
  

  

  

 

  

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, 

ядерної політики та ядерної безпеки 

  

01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 5, тел. 255-26-62, факс 255-24-01 

                                                                                                                   

                                                                             38   

                                                                        

                                                                            02    листопада                16      

  

                                                                                       м. Київ  

   

ГОЛОВУЄ:  Перший заступник Голови Комітету  Домбровський О.Г.  

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету Бєлькова О.В., Бондар М.Л., Войціцька 

В.М., Звягільський Ю.Л., Іоффе Ю.Я., Лівік О.П., Лопушанський А.Я., 

Мартовицький А.В., Підлісецький Л.Т., Рябчин О.М.  

 

Працівники секретаріату Комітету: Постніков С.М., Зенюк Л.О., 

Тимофієв П.В., Вдовенко В.Г. 

  

ВІДСУТНІ: Бандуров В.В., Батенко Т.І., Кацер–Бучковська Н.В., Ксенжук 

О.С., Клюєв С.П., Кононенко І.В., Онищенко О.Р., Чижмарь Ю.В. 

 

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ: 

 

1. Інформація Міністра палива та енергетики України Насалика І.С. з 

питання програми реформування вугільної галузі. 

 

2. Інформація Голови правління ПАТ ДАТ Чорноморнафтогаз 

Нєжнової С.В. щодо ситуації на підприємстві.  

 

3. Проект Закону про особливості передачі в оренду приєднаних 

газорозподільних мереж з контрольною часткою державної та/чи комунальної 

власності, Лопушанський А.Я., Кужель О.В., №4263. 

 

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про цивільну 

відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення" щодо межі 

цивільної відповідальності за ядерну шкоду оператора ядерної установки 

Чорнобильської атомної електростанції, КМУ, №5046. 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=8801&skl=8
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5.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

електроенергетику" (щодо коефіцієнтів "зеленого" тарифу для електроенергії, 

виробленої з використанням альтернативних джерел енергії), Чорновол Т.М., 

Бондар М.Л., Кацер-Бучковська Н.В., Войціцька В.М., Пашинський С.В., 

№5129. 

 

6. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

електроенергетику" (щодо коефіцієнтів "зеленого" тарифу для електроенергії, 

виробленої з використанням альтернативних джерел енергії), Лапін І.О. та 

інші, №5129-1. 

 

7. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

удосконалення механізму стимулювання виробництва електроенергії з 

альтернативних джерел енергії (технічний), Підлісецький Л.Т., Войціцька 

В.М., Рябчин О.М., Чижмарь Ю.В., №3447. 

 

8. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо їх приведення у відповідність з Законом України "Про ринок 

природного газу", Лопушанський А.Я., №5289. 

 

9. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" щодо надання соціально-

економічної компенсації ризику населенню, яке проживає на території зон 

спостереження підприємств з видобування і переробки уранових руд, Горбунов 

О.В., Дубневич Б.В., Бондар.М.Л. та інші, №4916. 

 

10. Різне.  

1. 

 

ПРИСУТНІ: Насалик І.С. – Міністр енергетики та вугільної промисловості 

України, Вовк Д.В. – Голова  Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Корзун  

А. В. - заступник Міністра палива та енергетики України, Савчук С.Д. - Голова 

Держенергоефективності. 

СЛУХАЛИ: Інформацію Міністра палива та енергетики України Насалика 

І.С. з питання програми реформування вугільної галузі.  

 

ВИСТУПИЛИ: Корзун А.В., Іоффе Ю.Я., Звягільський Ю.Л., 

Підлісецький Л.Т., Вовк Д.В., Бондар М.Л., Бєлькова О.В., Войціцька В.М., 

Мартовицький А.В., Домбровський О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Міністра палива та енергетики України Насалика І.С. з 

питання програми реформування вугільної галузі прийняти до відома.  
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2. Підготувати та направити Генеральному прокурору України 

звернення щодо ситуації на шахті «Гірська». 

