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
39
16 листопада

16

м. Київ
ГОЛОВУЄ: Перший заступник Голови Комітету Домбровський О.Г.
ПРИСУТНІ: члени Комітету Бандуров В.В., Батенко Т.І., Бєлькова О.В.,
Бондар М.Л., Войціцька В.М., Лопушанський А.Я., Мартовицький А.В.,
Підлісецький Л.Т., Рябчин О.М., Чижмарь Ю.В.
Працівники секретаріату Комітету: Постніков С.М., Зенюк Л.О.,
Тимофієв П.В., Вдовенко В.Г., Кальченко М.В.
ВІДСУТНІ: Звягільський Ю.Л., Іоффе Ю.Я., Лівік О.П., Кацер–
Бучковська Н.В., Ксенжук О.С., Клюєв С.П., Кононенко І.В., Онищенко О.Р.,
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Щодо погодження кадрових призначень у секретаріаті Комітету.
2. Щодо уточнення тексту подання Комітету до рішення щодо проектів
Законів про внесення змін до закону України «Про електроенергетику» (щодо
коефіцієнтів «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з
використанням альтернативних джерел енергії) №5129 і №5129-1.
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 деяких законодавчих актів України
щодо їх приведення у відповідність з Законом України "Про ринок природного
газу", Лопушанський А.Я., №5289.

2

5. 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.
6. 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.
7. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо стабілізації діяльності Державного акціонерного товариства
"Чорноморнафтогаз" у зв'язку з тимчасовою окупацією території України,
Бєлькова О.В., Домбровський О.Г., Бондар М.Л., Рябчин О.М., №5370
8. Проект Закону про внесення змін до статті 7 Закону України «Про
трубопровідний транспорт», Войціцька В.М., Домбровський О.Г.,
Лопушанський А.Я., Бондар М.Л., № 5396.
9. Різне.
1.
1а.
СЛУХАЛИ: Інформацію завідувача секретаріату Дудкіна О.М. щодо
призначення на посаду спеціаліста секретаріату Комітету з питань паливноенергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Петренко Ольги
Борисівни.
Петренко О.Б. у
2012 р. закінчила Академію муніципального
управління за спеціальністю «Фінанси і кредит». Трудовий стаж 5 років.
Досвіду роботи на державній службі не має.
Петренко О.Б. стала переможцем конкурсу, який проведено в Апараті
Верховної Ради України на зайняття вакантної посади спеціаліста секретаріату
Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та
ядерної безпеки (протокол Конкурсної комісії №2 від 28 жовтня – 09 листопада
2016 року).
Володіє державною та англійською мовами, навичками роботи на
персональному комп’ютері.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати пропозицію завідувача секретаріату щодо погодження
призначення на посаду спеціаліста секретаріату Комітету з питань паливноенергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Петренко Ольги
Борисівни як такої, що стала переможцем конкурсу на зайняття цієї посади з
випробувальним терміном 6 місяців.
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Рішення прийнято одноголосно.
1б.
СЛУХАЛИ: Інформацію завідувача секретаріату Дудкіна О.М. щодо
призначення на тимчасово вакантну посаду консультанта секретаріату Комітету
з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної
безпеки Біленької Надії Олександрівни.
Біленька Н.О. у 2007 р. закінчила Київський національний економічний
університет ім. В.Гетьмана за спеціальністю «Економіка і підприємництво», у
2012 році Інститут економіки і бізнесу на транспорті Національного
транспортного університету за спеціальністю «Правознавство».
На державній службі працює з вересня 2002 року. Має 9 ранг державного
службовця. З 2002 року по теперішній час працювала на різних посадах у
Головному управлінні статистики в Київській області, Державній службі
статистики України та Міністерстві енергетики та вугільної промисловості
України.
За результатами конкурсу, який проведено Апаратом Верховної Ради
України на зайняття зазначеної вище посади (протокол Конкурсної комісії №2
від 28 жовтня – 09 листопада 2016 року) Біленька Н.О. в підсумковому
рейтингу кандидатів зайняла 2 місце та у зв′язку з відмовою переможця
конкурсу від призначення має право на зайняття цієї посади.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати пропозицію завідувача секретаріату Комітету щодо
погодження призначення шляхом переведення Біленької Надії Олександрівни
на тимчасово вакантну посаду консультанта секретаріату Комітету з питань
паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки як
такої, що перемогла у конкурсі на зайняття цієї посади.
Рішення прийнято одноголосно.
2.
СЛУХАЛИ: Інформацію голови підкомітету Підлісецького Л.Т. щодо
уточнення тексту подання Комітету до рішення щодо проектів Законів про
внесення змін до закону України «Про електроенергетику» (щодо коефіцієнтів
«зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з використанням
альтернативних джерел енергії) №5129 і №5129-1.
ВИСТУПИЛИ: Рябчин О.М., Домбровський О.Г.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити уточнений текст подання Комітету до рішення щодо проектів
Законів про внесення змін до закону України «Про електроенергетику» (щодо
коефіцієнтів «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з
використанням альтернативних джерел енергії) №5129 і №5129-1.
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Голосували:
«За»
«Утримались»

