. І є одна із правок, яка уточнює,  що у 

нашому законі має зберегтися єдиний підхід до формування зарплат як це визначено у Законі 

про державну службу. 

Пані Наталія Кацер-Бучковська, частина з її правки, правка номер…  Правка номер 20 

пані Кацер-Бучковської. Пропонується її врахувати, ми теж дійшли уже згоди по цьому 

питанню. Пропонується її врахувати в частині, що, в частині четвертій: умови оплати праці, 

надання відпусток, питання соціального захисту працівників центрального апарату та 

територіальних органів комісії, визначається Законом про державну службу України. Тобто 

частина четверта правки 20. 

Разом з тим є два підходи до формування зарплат саме членів комісій і голови. Є версія 

нинішня, яка визначає максимальний рівень посадових окладів на рівні 50 – для голови комісії 

і 40 – для членів комісій мінімальних зарплат, встановлених Законом про Державний бюджет 

України. 

Є альтернативна правка пані Вікторії Войціцької номер 23, яка пропонує за  своєю суттю 

встановити зарплату для членів комісії  на рівні 70 відсотків від максимальних посадових 

окладів на відповідних ринках. А саме ринках енергетики та комунальних послуг. За 

статистичними даними, які є в наявності, ну, очевидно в державі або десь деінде. 



Значить, це є два основних таких концептуальних підходи. Я би пропонувала членам комісії 

висловитися по підходам, а далі ми сформулюємо пропозиції по голосуванням по кожній 

правці. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я так зрозумів, що в нас є одна позиція пані Наталії Кацер-Бучковської, так, 

а друга позиція пані Вікторії Войціцької. 

  

БЄЛЬКОВА О.В.  Не зовсім, не зовсім. Перша позиція по  пані Наталії Кацер-Бучковській. Ми 

насправді як робоча група, ми в частині  апарату, в частині співробітників, не членів комісії, 

ми підтримуємо. І просимо  вашої підтримки шляхом голосування по правці 20. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді ставимо на голосування. Хто за те, щоб підтримати 

пропозицію,  правку, яку внесла народний депутат Наталія Кацер-Бучковська, прошу 

проголосувати, прошу підтримати. Прошу порахувати. Дякую. Одноголосно, 15. 

  

БЄЛЬКОВА О.В. В частині, яку я оголосила. 

Тепер правка пані Вікторії Войціцької щодо 70 відсотків. Пані Вікторія, ви можете окремо. 

  

ВОЙЦІЦЬКА В.М.  Беззастережно, ми всі зацікавлені в тому, щоб комісія формувалася з 

найкращих людей, які є на ринку, для того, щоб залучати найкращих людей, спеціалістів, 

професіоналів, нам необхідно їм платити адекватну заробітну плату. У нас відповідно є 

пропозиція, яка сформульована таким чином, що є офіційна статистика, є офіційна інформація 

щодо заробітних плат керівників, які працюють у відповідних галузях, які регулюються 

регулятором. І задля того, щоб унеможливити ситуацію, де із середньою зарплатою або 

маленькою зарплатою, маленьких об'єктів регулювання, нівелювати такий підхід, 

пропонується взяти саме 70 відсотків від максимальної заробітної плати офіційну, яку платять 

у відповідних компаніях, які регулюються регулятором. Тобто це забезпечить нам, 

щонайменше, можливість залучати найкращих професіоналів, людей, які будуть дійсно 

зацікавлені в тому, щоб працювати в регулятора. Коли вони будуть приймати рішення, у них 

на вазі буде або залишатися в приватному секторі, або йти і працювати на державу 

безпосередньо якраз в комісії, і отримувати гідну компенсацію, яка буде співвставна із тією 

компенсацією, з тією заробітною платою, які вони отримують в галузі. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна запитання уточнити? 70 відсотків, ще раз, від середньої заробітної 

плати? 

  

ВОЙЦІЦЬКА В.М.  Ні, не від середньої, якщо середню взяти, то у нас дуже багато є маленьких 

дрібних об'єктів, які регулюються, і там, звичайно, що заробітні плати будуть мінімальні, 

давайте будемо абсолютно відвертими. А ми будемо брати відповідно статистичні дані, 

будемо дивитися, які є максимальні офіційні заробітні плати у керівників відповідних 

підприємств, які регулюються у відповідних галузях, і будемо брати від цього розміру 70 

відсотків. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Можна зрозуміти на сьогоднішній день це яка цифра? От 70 від чого ми 

беремо станом на середину травня, наприклад. 

  

ВОЙЦІЦЬКА В.М. Я чесно вам скажу, не дивилися на конкретні цифри, тому що я вважаю, 

що ми маємо говорити про загальний принцип. Вся Україна, вся економіка йде до того, щоб 

йти з тіні в детінізацію і я більш ніж переконана, що в таких крупних компаніях, які є у нас на 

ринках в більшості з них платять білі зарплати. І ми можемо відштовхуватися, відповідно, від 

цих цифр. І скільки вони зараз складають я вам не можу надати, ми говоримо про принцип, 

про загальний підхід. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Юрій Васильович Чижмарь, будь ласка. 



  

ЧИЖМАРЬ Ю.В. Ви знаєте, питання про рівень зарплат воно вже у нас набило оскомину. Я 

думаю, що якщо я тільки заради жару скажу, що  якщо ми визначимо їм заробітну плану на 

рівні заробітної плати Президента України, то це буде трошки менше ніж зараз пропонують, 

це 50-70 мінімальних заробітних плат, це ж абсурд. Я вважаю, що все ж таки  у владу, а це є 

органи влади не йдуть заради зарплати в принципі, тому що в такому органі як регулятор 

визначити 80 тисяч гривень чи 250 тисяч гривень, ми прекрасно розуміємо, що рівень 

корумпованості цього  органу настільки може бути величезний, що це далеко не йде. Але якась 

адекватність справедливість повинна бути, тому що якщо ми сьогодні у суспільстві маємо 

пенсію тисячу 200, тисячу 100 гривень і при тому всьому ми добавляємо людям 50 гривень ми 

вільно обговорюємо платити їм там 70 тисяч гривень, чи середнє по галузі, що може бути там 

і 200 і 300, і 400 тисяч гривень. тобто якась повинна бути все ж таки в цій країні адекватність 

по заробітним платам, тому що один отримує в державному секторі 100 тисяч на місяць і тут 

же пенсіонер отримує, який відпрацював на всю країну тисячу гривень. давайте якось 

прив'язуватись до чогось адекватніше. Тому і це дуже не приємно, коли кожен сьогодні 

приходить, той же Юрій Віталійович,     приходить на посаду і з трибуни обговорює, я ж вам 

завтра подам документ про те, щоб збільшили зарплату прокурорським працівникам в рази. 

Чому тільки їм одним? А чому тільки членам НКРЕ, КП? Якщо ми вже приймаємо такий підхід 

взагалі по державній службі, по органам влади, давайте всюди – це повинно стосуватися і 

міністерств, і Кабінету Міністрів, працівників інших органів, або ні для кого. І це тоді буде 

зрозуміло і буде справедливо. І мінімальну заробітну плату під це підтягнути, наприклад, не 

може бути мінімальна заробітна плата менше, ніж в 10 разів від зарплати найбільшого 

чиновника в цій країні. Ну як получається,   розрив між найбіднішим  (виплати з бюджету) і 

найбагатшим може бути в  200-300 разів. Де ви… в якій країні ви це  побачите?  В якій 

цивілізованій країні до якої ми йдемо?  Ми стандарти їхні переймаємо, але тільки чомусь в 

малесенькій частинці.  Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Наталя Кацер-Бучковська. 

  

КАЦЕР-БУЧКОВСЬКА Н.В. Так, я тут хотіла прокоментувати. Я думаю, що пенсії і 

мінімальні зарплати у нас збільшаться тоді, коли у нас не буде корупції. І власне, в енергетиці 

як одній із найбільших галузей, тоді ми зможемо дозволити піднімати зарплати і… мінімальні 

зарплати і  піднімати пенсії. Для того, щоб у нас не було  корупції в ринку, який охоплює 

більше, ніж 300 мільярдів обороту гривень, нам  потрібні незалежні комісіонери, і такий 

комісіонер повинен розуміти, що йому є що втрачати, по-перше. 