3. Голові підкомітету Підлісецькому Л.Т. підготувати та надати Голові  

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, перелік питань стосовно складових тарифу на 

електричну енергію для теплових електростанцій. 

4. Голові підкомітету Бондару М.Л. підготувати та провести у 

Комітеті захід щодо проблем працевлаштування звільнених у разі 

реформування вугільної галузі працівників та подальшого використання 

інфраструктури ліквідованих підприємств. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2.  

  

ПРИСУТНІ: Нєжнова С.В. – Голова правління ПАТ ДАТ 

Чорноморнафтогаз. 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови правління ПАТ ДАТ Чорноморнафтогаз 

Нєжнової С.В. щодо ситуації на підприємстві. 

 

ВИСТУПИЛИ: Бєлькова О.В., Насалик І.С., Войціцька В.М., 

Домбровський О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Голови правління ПАТ ДАТ Чорноморнафтогаз Нєжнової 

С.В. щодо ситуації на підприємстві прийняти до відома.  

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. 

 

ПРИСУТНІ: Насалик І.С. – Міністр енергетики та вугільної 

промисловості України, Вовк Д.В. – Голова  Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), 

Діденко О.В. – Директор ДК «Газ України», Білько С.В. - заступник директора 

Департаменту орендних відносин Фонду державного майна України, 

Полюхович В.І. – державний уповноважений Антимонопольного комітету 

України. 

СЛУХАЛИ: Інформацію голови підкомітету Лопушанського А.Я. щодо 

проекту Закону про особливості передачі в оренду приєднаних 

газорозподільних мереж з контрольною часткою державної та/чи комунальної 

власності, Лопушанський А.Я., Кужель О.В., №4263. 
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ВИСТУПИЛИ: Насалик І.С., Вовк Д.В., Білько С.В., Полюхович В.І., 

Бєлькова О.В., Іоффе Ю.Я., Войціцька В.М., Підлісецький Л.Т., Домбровський 

О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Перенести прийняття рішення щодо проекту Закону про особливості 

передачі в оренду приєднаних газорозподільних мереж з контрольною часткою 

державної та/чи комунальної власності, Лопушанський А.Я., Кужель О.В., 

№4263, на наступне засідання Комітету. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

4.  

  

СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника Голови Комітету 

Домбровського О.Г. щодо переносу розгляду проекту Закону про внесення змін 

до Закону України "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її 

фінансове забезпечення" щодо межі цивільної відповідальності за ядерну 

шкоду оператора ядерної установки Чорнобильської атомної електростанції, 

КМУ, №5046, на наступне засідання Комітету у зв′язку з відсутністю 

доповідачів. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Перенести розгляд проекту Закону про внесення змін до Закону України 

"Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення" 

щодо межі цивільної відповідальності за ядерну шкоду оператора ядерної 

установки Чорнобильської атомної електростанції, КМУ, №5046, на наступне 

засідання Комітету у зв′язку з відсутністю доповідачів. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

5-7  

  

ПРИСУТНІ: Чорновол Т.М. – народний депутат України, Насалик І.С. – 

Міністр енергетики та вугільної промисловості України, Вовк Д.В. – Голова  

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, Коваленко Д.В.  - заступник директора Департаменту 

Держенергоефективності, Олехов І.І. - партнер Представництва «Бейкер і 

Макензі – Сі Ай Ес, Лімітед», Янгджи Чен - Генеральний директор  CNBM 

NewEnergyEngineeringCo.,Ltd, громадянин КНР, Тянь Вей - заступник 

директора  ООО «СНБМ в Україні» (частина групи CNBM), громадянин КНР. 

