
СТЕНОГРАМА 

круглого столу на тему: "НКРЕКП в законі. Що далі?" 

05 грудня 2016 року 

Веде засідання Перший заступник голови Комітету з питань паливно-

енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки 

ДОМБРОВСЬКИЙ О.Г. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, доброго дня, шановні колеги! Шановні 

запрошені! Я думаю, що буде правильно, якщо ми розпочнемо наше 

сьогоднішнє засідання із такого привітання, із позитивного меседжу, що 

нарешті законопроект, про який ми дуже довго мріяли, говорили, 

дискутували, ламали тут політичні коп'я, у нас тут іноді фонтани емоцій 

були, закон, який стосувався незалежного регулятора він не просто 

проголосований у  Верховній Раді, він підписаний Президентом України. І 

ми маємо на сьогоднішній день всі підстави вважати, що тот час, дедлайн, 

який по кожній позиції прописаний в цьому законопроекті, почав працювати. 

І ми, як дуже відповідальна Верховна Рада і як відповідальний Комітет 

палива і енергетики, який був співавтором, ініціатором і головним 

координатором відпрацювання цього законопроекту, хотіли би чітко 

усвідомлювати і розуміти шлях, який нам буде потрібно пройти у Верховній 

Раді і в країні для того, щоб цей законопроект був імплементований і почав 

ефективно працювати. Ось саме з цією метою ми  зібрали сьогоднішню нашу 

таку, наш такий робочий  круглий стіл. Ми запросили всіх учасників процесу 

і, починаючи від керівника НКРЕКП, до кого, до яких… до членів найбільше 

відноситься.  

Я хочу щиро подякувати нашим європейським партнерам, посольству 

Великобританії, Європейській комісії, групі підтрнимки України і всім 

іншим нашим європейським партнерам за дуже складну таку підтримку, за 

підтримку на такому непростому шляху, тому що все те, що стосується 
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реформування енергетичного ринку України, на жаль, у нас дається дуже й 

дуже складно.  

Я дозволю собі буквально декілька слів сказати і вас поінформувати, 

що сьогодні в комітеті іде також дуже системна глибока, така 

фундаментальна робота по ще одному, ну, ключовому законопроекту, який 

потрібний сьогодні для реформування і  модернізації енергетичного ринку 

України – це Закону про ринок електричної енергії до підготовки його до 

другого  читання.  

Я хотів би також сказати, що кожний день практично по декілька разів 

засідають різнопрофільні робочі групи, тому що проблем там, які винесені  

на дискусію достатньо багато. Ми отримали майже тисячу 200 тільки правок 

до другого читання. І в цій частині... в цій частині мені б також хотілося 

сказати, що блок законопроектів, який пов'язаний із реформуванням 

енергетичного сектору України і ще один дуже ключовий і важливий блок 

законопроектів, над яким сьогодні працює наш комітет і наші колеги у 

Верховній Раді – це блок законопроектів по енергоефективності, ми сьогодні 

тоже над ним  працюємо, готуємо деякі законопроекти і до першого читання, 

і  до другого читання. І це все те, що потребує від нас максимальної 

концентрації, максимального голосування і консолідації в залі Верховної 

Ради, і саме головне, як ми вже розуміємо, що мало прийняти гарний 

класний, правильний закон, треба щоб цей закон почав ефективно працювати 

в суспільстві і щоб він почав змінювати країну на краще. 

Закон про незалежного регулятор, дозволю собі також нагадати, має 

дуже довгу історію. Перший законопроект був зареєстрований у Верховній 

Раді в 2000 році. І тут є співавтор цього законопроекту Олексій Юрійович 

Кучеренко, який був в той час народним депутатом. І це, якщо я не 

помиляюсь, законопроект, який зараз вступив в дію, це 15-й законопроект, 

нарешті за період Незалежності України Верховна Рада дійшла от до тієї 
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мети, яку ставили протягом, ну, декількох... декількох фактично десятків 

років. 

Які виклики нас чекають з точки зору імплементації і впровадження 

цього законопроекту? Ну, по-перше, я  хотів би запросити до дуже щирої, 

відвертої і професійної дискусії, так, як це завжди в нас відбувається на 

засіданнях комітету. Але викликів у нас достатньо багато, по-перше, тому, 

що ми маємо чіткі дедлайни – що, коли повинно відбутися. І хотів би 

нагадати, що ключовою чи на першому етапі – це є створення комісія, яка по 

відбору членів НКРЕ чи кандидатів членів НКРЕКП, яка повинна бути 

створена по формату 2:2:1, тобто 2 кандидатури повинна дати, затвердити 

Верховна Рада України. За поданням фракції одну кандидатуру затверджує, 

вносить, за поданням фракції затверджує Комітет палива, енергетики, а другу 

кандидатуру в цю комісію вносить на голосування парламенту Комітет 

житлово-комунального господарства. Дві кандидатури затверджує 

Президент, і одну кандидатуру затверджує Кабінет Міністрів за поданням 

Міністерства енергетики. Це той ключовий крок, який нам потрібно для того, 

щоб ця комісія почала працювати, і для того, щоб у нас запустився механізм, 

інструмент по підбору і по відбору нових кандидатів на посаду членів 

НКРЕКП. 