По-друге, ми ж не платимо їм кошти з державного бюджету, ми платимо кошти з внесків, 

внесків учасників ліцензіатів, учасників ринку. Тому власне самі учасники ринку вони і є 

зацікавлені, щоб це були найбільш фахові професіонали, які зможуть, власне, цінувати свою 

роботу  і цінувати цю незалежність, не брати, не розмінюватися на якісь дрібні і не дрібні 

хабарі. 

Тому я підтримую все ж таки підхід, при якому комісіонери будуть  отримувати високу 

заробітну плату і, відповідно, ми   до них будемо ставити високі стандарти. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Олексій Рябчин, будь ласка. 

  

РЯБЧИН О.М. Дякую. З мого досвіду спілкування з людьми вони готові чути про високі 

зарплати держслужбовців або людей, які керують і регулюють щось, якщо це люди, які 

відібрані чесно, прозоро, і вони, дійсно, дбають про людей, про   підприємство, про країну, а 

не про чиїсь бізнес-інтереси. 

Те, що пан Чижмарь каже, це обурення людей, які знають, що люди, яких призначать якимсь 

чином, вони будуть мати політичний вплив. А ще вони будуть мільйонні статки отримувати, і 

це інша позиція.  



Тому… (Шум у залі)  Я ж …..сенсі. Тому якщо нам вдасться відібрати цих людей і це буде, 

дійсно, прозоро, це, дійсно, людям будуть довіряти, я думаю, що всі люди нам поопладують і 

скажуть, що вони, дійсно, повинні отримати гідну заробітну плату. 

Або якщо буде там  політичний вплив, який буде відчуватися, ну я думаю, що нам за це подяку 

не дасть. Тому я буду  підтримувати чесні зарплати для  чесних комісіантів. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Дякую.  

Бо прізвище було названо, тому даю слово. 

  

ЧИЖМАРЬ Ю.В.  Олексію, я єдине, що відстоюю, що повинна  бути для певних видів посад 

рівна заробітна плата: не може бути у міністра, скажімо, соціальної політики  200 тисяч 

гривень, бо він опікується соціальними, а в міністра енергетики - 20 тисяч.  Повинна бути 

рівність  так само і в  НКРЄКП – це повинно бути по державним органам  певна рівність. І 

якщо ми говоримо, що це єдиний спосіб боротьби з корупцією,  так давайте тоді не 

робити   корупціонерами міністрів, або навпаки – давайте боротися з реальною корупцією. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Юлія Якович! Артур Володимирович!   Я тоді розумію так, 

що  у нас є базова позиція, яка проголосована  в першому читанні. І друга пропозиція, яку ми 

повинні проголосувати і підтримати,   або не підтримати, яку сформувала і внесла 

Вікторія Войціцька. 

Тому  я ставлю на голосування пропозицію, яку внесла Вікторія Михайлівна Войціцька. Так? 

  

ВОЙЦІЦЬКА В.М. Коментар. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. 

  

ВОЙЦІЦЬКА В.М. Дякую, пане голово. 

Я хотіла зазначити, що відповідно ставиться на голосування    перший і  другий абзац,  де іде 

мова про членів комісії. А там, де іде мова про посадові оклади працівників центрального 

апарату - це виключається тому що ми з вами вже проголосували. 

Добре. Дякую. 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Тільки перший і другий абзац. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я думаю, зрозуміло, так? 

Хто за  те, щоби підтримати цю пропозицію, прошу проголосувати. Прошу порахувати. 7 з 15-

и. 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Ні, не 15, бо було 13. Кононенко передав голос. Він  озвучив, коли ми 

говорили. (Шум у залі) 

 Почекайте! Тоді я пропоную на всіх подальших комітетах цю практику залишити, щоб не на 

тих комітетах. А то виходить так: коли я веду робочу групу, якісь новації у нас з'являються. 

Колеги, ми передавали голоси раніше, давайте віднині і назавжди ми приймемо це рішення. 

  

РЯБЧИН О.М.  Коли я передавав свій голос, я завжди казав, ця плюс, ця мінус, тобто ти 

передаєш і показуєш, передати свою позицію. А так вирішувати на власний розсуд, якось це 

не добре. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я тоді пропоную так, я думаю, що Кононенко зараз повернеться і ми 

повернемось до голосування цього пункту, щоб було чесно. Добре? 

  

РЯБЧИН О.М.  А чого ми тоді не повертаємось до голосування, коли у нас була Вікторія, коли 

у нас могло бути сім на сім? Бо, наприклад, два роки до комісіонерів, чому ми тоді не 

повертаємось? 



  

ГОЛОВУЮЧИЙ. 7. Скільки у нас є зараз народних депутатів? 14. У нас 50 на 50. 14. 

  

БЄЛЬКОВА О.В.  Таким чином… 

  

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Він пішов, не довірив право голосу. 

  

БЄЛЬКОВА О.В.  Він довірив, він просто не перервав розмову. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні друзі, Олексій, давайте ми поки що підемо далі, а потім 

повернемось до цієї позиції для того, щоб не тормозити роботу комітету. 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Шановні колеги, я пропоную перейти до правок номер 31 і 32, це правка 

Вікторії Войціцької і моя правка, які в унісон і стосується виключно персоналу. Як назвати? 

Робітників, які не є членами комісії і головою комісії. Справа в тому, що в той момент, коли 

ми з вами підтримали пані Наталію Кацер-Бучковську з її правкою, яка визначає єдині умови, 

відповідно до Закону про державну службу, виникла потреба і єдина можливість для нас 

забезпечити співробітників комісії у підвищеному, у можливості отримати додаткове 

стимулююче фінансове забезпечення. Єдиною можливістю є встановлення премій, які є у 

відповідності до посадового окладу. Тому пані Вікторія пропонує, перше, обмежити членів 

комісії і голову змінивши розмір 50 відсотків на 20 відсотків. Так як вона їм пропонувала 70 

відсотків від більшої базової зарплати, то це є логічним. А я пропоную дати додаткову систему 

премій для працівників комісій на рівні 200 відсотків фонду їх посадових окладів на рік. Це 

була пропозиція на засіданні робочої групи, і я її відповідно внесла. Чи є застереження і 

пропозиції? 

  

(Загальна дискусія) 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Я, особисто? Ні, дякую. Але, пане Іоффе, я хотіла б зазначити, що державний 

службовець сьогодні на рівні Закону про державну службу у цій комісії буде отримувати, 

мінімальна зарплата може бути і 2, і 3 тисячі гривень. І відповідно таким чином ми давали 

можливість голові та членам комісії, які в подальшому, ви побачите, фактично своїм 

колегіальним рішенням затверджують кошторис цієї комісії. Для того, щоб у них була 

можливість залучити найкращих фахівців у цю комісію, для роботи. Це максимальний рівень, 

вони можуть установлювати на рівні 10 відсотків. До 200, так. 

  

ЧИЖМАРЬ Ю.В.  Оля, взагалі то ніде в світі немає такої практики, що премія може вдвічі 

перевищувати оклад, це абсурд. Людина, яка є гарантованою, і це є стандарти праці. Людина 

для того, щоб вона була вмотивована у неї заробітна плата повинна складати основний дохід, 

бо інакше це все маніпулювання, що до сьогоднішнього дня відбувається. В тебе мінімальна 

зарплата, а далі від того, наскільки ти лояльний до керівника того чи іншого підрозділу, тобі 

будуть визначати, доплати, переплати, таємність і так далі, пішла. Тобто, коли у людини 

заробітна плата становить 80-90 відсотків від її доходу,  це є нормальна практика. Коли це 

становить лише 15 відсотків від її можливого доходу, то це залежність, і вона ніколи не може 

бути вільною у здійсненні своєї діяльності. 