СЛУХАЛИ: Інформацію народного депутата Чорновол Т.М. щодо проекту 

Закону про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" (щодо 

коефіцієнтів "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з використанням 

альтернативних джерел енергії), Чорновол Т.М., Бондар М.Л., Кацер-

Бучковська Н.В., Войціцька В.М., Пашинський С.В., №5129, інформацію 
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голови підкомітету Підлісецького Л.Т. щодо проектів Законів про внесення 

змін до Закону України "Про електроенергетику" (щодо коефіцієнтів "зеленого" 

тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел 

енергії), Лапін І.О. та інші, №5129-1, та про внесення змін до деяких законів 

України щодо удосконалення механізму стимулювання виробництва 

електроенергії з альтернативних джерел енергії (технічний), Підлісецький Л.Т., 

Войціцька В.М., Рябчин О.М., Чижмарь Ю.В., №3447. 

ВИСТУПИЛИ: Насалик І.С., Вовк Д.В., Олехов І.І., Янгджи Чен,  

Войціцька В.М., Підлісецький Л.Т., Домбровський О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про електроенергетику" (щодо коефіцієнтів "зеленого" 

тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел 

енергії), Чорновол Т.М., Бондар М.Л., Кацер-Бучковська Н.В., Войціцька В.М., 

Пашинський С.В., №5129, прийняти  за основу та в цілому. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відхилити проект Закону про 

внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" (щодо коефіцієнтів 

"зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з використанням 

альтернативних джерел енергії), Лапін І.О. та інші, №5129-1. 

3. Доповідачем на засіданні Верховної Ради України визначити голову 

підкомітету Підлісецького Л.Т. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

          8. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника Голови Комітету 

Домбровського О.Г. щодо переносу розгляду проекту Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо їх приведення у відповідність з 

Законом України "Про ринок природного газу", Лопушанський А.Я., №5289, на 

наступне засідання Комітету. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Перенести розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо їх приведення у відповідність з Законом 

України "Про ринок природного газу", Лопушанський А.Я., №5289, на 

наступне засідання Комітету. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

          9. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника Голови Комітету 

Домбровського О.Г. щодо переносу розгляду проекту Закону про внесення змін 

до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" 



 6 

щодо надання соціально-економічної компенсації ризику населенню, яке 

проживає на території зон спостереження підприємств з видобування і 

переробки уранових руд, Горбунов О.В., Дубневич Б.В., Бондар.М.Л. та інші, 

№4916, на наступне засідання Комітету. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Перенести розгляд проекту Закону про внесення змін до Закону України 

"Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" щодо надання 

соціально-економічної компенсації ризику населенню, яке проживає на 

території зон спостереження підприємств з видобування і переробки уранових 

руд, Горбунов О.В., Дубневич Б.В., Бондар.М.Л. та інші, №4916, на наступне 

засідання Комітету. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

10.(Різне) 

1. 

 

СЛУХАЛИ: Пропозицію голови підкомітету Підлісецького Л.Т. щодо 

створення робочої групи з питання підготовки таблиці до другого читання 

проекту Закону про ринок електричної енергії України, №4493. 

 

ВИРІШИЛИ:  Створити робочу групу на чолі з головою підкомітету 

Підлісецьким Л.Т. з питання підготовки таблиці до другого читання проекту 

Закону про ринок електричної енергії України, №4493. 

   

Рішення прийнято одноголосно. 

2. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Голови Комітету Бєлькової О.В.  

щодо проведення 8 листопада 2016 року  комітетських слухань на тему: «20 

млрд. м3 природного газу власного видобутку у 2020 році – як це зробити ПАТ 

«Укргазвидобування»? 

 

ВИРІШИЛИ:   

1. Провести 8 листопада 2016 року  комітетські слухання на тему: «20 

млрд. м3 природного газу власного видобутку у 2020 році – як це зробити ПАТ 

«Укргазвидобування»? 

2. Відповідальна за підготовку і проведення комітетських слухань  

заступник Голови Комітету Бєлькова О.В.   

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Перший заступник Голови Комітету                    О.ДОМБРОВСЬКИЙ 

 

Секретар Комітету                                                           В.ВОЙЦІЦЬКА 