Хотів би також нагадати, що період ротації, який прописаний, 

прийнятий в законі, який так дуже гаряче політично дебатувався, що 

протягом 6, перших 6 місяців після початку дії законопроекту 3 члени 

НКРЕКП змінюється, потім ще два члени НКРЕКП, і потім ще два члени 

НКРЕКП. Тобто це такий ітераційний процес, який ми не маємо права, щоб 

будь-хто його зірвав. 

Є серйозні ризики, на наш погляд, тому що голосування в парламенті, 

на жаль, по такого роду позиціям проходить завжди складно. І іноді воно 

блокується, іноді не виноситься, іноді не набирається критична кількість 

голосів – 226. Тому, відверто кажучи, ми зібралися сьогодні разом з Ольгою 
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Валентинівною, разом з нашими колегами, членами комітету, які тут є, разом 

з нашими європейськими і міжнародними експертами для того, щоб 

проговорити, промоделювати, які кроки нам потрібно зробити, яка зона 

відповідальності кожного стейкхолдера, який відповідає за частину 

імплементації цього закону, і що нам потрібно зробити для того, щоб він у 

нас ефективно запрацював.  

Я хотів би запросити до вітального слова представника посольства 

Великобританії Андрія Буквича як і посольство, і команду, яка підтримала та 

надавала всіляку допомогу для того, щоб ми принаймні проголосували і 

дійшли до сьогоднішньої результативної дискусії. Дякую. 

 

БУКВИЧ А. Доброго дня, шановні учасники круглого столу. Дозвольте 

звернутися до вас з вітальним словом від посольства Великої Британії в 

Україні. 

Великобританія зацікавлена у встановлені незалежної, демократичної, 

економічно розвинутої України. Ми прагнемо підтримувати реформи, які 

відкривають українцям шлях до процвітання і економічної свободи. Важлива 

складова економічного розвитку – це вільні і конкурентні ринки товарів та 

послуг, на яких збережено баланс інтересів споживачів, виробників та 

держави. Саме тому британський уряд вітає прийняття Закону про 

національного регулятора, який став результатом напруженої роботи всіх 

зацікавлених учасників, у тому числі присутніх тут у залі, та наочним 

свідченням наявності політичної волі у проведенні складних реформ. Цей 

закон створює важливі передумови для подальшого динамічного розвитку 

української енергетики, яка була б привабливою для інвесторів на якісно 

задовольняла інтереси споживачів.  

Дуже багато зроблено, ще більше роботи і викликів попереду, це – 

імплементація, встановлення незалежності регулятора, підвищення 

ефективності його роботи і рішень, пошук відповідей на складні запитання. 
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Попереду значна робота із підготовкою та затвердження масиву вторинного 

законодавства. У цьому напрямку британський уряд, безумовно, підтримує і 

підтримуватиме українських законодавців, громадських експертів, активістів. 

всіх зацікавлених учасників. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Андрію.  

І дозвольте мені запросити до слова одного із, я би сказав, головних 

організаторів процесу і дискусії, і прийняття законопроекту про незалежного 

регулятора заступника голови комітету Бєлькову Ольгу Валентинівну. Будь 

ласка.  

 

БЄЛЬКОВА О.В. Дуже дякую, пане голово. 

Шановні колеги, ми сьогодні почали з вітальних слів і, безумовно, є 

певна частина таких очікувань  трошки святкових. Але, насправді, реальність 

інакша. Робота тільки починається, тому що прийняття закону є лише 

першим кроком до подальших величезних завдань.  

Я особисто вважаю, що саме цей закон є одним із фундаментальних за 

2016 рік. І для нашого комітету є одним із, скажімо так, трьох засадничих. У 

нас всі важливі і прийняття кожного закону саме через наш комітет, воно, як 

правило, вимірюється в мільйонах або має вплив на дуже велику кількість 

населення в Україні. І тому ми дуже відповідально відносимося до всіх своїх 

законопроектів.  

Разом з тим, це і дещо є унікальним. Тому що НКРЕКП є… отримав 

унікальний статус з точки зору навіть певного конституційного устрою в цій 

державі. НКРЕКП не є, як то часто думають, органом виконавчої влади. Це 

абсолютно новий, унікальний інститут на ринках України. Фактично він 

сьогодні, та ідеологія, яку закладали ми як співавтори законопроекту, ми 

вважали, що саме цей орган повинен стати незалежним, професійним 

арбітром між інтересами всіх, хто є на цих ринках, перш за все, споживачі, 
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друге – це виробники енергії, природні монополії. Фактично також є у 

суспільства у самого є величезна кількість економічних інтересів. І ми би 

хотіли, щоб часи, коли політичні партії, їх лідери номінують нових членів 

НКРЕКП при зміні, при виборах, при приході нової влади, щоб це не 

впливало на стабільність ринків, а, щоб у цьому органі працювали люди, які 

відповідально ставляться до своїх завдань професійних, визначення 

незалежної, неупередженої, ніякої політичної, там, ідеології на той 

конкретний момент питань, які входять до сфери їх компетенції. 