Людина повинна бути гарантована, якщо вона здійснила свою працю у відповідності до 

регламентних внутрішніх норм і згідно своїх посадових інструкцій, вона отримає достойну 

заробітну плату, а це не залежить від того, наскільки вона м'яко зайде в кабінет начальника і 

наскільки вона… 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Пане Юрію, сформулюйте,  будь ласка, пропозицію. Ви можете 

сформулювати? 



  

ЧИЖМАРЬ Ю.В. Тому в мене, ну, взагалі не може бути поняття, що… Тим паче у  вас не дуже 

точно сформульовано, і я, наприклад на слух не зрозумів. Це що означає: в межах 200 відсотків 

річного окладу – премія? Премія взагалі-то виплачується в місяць, за місячну роботу якусь, 

наприклад, умовно кажучи. 

(Загальна дискусія) 

Так, може бути  квартальна, може бути річна, але тут же не уточнено, тобто  я от не зрозумів 

цієї   зараз норми. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Юрій Васильович. 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Прочитайте, пане Юрій. Це 32 правка. 

  

ЧИЖМАРЬ Ю.В. А з другої сторони,  з другої сторони, якщо вже на те пішло,  ну не може 

бути і треба просто визначати,  що в межах фонду оплати праці є заробітна плата 

і  преміальний фонд, який становить, наприклад, 20 відсотків від фонду оплати праці. Все. А 

далі, нехай веж керівник організації розподіляє: кому – більше,  а кому – менше. Ну це не може 

бути зарплата: на кожну гривню зарплати   2 гривні премії. Ну ви що! 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Пане Юрій, я хотіла би вам пояснити суть цієї правки. 

  

ЧИЖМАРЬ Ю.В. Це  стандарти праці.  Це, щоб ви розуміли, стандарти праці і охорона   праці. 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Абсолютно правильно. 

  

ЧИЖМАРЬ Ю.В. Це є принципи затверджені не в нашому законодавстві, а в міжнародному 

законодавстві і у всіх МОНівських документах. 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Пане Юрій,  на початку засідання ви самі застерегли  нас від того, щоб ми 

переглядали  свої самі рішення. Лишень у цьому питання відбулася  ще одна подія, був 

прийнятий Закон про державну службу. І сьогодні нам звернули наші  колеги із Мінфіну увагу 

на те, що ми не можемо створити  фактично цим законом прецедент, де будуть 

встановлюватися інші посадові оклади.  Як ми з вами проголосували на минулому засіданні 

щодо першого  читання, і більшість з нас підписала    ту версію, в якій встановлювалися 

посадової оклади на рівні мінімальних зарплат: 20, 10, 15 і так далі. Далі, колеги професіонали 

з Мінфіну звернули увагу і сказали нам, що єдиною можливістю надати додаткове фінансове 

забезпечення на сьогодні  є  встановлення додаткових премій. Ми  обговорювали це питання, 

і сьогодні  є лише питання у тому, чи це 20, 200, 100, чи 50 відсотків. Я вважала за  потрібне 

винести на голосування і взяти на себе весь  шквал – 200. Якщо  ви сьогодні можете 

пропонувати іншу суму… 

  

_______________. До 200. 

  

БЄЛЬКОВА О.В.  Так, до 200.  Це на рік, але  в загальному річному фонді, тобто вони можуть 

платити їх помісячно або один раз за рік. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 

Лев Підлісецький. 

І голосуємо,  шановні колеги. 

  

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Але у вас там технічно. Власне, чому виникла ця правка?  Із-за того,  що 

ми не можемо де-юре для державних службовців забезпечити оцих 10 чи 25 мінімальних 

зарплат. Якщо ми голосуємо цю правку про 200 премію, в розмірі 200, то ми маємо це 

викинути... 



  

 БЄЛЬКОВА О.В. Ми вже викинули. 

  

 ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т.  А тут не викинули. 

  

БЄЛЬКОВА О.В.  Ні, ми ж Наталії Кацер-Бучковської прийняли правку, яка відміняє цю 

версію. 

  

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т.  А, тобто це викинули. 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Да, да. 

  

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т.  Точно викинули? 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Точно, звичайно. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Викинули. 

  

 ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Ну, якщо виключений, тоді треба, тоді однозначно треба  це голосувати 

для того, щоб забезпечити людям. Тобто ми хочемо юридично правильно забезпечити  цю 

зарплату, яку працівникам попередньо пропонували. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Тоді я ставлю на голосування правку, яку внесла народний депутат Ольга Бєлькова. 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Ні, спочатку Вікторі Войціцька. 

  

 ВОЙЦІЦЬКА В.М. Немає сенсу зараз її розглядати, бо ми ще не визначилися з попереднім. 

  

 БЄЛЬКОВА О.В. Зрозуміла.  32, моя правка 32, про 200 відсотків. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Правка до 200, я підкреслюю, до 200 відсотків. Не 200, а до 200 відсотків. 

Так, Ольга? 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Так, до 200 відсотків. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за цю правку, прошу підтримати, прошу проголосувати. Шановні 

колеги, хто –"за", прошу проголосувати. 

  

БЄЛЬКОВА О.В.  Дякую, Юрій. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  14 – одноголосно. Дякую. Далі. 

  

БЄЛЬКОВА О.В.  Далі, наступна серія правок є, у вас  номер невірний по ній, але я прошу не 

зважати. 8133, пані Вікторія Войціцька, пані Вікторія її знімає. Вибачайте тоді, я зараз... 

Правка номер 83 народного депутата Альони Бабак. Звучить наступним чином. При перегляді 

ставки внеску в разі, якщо тариф, встановлений для платника внеску, не відшкодовує 100 

відсотків обґрунтованих витрат та прибутку, то ставка внеску пропорційно зменшується. І  у 

нас зазначено, що автор наполягала на розгляді цієї правки. Однак робоча група не 

знайшла  підтримки саме цій правці. Чи потрібно пояснення? Чи можемо ми голосувати? 

Вважаю, що можемо. 

Шановні колеги, ми нібито хочемо голосувати по правці номер 83 Альони Бабак, по якій 

робоча група не підтримала її. Але вона просила окремо провести голосування по цьому 

питанню. 



  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. 

  

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Я візьму собі право сказати від імені Альони Бабак. Ідея в тому, що 

регулятор затверджує тарифи для певних ліцензіатів. І відповідно від визначеного тарифу 

ліцензіат у будь-якому випадку повинен платити свої ліцензійні внески. Відповідно є 

поправка, яка говорить про те, що якщо тариф встановлений нижчий ніж такий, який би мав 

бути, який би покривав на 100 відсотків обґрунтовані витрати та прибуток, відповідно дати 

право ліцензіату платити менше тому органу, який встановив такий низький тариф для нього. 

Я думаю, що це покарання для того ж органу, що він встановлював економічно обґрунтований 

тариф. Тобто, мені здається, абсолютна правка, яку треба підтримати. Дякую. 

  

БЄЛЬКОВА О.В. По цій правці ми не знайшли підтримку, тому що ми ніяк не могли зрозуміти, 

хто фактично буде визначати межі, чи вони отримали відповідне відшкодування, чи ні. Я б 

просила Дмитра висловитися з цього питання. 

  

ВОВК Д.В.  Ця правка має професійну деформацію людей, які раніше працювали в умовах 

різниці у тарифах, і цю правку ні в жодному випадку не можна приймати. Тому що кожен раз 

ми керуємось законом України, який забороняє нам встановлювати тарифи на рівні нижчі ніж 

економічно обґрунтовані. 

  

_______________. То їх рішення буде… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, дякую. 

Тобто позиція в робочій групі –  немає консенсусу, позиція НКРЕ не потрібно голосувати цю 

правку. Ні, ні, на голосування я ставлю, але я просто озвучив позицію НКРЕ. 

Хто за цю правку, прошу проголосувати. Три. Дякую. Правка не проходить. Будь ласка, далі. 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Наступну правку номер 84 пані Вікторія тільки що зняла відповідно, бо вона 

пов'язана з попередньою. Тут є також збит нумерування. Але правка номер 34 пана 

Олексія Рябчина не знайшла підтримки у робочій групі. 