- 10
-1

Рішення прийнято більшістю голосів.
3.
ПРИСУТНІ: Лабоженко Д.Б. - заступник Міністра енергетики та
вугільної промисловості України - керівник апарату, Діденко О.В. – Директор
ДК «Газ України», Білько С.В. - заступник директора Департаменту орендних
відносин Фонду державного майна України, Дьяченко О.Ю. – директор
Департаменту Міністра економічного розвитку і торгівлі України, Кондик
П.М. - радник директора ДК «Газ 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.
ВИСТУПИЛИ: Дьяченко О.Ю., Лабоженко Д.Б., Білько С.В., Чижмарь
Ю.В., Войціцька В.М., Підлісецький Л.Т., Бєлькова О.В., Кондик П.М., Діденко
О.В., Домбровський О.Г.
ВИРІШИЛИ:
Звернутися до Кабінету Міністрів України з пропозицією створити в
рамках робочої групи з питань прискорення реформи корпоративного
управління Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна
компанія «Нафтогаз України» підгрупу, на якій спільно з депутатами – членами
Комітету, в термін до 30 днів, доопрацювати законопроект № 4263, прийняти
узгоджене рішення та повторно винести його на розгляд Комітету.
Рішення прийнято одноголосно.
4.
ПРИСУТНІ: Лабоженко Д.Б. - заступник Міністра енергетики та
вугільної промисловості України - керівник апарату.
СЛУХАЛИ: Інформацію голови підкомітету Лопушанського А.Я. щодо
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.
ВИСТУПИЛИ: Бєлькова О.В., Домбровський О.Г.
ВИРІШИЛИ:
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1. Рекомендувати Верховній Раді України 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,
прийняти за основу в першому читанні.
2. Доповідачем на засіданні Верховної Ради України визначити голову
підкомітету Лопушанського А.Я.
Голосували:
«За»
«Утримались»

-9
-2

Рішення прийнято більшістю голосів.
5.
ПРИСУТНІ: Петрук В.В. – голова Державної агенції України з
управління зоною відчуження.
СЛУХАЛИ: Інформацію голови Державної агенції України з управління
зоною відчуження Петрука В.В. щодо 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.
ВИСТУПИЛИ: Бандуров В.В., Домбровський О.Г.
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України відхилити 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.
2. Доповідачем на засіданні Верховної Ради України визначити голову
підкомітету Бандурова В.В.
Рішення прийнято одноголосно.
6.
ПРИСУТНІ: Лабоженко Д.Б. - заступник Міністра енергетики та
вугільної промисловості України - керівник апарату.
СЛУХАЛИ: Інформацію народного депутата України Бондаря М.Л.
щодо 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
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підприємств з видобування і переробки уранових руд, Горбунов О.В.,
Дубневич Б.В., Бондар.М.Л. та інші, №4916.
ВИСТУПИЛИ: Лабоженко Д.Б., Бандуров В.В., Підлісецький Л.Т.,
Домбровський О.Г.
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України 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, прийняти за основу в першому читанні.
2. Доповідачем на засіданні Верховної Ради України визначити голову
підкомітету Бандурова В.В.
3. Звернутися до Кабінету Міністрів України щодо надання у 30-денний
термін інформації про обсяги субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику
населення, яке проживає на території зони спостереження, а також
використання коштів на фінансування зазначених заходів у період з 2012 по
2016 рік включно.
Голосували:
«За»
«Утримались»

-7
-4

Рішення прийнято більшістю голосів.
7.
ПРИСУТНІ: Лабоженко Д.Б. - заступник Міністра енергетики та
вугільної промисловості України - керівник апарату, Нєжнова С.В. – керівник
ДП «Чорноморнафтогаз».
СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Голови Комітету Бєлькової О.В.
щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо стабілізації діяльності Державного акціонерного товариства
"Чорноморнафтогаз" у зв'язку з тимчасовою окупацією території України,
Бєлькова О.В., Домбровський О.Г., Бондар М.Л., Рябчин О.М., №5370.
ВИСТУПИЛИ: Домбровський О.Г.
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності
Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" у зв'язку з
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тимчасовою окупацією території України, Бєлькова О.В., Домбровський О.Г.,
Бондар М.Л., Рябчин О.М., №5370, прийняти за основу в першому читанні.
2. Доповідачем на засіданні Верховної Ради України визначити
заступника Голови Комітету Бєлькову О.В.
Рішення прийнято одноголосно.
8.
ПРИСУТНІ: Лабоженко Д.Б. - заступник Міністра енергетики та
вугільної промисловості України - керівник апарату, Пасішник А.П. – перший
заступник генерального директора ПАТ «Укртранснафта».
СЛУХАЛИ: Інформацію секретаря Комітету Войціцької В.М. щодо
проекту Закону про внесення змін до статті 7 Закону України «Про
трубопровідний транспорт», Войціцька В.М., Домбровський О.Г.,
Лопушанський А.Я., Бондар М.Л., № 5396.
ВИСТУПИЛИ: Пасішник А.П., Мартовицький А.В., Лабоженко Д.Б.,
Бєлькова О.В., Домбровський О.Г.
ВИРІШИЛИ:
Перенести прийняття рішення щодо проекту Закону про внесення змін до
статті 7 Закону України «Про трубопровідний транспорт», Войціцька В.М.,
Домбровський О.Г., Лопушанський А.Я., Бондар М.Л., № 5396, на наступне
засідання Комітету.
Рішення прийнято одноголосно.
10.Різне.
СЛУХАЛИ: Інформацію народного депутата Чижмаря Ю.В. щодо
ситуації у ДПЗД «Укрінтеренерго» (лист, на 4 арк. додається).
ВИСТУПИЛИ: Підлісецький Л.Т., Бєлькова О.В., Домбровський О.Г.
ВИРІШИЛИ:
Звернутися до Голови Державної фіскальної служби Насірова Р.М.,
Міністра палива та енергетики України Насалика І.С. та до виконуючого
обов’язки директора ДПЗД «Укрінтеренерго» Андрієнка В.М. щодо
врегулювання порушеного питання та заслухати їх на наступному засіданні
Комітету.
Перший заступник Голови Комітету
Секретар Комітету

О.ДОМБРОВСЬКИЙ
В.ВОЙЦІЦЬКА