За минулий… У цій каденції вже Верховна Рада прийняла Закон "Про 

ринок природного газу", який, фактично, не може працювати без тих засад, 

про які я сказали, якщо от ми не  змінимо роботу цієї  інституції таким 

чином, як про те ми мріяли як автори законопроекту.  

Той самий шлях ми зараз проходимо щодо Закону "Про ринок 

електроенергії", але, безумовно, саме НКРЕКП має дуже важливу  роль у 

цьому процесі.  

За задумом авторів законопроекту, нагадаю, вперше за 20 років ми 

побачили, це доволі унікально, якщо подивитися на політичну історію 

України, як Президент України погодився на схему, яка частково розділила 

його відповідальність з іншими гілками влади за пошук, призначення і відбір 

кандидатів на посади у цьому регуляторі. Це перший Президент, який на це 

погодився, за що ми йому вдячні.  

Ринковий регулятор несе повноту всю повністю за свої рішення. Це 

раніше рішення юстувалися, і шановний голова НКРЕКП міг доволі 

обґрунтовано сказати на тому чи іншому етапі, що, наприклад, Кабмін не 

узгодив певну частину навіть добре підготовлених якихось там рішень з боку 

НКРЕКП. Тепер цього не буде, і НКРЕКП несе всю повноту відповідальності 

за ті рішення, які будуть прийматися самим регулятором.  

Разом з тим, регулятор буде приймати свої рішення у новій для 

України більш відкритій прозорій процедурі прийняття цих  рішень. І ми 
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сподіваємося, що регулятор буде завчасно інформувати і наших колег у 

парламенті, і наших колег на ринку, які будуть безпосередньо потім 

стейкхолдерами цих рішень. 

Працівники регулятора отримують більш гідну зарплату, і ми 

сподіваємося, що це дозволить регулятору залучити найбільш професійних 

працівників з ринку. Ми абсолютно точно змінили принцип формування 

регуляторів. Вперше в історії України один із органів, скажемо так, 

публічних інтересів держави буде отримувати зарплату і буде підзвітний не 

тільки Верховній Раді, про що я буду говорити пізніше, а і ринку в цілому, 

тому що саме вони будуть платити кошти, внески на утримання комісії. І 

закладені певні нові норми для українських органів влади, в яких визначено 

ступінь залучення міжнародних експертів. 

Разом з тим, далі я би хотіла зупинитися конкретно на тому... на тій 

інституції, де працюємо ми з паном Олександром – Верховна Рада. От яка 

нині роль Верховної Ради у подальшій співпраці з енергорегулятором 

НКРЕКП? Ну, перше, можна зазначити, що ми бачимо свою особливу роль у 

реалізації закону, який вже прийнято. У нас є своя функція, що ми повинні 

зробити. Я зараз про це зазначу, для того, щоб закон був... було почато 

імплементовано. 

Друге, назавжди з нами залишається, за Регламентом Верховної Ради, 

за Законом про народних депутатів України, залишається депутатський 

контроль. В рамках цього закону є унікальний також контроль, який 

заключається у контролі над фін... над кошторисом і бюджетуванням 

НКРЕКП. Ну, і крім того, життя не стоїть на місці і закони будуть 

змінюватися, і саме ми як орган, який визначає ринкові умови на всіх ринках, 

які є в  портфоліо цього конкретного регулятора, ми будемо в подальшому 

змінювати законодавство. 

Наступний слайд, будь ласка. Вся робота по імплементації 

законопроекту... По-моєму, попередній, будь ласка. Перезавантаження 
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НКРЕКП. Вся робота починається з перезавантаження існуючого складу 

НКРЕКП. Як уже було зазначено, закон визначає певні завдання для кожного 

з нас, включаючи Верховну Раду, Президента України і також Кабмін, дати 

своїх представників до нової конкурсної комісії. З боку Верховної Ради, 

нагадаю, це будуть роботи два комітети, які є фактично стейкхолдерами 

цього процесу – це наш Комітет з питань енергетики і також Комітет з питань 

ЖКХ. Забезпечують діяльність  конкурсної комісії у остаточній версії також 

Верховна Рада України і ми очікуємо, ми звернемося, напевно, від нашого 

комітету, щоб все було підготовлено для роботи конкурсної комісії. І бюджет 

на 2017 рік ми вже маємо певні ідеї, яким чином унормувати діяльність 

НКРЕКП, щоб вони були забезпечені всім необхідним для  їх роботи  

відповідно до нового закону.  