Прошу, пане Олексій, пояснити суть своєї правки. Якщо ви наполягаєте на ній. 

  

РЯБЧИН О.М.  Ну ця методологія… я пропонував не тільки, щоб ця комісія затверджувала, а 

щоб вона… розроблялась комісією, а  затверджувалась бюджетним комітетом, як ми зараз 

визначили. Тому це на розсуд людей, чи нам робити такого  суперрегулятора, який 

просто  одним чином непідконтрольний або  десь певні речі для того, щоб легітимізувати і 

допомогти само регулятору бути більш прозорим, віддати, наприклад, до бюджетного 

комітету  Верховної Ради.  Тобто затверджується не Верховною Радою, а бюджетним 

комітетом. 

  

БЄЛЬКОВА О.В.  Дякую. 

Як член робочої групи я би хотіла прокоментувати, що вся робоча група, всі правки 

приймалися до уваги у відповідності до нашої  такої філософії, що ми, дійсно, 

хочемо  створити супердієвого і професійного регулятора і тому відповідно 

і супернезалежного, наскільки це вдається на сьогодні. І тому ця правка не була підтримана, 

бо вона порушує принцип незалежності прийняття рішень цієї комісії. 

Шановні колеги,  тоді пропоную голосувати. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування.  Хто за те, щоб  підтримати правку, 

яку вніс Олексій Рябчин, прошу проголосувати. 

  

ДУДКІН О.М.  Шість… 

  



ГОЛОВУЮЧИЙ. Шість. 

  

БЄЛЬКОВА О.В.    Тоді виноситься на рішення Верховної Ради чи як? Я не знаю. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Дякую. 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Шановні колеги, ми дійшли  кінця цієї частини. Наступна частина є  дуже 

комплексною і стосується затвердження ліцензійних умов. Є низка правок, які поєднані між 

собою  змістом. І я знову ж таки дозволю собі пояснити концептуально підходи до цієї 

частини. 

Справа в тому, що на  сьогодні існує прогалина в законодавстві і неузгодженість  кількох 

законів. Ми з вами прийняли  закон про ринок природного газу, в якому визначили, що 

НКРЕКП  або  майбутній орган регулювання  відповідний буде самостійно розробляти і 

затверджувати ліцензійні умови, а в подальшому – видавати ліцензії суб'єктам, діяльності яких 

він  регулює.  Це повна незалежність від інших гілок влади. 

Разом з тим, вже після прийняття  Закону про ринок природного газу був прийнятий Закон про 

ліцензування в Україні, який визначає дещо інші умови для  затвердження  ліцензійних умов, 

а саме: Кабмін по органах виконавчої влади, якими не є регулятор, але прецедент у 

тому  законі такий, що по органам виконавчої влади Кабмін затверджує подані комісією 

ліцензійні умови. І в подальшому самостійно видає ліцензії. 

Робоча група вела жаркі-палкі  дискусії з цього приводу і депутат від фракції 

"Самопомочі"  подала таку компромісну правку, яка  іде під номером 10.736,  наскільки я 

розумію. Це пані Альона Бабак, яка…. 

Це нумерація не зважає на нього.  (Шум у залі)  Збилась нумерація. 

Кодовий номер правки 10.736. Не знаю, чому такий номер, але сподіваюся, він щасливий. 

Фактично насправді за рішенням  робочої групи у тому складі, в якому ми  були, ми всі 

одностайно  погодилися, що включення на рівні цього закону і посилання до Закону 

"Про   ліцензування видів господарської діяльності" є достатньою умовою того,  що НКРЕКП 

самостійно може розробляти, затверджувати і видавати ліцензії. Ось таке 

компромісне  посилання нас тоді поєднало. 

Разом з тим, інші народні депутати наполягають на інших концепціях, в яких Кабмін буде тим 

органом, який буде затверджувати подані раніше розроблені комісією ліцензійні умови. Я 

окремо мала доручення провести роботу щодо фактичного стану видачі і затвердження 

ліцензійних умов, наприклад, на виконання Закону "Про ринок природного газу". І я просила 

би пана Дмитра доповісти нам, на якому стані сьогодні є затвердження ліцензійних умов, як 

то визначалося за Законом  про ліцензування в Україні. Дякую. 

  

ВОВК Д.В. Дякую за надане слово. На превеликий жаль, у зв'язку з тим, що існує правова 

колізія, в одному законі вказано, що це регулятор в іншому законі, що Кабінет Міністрів 

України. І у зв'язку з тим, що Міністерство юстиції відноситься до Кабінету Міністрів, ми були 

вимушені почати шлях затвердження з Кабінетом Міністрів України. На цьому шляху ми 

побачили фактично операційну залежність і не погодження нами проектів ліцензійних умов, 

як по розподілу так і по виробництву видів енергії тощо. З чим це пов'язано? 

Перша причина. Державна регуляторна служба, що займається погодженням ліцензійних 

умов, як перший орган, займає дуже дерегулятивну позицію і з її точки зору ліцензія має бути 

настільки спрощена, що достатньо заплатити там кошти за ліцензію і потім в ліцензійні умови 

неможливо регулятору додати виконання спеціальних законів України, дотримання 

спеціальних законів і потім проводити перевірки по цим частинам. Із-за цього у нас виникає 

колапс, контроль за виконанням ліцензійних умов, є факти відмов ліцензіатів взагалі 

допускати до проведення перевірок, оскільки начебто немає нових ліцензійних умов. 

Тому з метою забезпечення незалежності діяльності регулятора, як так розумію, що 

секретаріат може нас підтримати в цьому, енергетичне співтовариство. Прошу депутатів 

підтримати текст, де національний регулятор займається розробкою та затвердженням 

ліцензійних умов. 



  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, дякую. 

  

БЄЛЬКОВА О.В.  Шановні колеги, це одне з тих питань, по якому була дуже сильна позиція 

у енергоспівтовариства. Я б запропонувала вислухати їх думку, чому вони наполягають? Я 

також мала доручення від групи направляти їм листи, запитувати їх позицію і саме одне з цих 

питань ліцензування викликало, в тому числі, і візит пана Копача. Тому з повагою до нього, я 

б просила заслухати. 

  

_______________. (Не чути) 

  
_______________.  Дякую. Я буду говорити стисло. Регуляторні органи такі як НКРЕ,  вони 

мають працювати незалежно. Наприклад, Міністерство юстиції затверджує те, що вже 

прийнято. Але це неприйнятно.  Незалежний регулятор  у сфері ринку електроенергії  та газу, 

тому ця поправка пані Бабак вона є гарною. Що стосується нашого візиту... Підписувати те, 

що вже прийнято, це не прийнятно. 

Вчора вийшла дуже фахова стаття Науменко, де він  відкриває просто цю справу. І лист від 

пана Копача, він також каже, що немає директив у нас, що  повинно бути так. Я зачитаю. Чіткої 

відповіді з Європейської практики хто саме має ліцензувати  такі компанії немає. Директиви 

не встановлюють прямої вимоги щодо надання прав, а вказують досить широко, що 

регулятори повинні мати повноваження, що дозволяють їм ефективно і швидко  виконувати 

свої зобов'язання. Окремі держави є, трактують цю норму по-різному. Більшість регуляторів 

країн ЄС, у тому числі, Великобританії, Латвії, Литві, Чехії, Угорщині, Словаччини, мають 

право видачі та зміни ліцензій, а в  разі порушення правил зупинки або заборони. Регулятори 

Австрії, Франції та Німеччини не наділені правом видачі ліцензії. Тобто є певні речі, як ми 

вирішимо, оттут до нас немає директиви, як ми вирішимо, так воно і буде. І пропозиція, яка є 

моя, відповідно пані Кужель, за законом ми вже прийняли закон, і цей закон… 

Тобто у мене є бажання, як ми казали, створити незалежний регулятор, прозорий, чесний, але 

робити його суперрегулятором, щоб ми потім не маємо на нього жодного впливу в разі, якщо 

є певні порушення, я думаю, що надати Кабміну право як воно і є. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 

Вікторія Михайлівна Войціцька, будь ласка,  потім – Юрій Васильович Чижмарь. 