Наступний слайд, будь ласка. Не завжди контроль Верховної Ради за 

діяльністю НКРЕКП. Перше за все, щороку Верховна Рада буде 

заслуховувати  звіт НКРЕКП  щодо того, які нормативні  документи, в який 

спосіб  і яка фактично…, і який зміст цих документів було прийнято за той 

чи інший рік. 

Друге. Ми будемо розглядати звіт  про використання коштів  НКРЕКП. 

Це дуже важливо з огляду на те,  що сама комісія в подальшому  буде  

фінансуватися за рахунок внесків від бізнесу. Фактично, це такий додатковий  

налоговий збір, якщо хочете, який бізнес добровільно у всіх наших дебатах 

погодився направляти на діяльність  цієї комісії, тому що вони розуміють, що  

її фінансова забезпеченість це один із… одна із засадничих умов для того, 

щоб рішення приймалось незалежно і професійно. Але ми  зацікавлені, як 

депутати ми зацікавлені в тому, щоб, не дай Боже, не   сталося так, що 

кошторис комісії перевищив всі  можливі очікування, скажімо, там того ж 

самого бізнесу в частині того, наскільки ця комісія буде правильно 

обраховувати ті чи  інші внески. 
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Також, наступний слайд, будь ласка. Ми плануємо вже найближчим 

часом розглянути такі зобов'язання свої законодавчі, які  було обіцяно в 

законопроекті. Перш за все, як я і говорила, це зміни до Бюджетного кодексу 

України. 

І друге,  це Закон про  енергетичного омбудсмена. Це новий інститут і 

ми вважали за необхідне зазначити про те, що ми доручаємо Кабінету 

Міністрів розробити певний формат документу, який би відповідав 

європейській практиці. А ми, як Верховна Рада, вже беремо, безумовно,   на 

себе відповідальність за те, щоб  його розглянути вчасно і зробити таким 

чином, щоб ніяким чином не виникало сумнівів, хто саме за що відповідає на 

ринках, де доля НКРЕКП, скажімо так, у їх відповідальності йде роль 

енергетичного омбудсмена.  В принципі це все те, що повинна зробити  

Верховна Рада. Нагадаю,  що, безумовно, ми як автори законопроекту будемо  

намагатися підштовхувати своїх колег свою частину зробити якомога 

бистріше, але переважна частина зазначених мною завдань, вона є 

колегіальною відповідальністю Верховної Ради. Саме тому ми сьогодні 

запрошували представників всіх фракцій для того, щоб вони були вчасно 

поінформовані. 

Разом з тим, на останньому слайді я зазначила проблеми, що може піти 

не так для того, щоб ви розуміли, що ми теж їх аналізуємо завчасно.  

Перш за все, це, якщо невчасно будуть подані всі номінації до 

конкурсної комісії. 

Друге. Це, так званий, перехідний період, ми хвилюємося про те, щоб у 

НКРЕКП і ми завчасно, я задаю вам своє запитання, чи ви вважаєте чи є якісь 

ризики, що на перехідний період не буде достатньої правомощності 

НКРЕКП. Це поки що наше схвилювання, а не стверджування.  

І ми також хвилюємося про те, що у самому Законі про НКРЕКП був 

зазначений дуже великий обсяг документів, які НКРЕКП самостійно без 
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погодження з Кабміном і з іншими органами повинно прийняти на виконання 

всіх ключових законів.  

Я, до речі, попросила своїх помічників зробити мені перелік розділення 

відповідальності тільки в одному ринку, яким я опікуюсь більше – це ринок 

природного газу. І переконалася в тому, що колізії між Кабміном, НКРЕКП і 

Верховної Ради немає, я її поки що не бачу. Але у НКРЕКП є дуже великий 

обсяг робіт. Тому ми хочемо переконатися, щоб ви у своїй доповіді нам 

сказали чи ви готові всі документи прийняти до наших амбіційних планів у 

законі?  

Ну, і останнє, одне теж із важливих для вас, це все ж таки чи буде 

достатньо коштів у бюджеті 2017 року? Тому свою частину, колеги, ми 

розуміємо, ми свідомі своїй відповідальності, а сьогодні запросили і інших 

колег для того, щоб вони продемонстрували таку саму свідомість у своїй 

частині. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ольга Валентинівна.  

Я хочу до слова запросити нашого, я б сказав так, друга, який нас 

підтримує разом з своєю командою, це голова групи підтримки енергетичної 

частини Європейської комісії Торстена Веллерта. Будь ласка.  

 

ВЕЛЕРТ ТОРСТЕН. Да, дуже дякую. Thank you very much. 

Дуже дякую. Якщо можна, я говоритиму англійською, тому що моя 

українська навіть після двох років тут ще бажає кращого. Дякую, що ви мене 

запросили. Я хочу подякувати всім вам, тому що без вашої особистої участі, 

лідерства в цьому питанні прийняття цього Закону про регулятора не 

відбулося. Для нас надзвичайно важливо, ще 10 років тому, коли ми 

підписували з Україною меморандум про розуміння в ЄС щодо 

енергетичного співтовариства, і тоді ми говорили про наближення наших 

енергетичних ринків поступово протягом наступних 10 років. І для цього 
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потрібна довіра, а довіру можна базувати тільки на незалежному регуляторі і 

на подібних інституціях. Саме тому ми дуже підтримуємо нині, дуже проекти 

із навчання персоналу регулятора. І ми готові на перехідний, не тільки на 

перехідний період це надати, але й надалі. 

Концепція енерготовариства полягає в тому, а Україна є його 

учасником і частиною, і частиною Європейського енергетичного і ми 

думаємо, що регулятор може бути членом асоціації регуляторів Євросоюзу, 

постійно обмінюватися інформацією. І саме для цього закладає підвалини 

цей закон. Але підвалини – це ще замало, треба продовжувати працювати над 

цим, тому що метою є інтеграція енергетичного ринку заради залучення 

довготривалих інвестицій, а не коротких фінансових інвестицій. А щоби 

залучити серйозних інвесторів на ринок України, на ринок, де є багато 

монополій, де багато неефективності, треба дати можливість споживачеві 

обирати серед тих, хто пропонує на конкурентній основі. В цьому контексті 

це складна тема, це заполітизована тема. І це продемонструвала довга 

суперечка щодо представництва в комісії. І ми вважаємо, що наступним 

кроком в контексті прийняття рішень дерегулятором, звичайно, це є питання 

довіри з боку ринку, але також це і завоювання довіри з боку споживачів. 

Отже, ми залишатимемося в цьому процесі і від імені міжнародного 

товариства хочу ще раз запевнити, що для нас це питання надзвичайної ваги, 

і ми готові надати будь-яку допомогу у підтримці цього процесу, все, що ми 

тільки зможемо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Щиро дякую за допомогу і за розуміння.  

І я хотів би сказати, що в дуже непростій справі от на цьому шляху нам 

дуже приємно було працювати з Європейським Енергетичним 

Співтовариством, яке, можливо, взяло основну ношу по співпраці із 

комітетом і з парламентом. Тому що це не просто там якісь були періодичні 

зустрічі, це не просто були якісь періодичні дискусії, фактично і при розробці 
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законопроект про ринок природного газу, і при розробці законопроекту про 

незалежного регулятора, і сьогодні, коли ми щоденно працює над 

законопроектом про ринок електричної енергії, ми в режимі онлайн 

працюємо і з Європейським Енергетичним Співтовариством, і з командою, 

яка представлена і працює у Відні.  

І я щиро хочу від імені комітету подякувати за цю підтримку і 

запросити до слова представника Секретаріату Енергетичного 

Співтовариства Кароліну Чегір. 

  

ЧЕГІР КАРОЛІНА. Доброго дня всім! Перш за все, хочу висловити 

подяку енергетичному комітету, тому що без його співпраці ми би  так 

успішно не працювали, тому що за… після двох років ми маємо нарешті 

Закон "Про незалежного регулятора". Це добрий знак, але це не кінець 

процесу.  

І дякую дуже DiXi Group і енергетичному комітету, знову таки, за 

запрошення сюди, щоб ми могли висловитися щодо того, як ми бачимо цей 

закон про регулятора. Це невеличке нагадування, яким був шлях до сильного 

незалежного регулятора. Це ідея, яка з'явилася в третьому енергопакеті, і 

Україна зобов'язалася, тим не менше, зробити цю позицію за третім 

енергопакетом.  

Окрім того, було підтримано, ви бачите, що розукрупнення – це для 

всіх  трьох енергопакетів було  притаманне… От в цьому і полягає загальна  

концепція, тому що  незалежний регулятор – це обов'язково передумова для 

успішного ринку енергетики, успішних реформ на цьому ринку. І вони 

повинні регулювати ті монополістичні структури, які тут діють на цьому 

ринку, і дати можливість альтернативним компаніям з'являтися на цьому 

ринку. Регулятор повинен тут бути не для політичного впливу, а для 

забезпечення стабільності для того, щоб забезпечити прозорість і 

справедливість правил однакових для всіх. І... але для незалежності 
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регулятора треба щоби він був фінансово незалежним, щоби ані суспільна, 

ані урядова організація, ані бізнес-організація не могли на нього  впливати. 

І дуже важливо, щоби  регулятор мав повноваження приймати рішення, 

виконувати ці рішення і щоби його рішення були обов'язковими, і щоби їх 

можна було хіба що опротестовувати через суд. Весь процес прийняття 

рішень має бути  прозорим. Процедура прийняття повинна бути прозорою і 

обґрунтованою, а щоби це відбувалося так, треба щоби процедура 

призначення  членів енергорегулятора було теж прозорим.  