  

ВОЙЦІЦЬКА В.М. Шановні колеги, ліцензії є одним із інструментів державної політики, і 

політику регулятор не повинен визначати. Регулятор повинен дійсно у відповідності до 

політики випускати ліцензії, контролювати їх виконання, а ще і займатися визначенням умов 

ліцензійних, це не зовсім коректно. З моєї точки зору тут має бути так звана застосовуватися 

принцип Китайської стіни, розділу двох компонентів: визначення політики, ліцензії, 

ліцензійних умов, які можуть або стимулювати, наприклад, розвиток тої чи іншої галузі, або 

навпаки її обмежувати, або стимулювати притокінвестицій, або навпаки, знову ж таки, 

обмежувати  це є інструмент. Регулятор абсолютно повинен мати всі важелі, для того, щоб 

якраз контролювати виконання ліцензійних умов. Це моя позиція, і я буду підтримувати ту 

пропозицію, яка сформульована в правці пані Кужель і також хочу попросити вас підтримати 

цю правку. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 

Юрій Васильович, секунду, Юрій Васильович Чижмарь, будь ласка,  потім – Наталія… 

  

ЧИЖМАРЬ Ю.В. По відношенню до цього закону я послідовно відстоюю позицію, що не 

можна ламати ті стандарти, які встановлені для всіх, вони повинні бути однакові. Тому цей 

закон, на жаль, ми приймаємо Закон про державну службу цей закон міняє норми. Ми 

приймаємо закони про дерегуляцію, цей закон ламає ці норми,  тобто створює якусь 

спеціальну процедуру. Тому я схильний до того, що регулятор  повинен брати участь у 



розробці ліцензійних умов. Да. Але не затверджувати їх. Да, він повинен брати участь у 

контролі ліцензіатів за дотриманням ліцензій і можливо виносити попередження там, і 

відповідальність, ну, ні в якому випадку не затверджувати. Це єдиний малесенький, скажімо, 

важіль, щоб держава сьогодні, в особі Кабінету Міністрів за загальною схемою, могла 

можливість впливати певним чином, щоб в тих ліцензійних умовах дійсно були ті, які 

відповідають дерегуляційній політиці України, а не якісь корпоративні. 

Тому я прихильник того аби все ж таки НКРЕ КП брало участь і розробляло ліцензійні умови, 

але не затверджувало, затвердження залишалося за стандартною схемою, як це передбачено 

законодавством України, саме Кабінету Міністрів. І ми не робили виключень ні для однієї 

сфери управління у державі щодо ліцензування. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Наталія Кацер-Бучковська, а потім Лев Теофілович. 

  

КАЦЕР-БУЧКОВСЬКА Н.В. Щодо стандартів, у нас стандартів ще зараз немає, тому що це 

фактично у нас перший Закон про регулятора, який ми взагалі робимо модель регулятора, 

якими вони будуть працювати в майбутньому. Тому для нас дуже важливо зараз встановити 

модель незалежного регулятора ринку енергетики. Я вважаю, що створення, затвердження 

ліцензійних умов це такий самий інструмент впливу як і затвердження бюджету, як і 

політична, організаційна незалежність. Тому в наших цілях дати можливість, раз ми вже 

наділяємо такими повноваження регулятора, довіряємо йому, даємо їм такі зарплати, дати 

інструмент можливості впливу регулювання ринку. Це перше. 

По-друге. Я думаю, що все ж таки у регулятора є більш професійний підхід щодо визнання 

цих ліцензійних умов і це дасть можливість підняти цю галузь на більш регулювання, на більш 

високий рівень. Тому ми будемо підтримувати правку пані Бабак стосовно поєднання 

ліцензійних і затвердження ліцензійних умов регулятора. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Лев Теофілович, будь ласка, а потім Дмитро Володимирович. 

  

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т.  Ви знаєте, при всій повазі і до енергетичного співтовариства, і до свої 

колеги Альони Бабак, я вважаю, що ми можемо зробити дуже велику помилку, оскільки в нас 

вже прийнятий закон ще на початку минулого року у 2015 про ліцензування. І от є стаття 9 

того закону чітко визначає, що ліцензійні умови та зміни до неї розробляються органами 

ліцензування та підлягають погодженню спеціально уповноваженим органом з питань 

ліцензування, та затверджуються  Кабінетом Міністрів  України. Тобто що би ми тут не 

прийняли, якщо ми лишимо  без правок і якщо ми лишимо навіть з правкою Альони Бабак, то 

ми порушимо там  той закон, і воно буде вже дисонувати. Тобто, ми не можемо поступити 

інакше, ніж те, що пропонує  Кужель, тобто ми маємо призвести у відповідність до Закону про 

ліцензування  Закон про регулятори. Тобто це означає, оттут, якщо    подивитися в правці 

Альони Бабак  написано: "На основі Закону про ліцензування видів господарської 

діяльності  регулятор розробляє та затверджує ліцензійні умови". Це насправді нонсенс. Бо не 

може на основі Закону про ліцензування він затверджувати. На основі Закону про 

ліцензування він може розробляти та  подавати  Кабміну    на затвердження. 

Тому відповідно я вважаю має бути  прийнята правка Кужель і  іншого варіанту    тут немає, 

тобто, це не  є якісь там торги, а це так як… 

  

БЄЛЬКОВА О.С. Ні. Є насправді, Лев, інший варіант. По-перше, у нас є спільний 

законопроект 2312, який  сьогодні знаходиться у Ради і ми його подавали  якраз саме для 

цього, щоб врегулювати цю частину. Друге: в Законі  про ліцензування говориться про органи 

виконавчої влади до яких не належить регулятор і тому цей регулятор  сьогодні туди не 

підпадає, і вони не можуть сьогодні  фактично затвердити свої ліцензійні умови. Ліцензій 

умови щодо  поставки газу  були подані на розгляд Кабміну, але Кабмін, 

розуміючи  прогалину,  теж не береться  їх затвердити. 



Сьогодні ми з вами обговорюємо концептуально як вирішити це питання. Всі ці правки можна 

врегулювати, в тому числі і редакційно для того,  щоб вирішити цю колізію і 2312 її 

повністю  вирішує,   якщо  воно знайде… 

  

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т.  Неприйнятий… 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Так, і цей неприйнятий. 

І Олексій сказав  одну дуже важливу фразу, що не варто змінювати  вже прийняте 

законодавство. 

Нагадаю, дозволю собі нагадати: Закон про ринок природного газу був прийнятий раніше  ніж 

Закон про ліцензування в  Україні. І я теж вважаю, що його теж неможна   от так, от 

просто  змінити сьогодні без додаткового обговорення. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Голова НКРЕ,  будь ласка. 

  

ВОВК Д.В.  Дякую за надане слово. Хочу нагадати, що  головним має бути не публікації в 

місцевій пресі, а, наприклад, стаття директиви, яка вказує, що немає бути жодних 

………….…………………Це пряма стаття євродирективи. Це перше.  Друга позиція. У нас є 

вже факт історичний: незатвердження Кабінетом Міністрів України  ліцензійних умов. 

Третя позиція. Кабінет Міністрів України вихолощує ліцензійні умови, що потім регулятор не 

зможе контролювати дотримання законодавства і застосовувати санкції до ліцензій за 

невиконання ліцензійних умов. 

Хочу ще раз. Щоб не було догми щодо закону Кужель. Треба просто врахувати реалії інші. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

  

БЄЛЬКОВА О.В.  Є пропозиція голосувати, бо всі вже…  (Шум у залі) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій. Олексій Рябчин. (Шум у залі) Рябчин Олексій. (Шум у залі) 

  

 РЯБЧИН О.М.  Саме тому, що цей закон, який ви згадали, 12,  там щось таке, він уже 

переходить з іншого до іншого і не голосується. Це значить, що в нього нема політичної 

підтримки, і він жодного разу не був проголосований. 

І хотів би чути не тільки шановного пана Вовка, який голова НКРЕ, і це природно, що він хоче 

більше повноважень. Я хотів би чути також і міністерство… не знаю, юстиції ви казали… Я 

хочу чути їх логіку, де в нас хтось  з уряду, який може сказати, а чому саме вони, діють певні 

речі, якими незадоволений наш  регулятор. Тобто у нас трошечки однобока дискусія. 

  

______________.  Відсутність незалежності та блокування рішень. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Я дякую.  

Шановні… (Шум у залі)  Шановні! (Загальна дискусія) 

 Хто у нас є від уряду? 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Ви уповноважені по цьому питанню?  У вас є повноваження? 

  

ГЛАМАЗДІН В.П. У мене нема ніяких спеціальних директив чи  повноважень виступати  за 

цими питаннями, але я можу сказати, що міністерство, наскільки мені відомо, у Міністерства 

юстиції є абсолютно обґрунтована і виважена, і підтверджена законодавчими актами позиція 

чому вони в тих чи інших випадках не юстують або не затверджують документи НКРЕ КП. І 

тут я можу сказати, що загальна позиція така, що НКРЕ КП – це безумовно або новий 

регулятор, безумовно він має стати максимально незалежним і максимально ефективним 

органом, який буде регулювати діяльність однієї з величезних галузей. Але, все ж мають бути, 

і тут я маю, напевно підтримати позицію, яку висловив пан Рябчин і інші народні депутати. 



Що мають бути певні, скажімо так, інструменти, принаймні, ревізування і затвердження того, 

що прийняті документи НКРЕ КП або новим регулятором, не важливо як він буде називатися. 

Вони повністю відповідають іншим законодавчим актам, не порушують чиїхось там прав та 

можливостей, а не лише от так регулятор вирішив і значить так і буде. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги, тоді я просто ставлю на голосування, я так розумію, є 

правка Олександри Володимирівни Кужель, я ставлю її на голосування, хто її підтримує, 

прошу проголосувати. Будь ласка,  прошу порахувати. 

  

ДУДКІН О.М.. …п'ять, шість, сім. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Сім. Тобто правка підтримується, я так розумію? 

  

БЄЛЬКОВА О.В.  Вже третій раз сім голосів, от дайте відповідь на просте питання: у нас 

рішення яке? 

  

 (Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я думаю, що у нас передача голосу не працює в даному випадку для того, 

щоб потім не було ніяких інсинуацій. 

Тоді, я розумію так,   що ми перенесемо дискусію по цій позиції в зал, як зал проголосує… 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Пані Кужель все одно буде ставити її на підтвердження, ну абсолютно точно. 

Да, для прийняття рішення в залі. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друзі, ну давайте. Шановні колеги, хвилиночку уваги. У нас було з вами, 

якщо не помиляюся, три голосування при 14 членах комісії 7 – "за", тобто 50 на 50. Да? Я тоді 

пропоную прийняти таке рішення, що ми будемо визначатися  по цим трьом позиціям завтра 

в залі. Тому що кожен той, хто вніс ці правки, буде наполягати на їхньому голосуванні. Як 

Верховна Рада завтра проголосує, ну і таке рішення буде. Фактично ми виходимо по трьом 

позиціям з двома рішеннями: те рішення, яке є у нас в першому читанні, і те, яке отримало 7… 

50 відсотків голосів. Приймається? Включно з попереднім.  

Будь ласка. 

  

ІОФФЕ Ю.Я.  Я думаю, що всі, тут ще у нас не останнє питання. Всі члени комітету 

розумні, даже неозбройним оком видно. Є пропозиція, давайте начнемо голосувати. Ніхто 

нікого не переконає. У кожного є позиція по кожній поправки. 

  

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми ж так і робимо, тільки обговорюємо, дискутуємо, як і потрібно 

відповідно до Регламенту. 

  

ІОФФЕ Ю.Я.  Давайте голосувати та й все. 

  

БЄЛЬКОВА О.В.  Переходимо до наступного, цікавого питання. Пане Іоффе, справа в тому, 

що у нас же у кожного. 

  

 ІОФФЕ Ю.Я. От вам видно не хочется домой идти, по глазам видно.   

  

БЄЛЬКОВА О.В. Ви не хвилюйтеся за мій дім. Ми підемо. 

  

 _______________.  Не треба нас виганяти з роботи. 

  

 БЄЛЬКОВА О.В. Ми любимо роботу.  



Але наступне  питання 6 за номером перша ротація НКРЕ КП. Дуже цікаве питання. Коли має 

відбутися ротація НКРЕ КП. За нинішньою версією 3 члена  комісії – не пізніше 6 місяців, 2 

члена комісії – не пізніше 18 місяців, 2 члена комісії – не пізніше 30 місяців. Це що до строків. 

Тепер фактично було подано кілька правок, вони дуже є великими. Я би просила вашої уваги, 

щоб ви їх прочитали самостійно. Жодна з них не отримала безумовної підтримки колег з 

робочої групи. Але ми бачимо тих, хто є присутній на засіданні. Пан Підлісецький, чи можете 

ви пояснити свою правку? Пан Рябчин – за ним. 

  

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Дякую. 

Правка досить проста. Пропонується провести повну ротацію всіх членів комісії протягом 

шести місяців з дати набрання чинності з наданням права усім членам і сьогоднішнім членам 

комісії приймати участь в конкурсі на рівні з іншими кандидатами, які будуть подаватися. Я 

думаю, що той великий досвід, які члени комісії сьогоднішні мають за останній час, він буде 

їхньою, у будь-якому випадку, переважно якоюсь перевагою в прийнятті конкурсу. Тому я 

думаю, вони зможуть доказати і це буде така, як би, переатестація. Я вважаю, що це буде 

правильно, якщо ми приймаємо новий Закон про нового регулятора з новими 

повноваженнями, давайте відповідно дамо нову свіжу кров у повному розмірі і у повному 

обсязі, нехай будуть нові члени, можливо, з урахуванням, із залученням також і попередніх, 

але це вже на розгляд як номінаційної комісії так і Президента, який буде в кінцевому випадку 

визначати. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Слідуюча правка Олексія Рябчина. 

  

РЯБЧИН О.М.  Щоб скоротити час, вона така ж сама як у Льва, тільки у Лева у тримісячний 

строк звільнити, переобрати і нова комісія… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. У вас у трьохмісячний. 

  

РЯБЧИН О.М. У трьохмісячний. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нього шість місяців всіх, а у тебе три місяці. Дякую. 

І третя правка. 

  

БЄЛЬКОВА О.В. І моя правка була, кожні шість місяців переобирати три, два і два члени. 

Тобто розтягнути цей процес відповідно на 18 місяців. Це ніби компромісно по відношенню 

до першої версії, до чинної версії, яка була прийнята у першому читанні. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я можу ставити в порядку голосування, да? 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за те, щоб підтримати правку, яку вніс народний депутат Підлісецький, 

я прошу проголосувати. 

(Загальна дискусія) 

Чотири. Один, два, три, чотири – чотири. Ми ж прийняли, що ми не голосуємо. 

  

_______________. А дві у мене. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми ж домовились, по Кононенку не порахували і тому… 

  

_______________. Но он вслух сказал. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми не врахували. 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Не врахували. 



  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  І тут не врахували. 

За пропозицію Олексія Рябчина: "3 місяці - всіх  членів НКРЕ". Прошу проголосувати. 

Чотири. Так само чотири – "за".  Правка не проходить. 

Пропозиція правку, яку внесла народний депутат Ольга Бєлькова. 

Оля, ще раз. 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Кожні 6 місяців проводити ротацію. Спочатку 3, а потім 2 і 2. 

  

_______________. Она гуманная. 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Там значно більше. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  6, 18 і 30. 

  

_______________. 6, 18 і 30, пані Оля. 

  

БЄЛЬКОВА О.В Кожні 6 місяців. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  6 і 6.  Хто за це рішення, я прошу  проголосувати. Правка приймається. 

Тобто, кожних 6 місяців. 