Отже, фінансова незалежність означає бюджетну автономію і дуже 

важливо мати добрі людські ресурси, справжні... справжніх експертів, які  

повинні... якість експертів повинна бути підтримана достатньою зарплатою, 

щоби це не  заохочувало до отримання доходів десь інше. 

Ви бачите оце фото акваріуму, недостатньо, щоби регулятор мав тільки 

окремий акваріум, але там повинна бути чиста вода, свіже повітря і 

достатньо їжі, тільки тоді, згідно з третім енергопакетом, будуть забезпечені 

всі вимоги щодо регулятора.  

А щодо України. У вересні був прийнятий закон, отже, тепер оця  

рибка в окремому акваріумі і тепер вона має, нарешті, за функціонувати. Всі 

вимоги третього енергопакету вже тут витримані.  Сфери відповідальності, 

цілі, форми, принципи діяльності регулятора чисто прописані є гарантії 

незалежності, правила для обрання, для  призначення членів встановлені, а 

система ротації передбачена згідно з Третім енергопакетом, функції і все 

згідно з вимогами Третього енергопака. Це вимагатиме доповнення змін в 

інших законопроектах, це пані Бєлькова згадала і ми на це чекаємо, з  точки 

зору секретаріату ми  не можемо сказати нічого  іншого, як бажаємо успіхів і 

вперед.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, шановні колеги, продовжуючи нашу розмову і 

дискусію. Я також, хотів… (перекладач говорить англыйською) …етапі 
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максимально сприяли, допомагали, давали необхідні аналітичні матеріали 

для того, щоб ми могли  вибрати найкращі світові практики, найкращі 

європейські практики, де, в який спосіб працюють регулятори, які 

інструменти використовуються? І я з задоволенням хотів би запросити пані 

Олену, президента  DiXi Group до слова.  

 

ПАВЛЕНКО О. Дякую, дуже Олександр Георгійович. Дякуємо дуже  

комітету за можливість співпрацювати ефективно, безумовно, не кожному  

експерту з іншими комітетами так пощастило, тому  дякуємо вам. Ми також  

вітаємо вас з прийнятим законом і дуже сподіваємося, що його імплементація 

буде легка і швидка. Ми підготували невеличкий аналітичний матеріал про 

те, які, як має здійснюватись імплементація, які  труднощі можуть бути на 

цьому шляху? І я б хотіла зараз зупинитись на кількох важливих моментах.    

Наступний слайд, будь ласка. Ми виділили з закону ті дати, які 

зафіксовані законом для того, щоб відбулась перша ротація. Як відомо, 

перша ротація має відбутися протягом 6 місяців.  

Відповідно до закону. 45 днів виділено на те, щоб конкурсна комісія 

провела власний конкурс, 30 днів на те, щоб вона провела оцінку і 30 днів, 

беремо максимум, Президент може призначити, власне, тих хто буде 

заходити, членам комісії. Плюс ми додали приблизно 2 тижні для того, щоб 

конкурсна комісія собі напрацювала правила, які теж прописані в законі, за 

якою процедурою буде здійснюватися конкурс.  

Відповідно до наших розрахунків для того, щоб встигнути в 6-місячний 

термін на створення конкурсної комісії потрібно приблизно 2 місяці.   

Наступний слайд, будь ласка. Якщо, ми вважаємо, що закон вступив в 

силу 26 листопада, то орієнтовно наприкінці січня, нехай 26 січня, така 

конкурсна комісія має бути сформована. 

Справа табличка, вона, на жаль, досить маленька, але всі, хто 

ознайомиться з сайтом Ради, вона їм знайома, це календарний план 
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проведення сесії. Ми подивилися, що сесійні тижні в парламенті приблизно.. 

з 10 по 20 січня. Тобто можна уявити, що 1 тиждень комітет прийме рішення 

про те… комітети приймуть рішення про тих, хто буде делегований, а 

наступного тижня відбувається голосування.  

Це означає, що до 6 січня мають бути уже кандидатури на голосування 

в комітетах. Якщо ми від цього 6 січня віднімемо ще 25 днів на проведення 

спецперевірки, то на 12 грудня бажано, щоб комітети мали розуміння, хто 

може бути членами конкурсної комісії. Відповідно приблизно з 5 по 12 

грудня це той час, який може бути відведений на переговори. Ми розуміємо, 

що це дуже мало і тому, власне, звертаємо увагу на те, щоб… є сенс почати 

думати над кандидатурами уже зараз. 

Наступний слайд, будь ласка. Ще один момент, який варто відзначити,  

це ротація. Відповідно до закону протягом 6 місяців має бути ротовано троє 

осіб. Станом на зараз діючими є 6 членів регулятора, одне місце є вакантне. 

Відповідно, якщо три діючих буде, я не кажу в кінці терміну, протягом 

терміну, протягом місяця-двох ротовано, є питання, що три члена комісії не 

зможуть приймати рішення. Але є інша опція, яка, в принципі, теж ймовірна, 

це коли ротовано буде 2 члена комісії плюс умовно вакантне місце, яке зараз 

є незаповненим, тоді 4 члена комісії, залишаються комісія дієвою.  

Наступний слайд, будь ласка. 

Ще одне важливе питання. Оскільки конкурсна комісія буде діяти при 

Верховній Раді, дуже важливо, щоб саме Апарат Верховної Ради зміг вчасно 

надати їй всю технічну, необхідну технічну допомогу, матеріальні ресурси і 

людські ресурси. Ми позначили це значками, враховуючи, що законом 

передбачено також онлайн трансляція, ці питання теж мають бути враховані. 

У випадку, якщо Апарат Верховної Ради уже зараз бачить, що можуть бути 

труднощі з наданням необхідних ресурсів, також є сенс піднімати і думати 

над цим питанням уже зараз, щоб до кінця лютого можна було розпочати 

роботу.  
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Наступний слайд. будь ласка. 

Зміна до державного бюджету. Новий закон визначає нові гарні оклади 

для членів комісії і відповідно це вимагає внесення змін до Державного 

бюджету на 2017 рік. Ми би хотіли на це звернути увагу для того, щоб 

привести обидва закони у відповідність один до одного.  

І останній слайд, будь ласка. 

Ми хочемо також звернути увагу, що починаючи з прийняттям закону, 

регулятор відразу повинен діяти відповідно до всіх його норм. І розуміючи, 

скільки має бути зроблено в середині регулятора протягом 6 місяців 

вторинного законодавства, його внутрішня робота має бути приведена до 

закону, ми пропонуємо, щоб було створено окреме управління в рамках 

регулятора, яке буде займатися, власне, моніторингом і контролем, наскільки 

запроваджується закон, наскільки запроваджуються його норми, в тому числі 

до членів регулятора, до тих заборон, які для них зараз настають. 

Дякую вам дуже за увагу. Я бажаю всім вам, нам успіху, щоби справді 

закон був імплементований належним чином. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми також дякуємо за участь і за підтримку. Але я 

хотів би зараз особливо звернути увагу на те, що той досвід, який ми 

вивчали, а як функціонують, як створюються незалежні регулятори в різних 

країнах світу, і в Європейському Союзі, для нас був надзвичайно важливий. 

Але сьогодні не менш важливо сам досвід імплементації закону, і як починає 

працювати незалежний регулятор. 

Я хочу із задоволенням запросити до слова Діану Корсакайте стосовно-

стосовно такого свого бачення і міжнародного досвіду як людини, яка має 

великий досвід і практику має, для того, щоб вона поділилась з нами от 

питаннями імплементації. Будь ласка, пані Діана. 
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КОРСАКАЙТЕ Д. Дуже дякую вам за цю нагоду, мати нагоду 

виступати в такій… такими фахівцями. Я хочу подякувати вам, вашій  

високоповажності, пані та панове депутати, тому що завдяки вашим 

величезним зусиллям цей законопроект вже може вважатися як живий. 

Тема мого виступу сьогодні, вона дуже така, будемо казати, складна, 

тому що я не збираюся критикувати когось. Я прийняла запрошення від Ради, 

підкреслити, де, які можуть бути, так би мовити, підводні якісь камені на 

нашому шляху; які є основні характеристики можливі, важливі, які необхідно 

враховувати у майбутньому, які кінець кінцем стануть в пригоді цій країні, 

зробить, покращить своє життя. 

Хочу почати з зауваження, що цей проект був завжди, підтримували 

цей закон ще з того часу, коли почали працювати над проектом. Цей проект 

закону, коли він писався, коли готували до написання, до обговорення та 

прийняття, реалізації. Говорячи про досвід, який ми накопичили тут, 

працюючи над... в цей час з регуляторами і з вторинним законодавством, 

тобто проектами – те, що стосується цін, тарифікації, прозорості в Україні, а 

також у галузі центрального опалення і постачання води, іноді ці всі 

моменти, будемо так казати, воно стосувалося, перетиналося з 

національними агенціями, які відповідали за всі ці питання, дещо є набагато 

важливіше, що найбільш впливало на звичайних громадян, те, що стосується 

національних агентств, які мають відношення до енергетичного сектору. А 

взагалі зрозуміло, що незалежний регулятор – це щось необхідне, це 

необхідна передумова для здорової, економічно здорового сектору і, а також 

для того, щоби забезпечити пільги і переваги для споживачів. Цей закон був 

дійсно успішний, як він зазначає необхідною основою, яким чином регулятор 

буде спрацювати з увагою чи беручи до уваги всі  економічні і технічні 

питання, яким чином і думати про майбутнє, про споживачів і не тільки у 

довгостроковому плані, а не в короткостроковій перспективі. Хочу вас із цим 
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поздоровити, це означає, що ті мега-принципи мають бути забезпечені для 

твердої системи регулювання, в першу чергу це законність.  

Що стосується цього закону, ніхто не буде підвергати сумніву 

законність дій регулятора і правова, правові сили рішень регулятора, і дуже 

важливий, і дуже граний шлях вперед. 