Далі. Бачите, як ми правильно компроміси знаходимо. 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Колеги, прямо не вірю, ми підходимо до останнього питання, яке 

врегульовує… 

Два народних депутати від двох фракцій звернули нашу увагу на проблемне 

питання  врегулювання видачі ліцензій у частині діяльності у  сферах перероблення 

і  захоронення побутових відходів. 

У вас написано: суть цих правок зводиться до того, що "до певної межі ліцензії будуть 

видаватися на місцевому рівні". 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. До 100 тисяч тон захоронення  на місцевому рівні, а вище 100 НКРЕ дає 

ліцензію. 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Так, ось це суть правок пана Пинзеника і пані Продан. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Можу поставити на голосування? 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Так. Чи хтось підтримує  такий… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хто за цю правку, я прошу проголосувати. Дякую. Правка приймається. 

Шановні колеги!  Ольга Валентинівна, ми завершили всі правки? 

  
БЄЛЬКОВА О.В. Ми завершили всі правки, які робочою групою було винесено як проблемні. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  У нас залишилось, ми домовились, що ми можемо повернутися до правки, 

яку вносила Вікторія Михайлівна відповідно 70 відсотків по заробітній платі для членів НКРЕ. 

Тому що ми проголосували 50 на 50, давайте ми приймемо рішення, або ми ще раз можемо 

проголосувати, прокоментувати і проголосувати, або виходимо з  двома позиціями в зал 

завтра. Як Верховна  Рада… 

  

_______________. (Не чути) 

  



ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тоді давайте, щоб ми оцінили принаймні про яку зарплату йде мова, 

Вікторія Михайлівна? 

  

ВОЙЦІЦЬКА В.М.  Ви мене питаєте? 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ваша правка. Щоб зрозуміти, це скільки в грошах. 

  

ВОЙЦІЦЬКА В.М.  Ще раз. Ми говоримо не про гроші, ми говоримо про загальний принцип. 

Принцип полягає в тому, що ми хочемо залучити в комісію людей, які є найкращими 

професіоналами у своїй галузі. Ми навіть насправді робимо 30 відсотків дисконту від 

максимальної суми, яку платить в галузі і це все офіційно. Бо я сподіваюсь, що сьогоднішній 

голова підтвердить, ви ж в тому числі отримуєте фінансову звітність офіційну компаній, де ви 

бачите в тому числі інформацію стосовно заробітних плат, тобто ви володієте, правильно, цієї 

інформацією? Я хочу сказати, що ми володіємо, але буде конфлікт інтересів в намаганні 

підвищити цей рівень оплати. І ми зв'язаність нашої роботи та можливого рівня оплати в 

індустрії. Я виступаю більш за еволюційний підхід, там, де рівні прив'язані до мінімальних, і 

буду просити, щоб у нас мінімальні зарплати зростали. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто логіка теж є.  Логіка теж є, тому що вони можуть мотивувати 

підвищення максимальних заробітних плат, щоб мати можливість 70 відсотків підвищувати 

собі. 

О'кей, я готовий поставити на голосування. Пані Вікторія Михайлівна… 

  

ВОЙЦІЦЬКА В.М.  Я не наполягаю… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Не наполягаєте. 

  

ВОЙЦІЦЬКА В.М. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тоді для того, щоб ви були вдячні я мушу поставити на голосування. Тоді 

хто за те, щоб підтримати правку, яку внесла Вікторія Михайлівна Войціцька, прошу 

проголосувати. 

  

ДУДКІН О.М. Шість, сім. 

  
ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, рішення….  Тоді правка… правка приймається. Із 13 народних 

депутатів  7, правка приймається. Але завтра остаточно ми будемо  визначатися у залі. 

Шановні колеги, я можу поставити… Ми пройшли всі правки, подискутували. Я можу 

поставити на голосування, щоби прийняти за основу в першому читанні… то єсть в другому 

читанні в цілому з правками, які ми проголосували сьогодні. 

Хто за це рішення, я прошу членів комітету голосувати. Дякую. Комітет Верховної 

Ради   прийняв дуже… Хто  проти? Хто утримався? Три народних депутатів. Дякую. 

Я вважаю, що, не дивлячись на  гарячі дискусії, ми все-таки зробили серйозний крок вперед і 

хочу нам всім побажати гарної дискусії і плідного голосування в Верховній Раді України. 

Шановні колеги, у нас залишилося ще два законопроекти. Закон… проект Закону 

про  внесення змін до Закону… про Закон України     "Про ринок природного газу" (3617) 

(друге читання). Доповідач –Лопушанський Андрій Ярославович. 

Будь ласка,   Андрій Ярославович. 

  

ЛОПУШАНСЬКИЙ А.Я. Шановний головуючий! Шановні народні депутати! Проект Закону 

України (реєстраційний номер 3617) про  внесення змін до Закону України     "Про ринок 

природного газу" щодо страхового запасу природного газу. Прийнятий він у першому  читанні 

21 квітня поточного року. 



Хочу нагадати, що метою законопроекту є внесення змін до статті… до частини 6 статті 12 

Закону "Про ринок природного газу". Це дозволить створити рівні умови для постачальників 

природного газу та  забезпечить умови функціонування ринку природного газу. 

При підготовці законопроекту до другого читання опрацьовано 6 пропозицій від п'яти 

народних депутатів. Законопроект  вчора  розглянуто на підкомітеті. Під час опрацювання із 

шести поправок була врахована одна поправка, врахована частково також одна поправка, 

решта було відхилено. 

Щодо поправок. Поправка номер 1, Левченка. Ви бачите, що він робить поправку у частині 

один статті 1. Ми, законопроект стосується частини шостої статті 12. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Олександрович, я вас попрошу, ми ж як би бачимо всі правки. Що 

ви прийняли, підкомітет прийняв як підтвердження? 

  

ЛОПУШАНСЬКИЙ А.Я. Я зараз скажу. Це не відповідає Регламенту Верховної Ради, тому що 

не суттю. Відхилити дану поправку. Далі йдемо чи голосуємо по кожній? 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ви прийняли відхилити, я думаю, що не потрібно нам голосувати. Тобто 

правки, які ви на підтвердження даєте, які ви підтримали. Ви сказали із шести одну. 

  

ЛОПУШАНСЬКИЙ А.Я. Так, поправка номер 2, 

це Бєлькова і Лопушанського звучить слідуючим чином. Постачальники зобов'язані 

створювати страховий запас природного газу у розмірі, що не повинен перевищувати десяти 

відсотків запланованих місячних обсягів, поставки постачальник природного газу, 

споживачам на наступний місяць розмір страхового запасу встановлюється щорічно 

Кабінетом Міністрів України на однаковому рівні для всіх постачальників. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! 

  

ЛОПУШАНСЬКИЙ А.Я. Це прийнято в цілому. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто страховий запас до 10 відсотків, не 10, а до 10 відсотків, і 

встановлюється  урядом однаково для всіх. 

  

ЛОПУШАНСЬКИЙ А.Я. Постачальників. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Для всіх постачальників. Щоб не було якогось вибіркового процесу, тобто 

когось більше люблять, когось більше не люблять. Я би запропонував поставити на 

голосування і підтримати цю норму. 

  

ВІТРЕНКО Ю.Ю. Можна мені слово? 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. 

  

ВІТРЕНКО Ю.Ю. Проблема в тому, що технологічно споживачі в Україні споживають газ 

дуже не рівномірно і відповідно є постачальники зараз, які постачають тільки промисловим 

споживачам, які, наприклад, там споживають рівними приблизно обсягами по року. А є, 

наприклад, нас зобов'язують постачати "Теплокомуненерго", які споживають відповідно 

тільки взимку. І в будь-якій країні нормальній є диференційований підхід, коли орган, 

уповноважений здійснювати політику у сфері енергетики, Міністерство енергетики в нашому 

випадку, визначає з точки зору політики безпеки як і хто має створювати страховий запас. 

Раніше у нас не було прогресивного Закону про ринок газу, зараз він у нас є. Є відповідні 

повноваження міністерства, і є відповідна політика безпеки, і вони можуть визначити більш 

гнучку для конкретних типів, наприклад, там для тих, хто здійснює ………,  для всіх інших 

там, для  захищених, не захищених і так далі. 



Це для ринку може бути краще, тоді тому що міністерство може визначити, що, наприклад, 

для тих хто продає просто комерційним споживачам, їм взагалі не потрібно створювати ніяких 

страховий запас. А ті хто, відповідно, постачає на "Теплокомуненерго" вони мають створити 

страховий запас на 10 відсотків, а щоб вистачило взимку, якщо будуть якісь переривання 

постачання. 

  

БЄЛЬКОВА О.В.  Юрій Юрійович, ваша пропозиція була дуже уважно розглянута і ми вчора 

в залі дуже багато дискутували чи можна надати Кабміну право встановлювати різні ставки і 

вимоги щодо формування страхового запасу відповідно до різних компаній, або до різних 

верств і категорій споживачів. У нас така ситуація в Україні, що є декілька компаній, 

наприклад, як НАК "Нафтогаз" або "Укргазвидобування", які сьогодні ведуть діяльність за 

кількома видами споживачів і створення для них інших окремих умов в частині однієї категорії 

може створити не передбачувані вигоди для іншої категорії. Тому що встановлюється вимоги 

до страхового запасу відповідно на рівні компанії, а не по споживачам. Тому після довгих 

жарких дискусій з метою уникнення корупційних ризиків на рівні прийняття Кабміном ми 

визначили, що саме Кабмін буде пропонувати той рівень, який вони вважають небезпечним 

для України. 

Разом з тим наші колеги з євроспівтовариства надали нам рекомендації, що закон не може 

встановлювати одну  єдину норму, а саме, як ви наголосили, Кабмін має займатися розробкою 

політики. Тому ми змінили свою думку між першим і другим читанням, і пропонуємо дати 

певну дискрецію  від нуля до десяти. Але всі постачальники, всі іграки ринку мають завчасно 

знати, який є максимальний рівень страхового запасу, щоб не було неочікуваних рішень,і від 

Кабміну в тому числі,  незалежно від того, хто переконає їх і на чию сторону, на  рівні 100 

відсотків або 50 і так далі. Всі порадилися і прийняли рішення про 10  відсотків. Звертаю увагу, 

що  робоча  група прийняла за основу саме це рішення. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги, можна довго дебатувати з цього приводу. Я би 

поставив  на голосування цю норму. Із членів комітету є хто заперечує? 

Тоді  хто за те, щоби  цю норму до 10 відсотків страховий запас  і рішення уряду однакове для 

всіх. Я прошу проголосувати. Одноголосно. Дякую. 

  

ЛОПУШАНСЬКИЙ А.Я. Поправка номер 1, Левченко. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я так розумію, що...      

  

ЛОПУШАНСЬКИЙ А.Я. Одна ще є поправка 6,  яка потребує  голосування. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте вирішимо. 

  

ЛОПУШАНСЬКИЙ А.Я.  6 поправка  це… Перепрошую, Рябчина поправка  є 5-а – для 

захищених споживачів. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, Олексій. 

  

РЯБЧИН О.М. В принципі, це поправка, яка каже, що  тільки захищені споживачі повинні 

створювати цей страховий запас. Вона подана на прохання асоціацій, які  кажуть,  що таким 

чином ми можемо захистити малих і середніх споживачів по відношенню до "Нафтогазу". 

Прошу визначитися. 

  

БЄЛЬКОВА О.В. Але, Олексію, вона нівелюється  попередньою правкою, яка вже прийнята. 

  

РЯБЧИН О.М. Я розумію і наголошую на тому, що я не голосував, я  утримався  при 

попередньому рішенні.  Просто є така правка. 

  



ЛОПУШАНСЬКИЙ А.Я. На підкомітеті розглядали і відхилили тому що вона… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексію, ви наполягаєте на тому,  щоб я поставив її на голосування, чи… 

(Загальна дискусія) 

  

ЛОПУШАНСЬКИЙ А.Я. В підкомітеті було відхилено. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Підкомітет відхилив цю правку. 

Олексій, ви наполягаєте, так?  Якщо наполягаєте, я ставлю на голосування. 

  

РЯБЧИН О.М. Я прошу швидко проголосувати. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Автор наполягає, підкомітет відхилив  і я  ставлю  на голосування. Хто за 

цю правку, прошу проголосувати.  Дякую. 1 – "за". 

І останнє. 

  

ЛОПУШАНСЬКИЙ А.Я. Правка номер 6. Це цей закон набирає чинності з першого числа 

наступного місяця з дня його опублікування. Тобто не з  моменту прийняття закону, а з 

першого числа так як облік газу іде із першого. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає заперечень? Підтримуємо? Хто за це рішення, я прошу 

проголосувати. Дякую. Одноголосно. 

З проголосованими правками, хто за те, щоб з проголосованими правками прийняти даний 

законопроект в цілому у другому читанні, прошу проголосувати. Дякую. Доповідає Андрій 

Ярославович в залі. Дякую. 

І останній на сьогодні, останній законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення умов функціонування ринку природного газу 

(4503). Перевнесений Кабінетом Міністрів. 

Ольга Валентинівна, будь ласка. 

  

БЄЛЬКОВА О.В.Дуже дякую. Шановні колеги, я озволю собі нагадати, що цей законопроект 

є фактично заміною законопроекту  пресловугого 3325, який ми вже кілька разів розглядали, 

приймали дуже різні рішення. Підтримати в першому читанні, підтримати в першому читанні 

із застереженнями. На сьогодні, як керівник попередньої робочої групи, я провела додаткове 

засідання робочої групи між міністерством і всіма тими, хто приймав участь у цьому 

законопроекті, і отримала низку застережень. Немає вже часу їх зачитувати ці застереження, 

можу лише зазначити, що моя особиста рекомендація, яка була підтримана шляхом, скажемо, 

обговорення на цих робочих групах, рекомендувати Верховній Раді повернути законопроект 

на доопрацювання в комітет. У зв'язку з тим, що там є дуже велика низка питань, які 

потребують додаткового узгодження. І так, як сьогодні ми вже давали шанс міністерству 

реалізувати свою законодавчу ініціативу, втретє побачити цей самий законопроект у 

незмінному стані, мені здається, недоречним. Міністерство не заперечує, шкода, що вже 

представник міністерства пішов. Можу лише зазначити, що основним дискусійним питанням, 

яке викликає застереження, є правовий режим використання державного майна, яке нині 

знаходиться у господарському віданні приватними компаніями облгазами. 

Тому в зв'язку з тим, що ми не знайшли компромісного рішення на сьогодні, я не бачу 

можливості голосування цього законопроекту найближчим часом у Верховні Раді. Разом з тим 

я бачу мудрість нашого комітету і переконана, що ми дійдемо згоди між собою, і подамо його, 

як годиться, з урахуванням всіх рекомендацій від Європейських колег і у  тому вигляді, який 

матиме шанс на проходження в Раді. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Вікторія Михайлівно, будь ласка.  

  



ВОЙЦІЦЬКА В.М. Хотіла зазначити, що було би доречно нам запропонувати і наполягати на 

створенні якраз робочої групи спільної, як зазначав пан Гройсман, Прем'єр-міністр, що тепер 

ми спільно працюємо –  Кабмін і Верховна Рада. Для того, щоб би нарешті визначилися із 

концепцією саме по газорозподільчим мережам, раз і назавжди домовившись, і тоді вже 

вносили адекватно законопроект в зал. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто я так розумію, я мою поставити на голосування рішення, щоб 

повернути цей законопроект в комітет для відповідного доопрацювання в першому читані. На 

повторне  перше читання. Да? 

Хто за це рішення, прошу проголосувати. Бачу, одноголосно. Дякую. На базі комітету спільно 

з Міністерством палива і енергетики спільну робочу групу.  

Шановні колеги, друзі, дякую за плідну і продуктивну сьогодні дискусію. І дякую пану Копачу 

за участь. 
 