Надійність, надійність також забезпечується цим законом , оскільки 

там зазначені основні положення стосовно того, яким чином буде 

відбуватися співпраця між різними трьома сторонами: індустрією, 

споживачами та державною адміністрацією. Це має бути сформульовано.  

І, безумовно, закон дає основні вимоги, відповідає основним вимогам 

прозорості. Якщо йдеться про колишнього регулятора, який працював довгий 

час, я хочу підтвердити те, що прозорість – це найбільш важливий принцип у 

всі часи будь-якої системи регулювання. Цей закон забезпечує необхідні 

умови підґрунтя для забезпечення прозорості регулятора. Це вже говорили 

про це, що вони відповідають європейській системі регулювання,  

регуляторській системі. Но як завжди, те, що стосується імплементації, 

реалізації, є деякі деталі, так би мовити, окремі, оскільки закон є важливою 

віхою… на такому тривалому шляху, то що ці… то такі деталі все ж таки 

можуть мати велику важливість.  

Я хочу розпочати з… Я хочу, такби мовити, говорити про три основні 

стовпи. Перший стов, а це хто? Регулятор. Важливе обмеження, хто не може 

претендувати на ці посади регулятора, який забезпечується описаним 

законом, що добре. Але проте, будемо казати, конкурсна комісія все ж таки 

буде формуватися з таких призначенців політичних. І це не погано, і не гарно 

– це просто реальність, і це живий, будемо казати, компроміс, якого дуже 

важливо було досягти.  

І дуже важливим викликом і завданням для цієї конкурсної комісії є те, 

щоб зробити ранжування кандидатів. І це ранжування для того, що воно… 

має бути успішним для країни, то необхідно визначати пріоритети стосовно 
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того очікування, стосовно роз'яснення тих причин, чому ті чи інші критерії, 

вони ранжуються чи розглядаються більш високими, так би мовити, в плані 

аніж інші. 

І другий основний момент, стовп, як я його називаю, це як регулятор, 

як? Йдеться про недостатність ресурсів наявних. Фінансування регулятора 

виглядає… Добре, вирішено, скільки ми будемо фінансування з ринку чи 

ринком, і верхня стеля, так би мовити, обмеження вже встановлене. І знов-

таки це створює чіткі правила, які будуть певні межі, скажімо, бюджету 

регулятора. І у відповідності до цього я хотіла би привернути вашу увагу, 

можливо, до важливості забезпечення довготривалих проектів регулятора, які 

можуть бути і будуть дуже необхідними у майбутньому, у наступні роки. І у 

цьому відношенні важливість бюджету, який залишився в цьому році, який 

не може бути використовуватися будь для чого, а тільки для регулятора 

наступний рік, а інакше він буде регулятор змушений просити тільки ті 

гроші, дасть ті гроші, які він буде тільки витрачати безпосередньо у цей 

період. 

І знов-таки маємо говорити про достатність людських ресурсів. Уже 

казалось про те, що регулятор має мати адекватні людські ресурси і в 

наступні роки ……тарного процесу іноді, можливо, буде цікаво на ті країни, 

які вирішили вивести, так би мовити, представників регулятора із державної 

служби, як це робилось у Австрії. І будемо казати конкурували на тих самих 

засадах і підставах, як конкурують інші, в інших країнах. 

І останній стовп – це реалізація, імплементація регуляторної бази. І, 

коли цей закон набуде чинності, то, безумовно, ті всі питання набудуть 

більшої важливості, будуть збільшуватись і за цим… наслідком цього будуть 

величезні і масштабні реформи.  

Я вважаю, що незалежно від цього закону суміжні якісь закони, які 

стосуються певних гілок енергетичного сектору. Дуже важливо мати дуже 

чітку і зрозумілу розподіл ролей, хто буде відповідати, за що. А одна… у зоні 
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регуляторства у нас багато гравців: уряд, парламент, різні міністерства, 

муніципалітети, а також омбудсмен. І, якщо країна… в Україні є чіткий 

розподіл ролей, то вона може, спроможна, скажімо, забезпечити операційну 

незалежність регулятора без чіткості, яку роль відіграє, цього не може бути…   

забезпечити і, як говориться, неможливо.  

Інша річ – незалежність, прийняття рішень регулятором і, скажімо так, 

рамках, які… щоб… стосовно тих аргументів, які не впливають. В цьому 

плані необхідно вирішувати наскільки ефективно буде регулятор реалізувати 

свої рішення, щоб не відбулося того, що відбулося в Молдові, скажімо, 2 

роки тому. Дякуючи Богові, у цьому законі у нас дуже обмежені можливості 

усунень чи зняття, так би мовити, зі своїх посадових обов'язків регулятора.  

Що стосується повноти правил регулятора. Це питання дуже важливе, 

але це вже реалізується це питання на рівні реалізації імплементації 

знаходиться. Закон передбачає гарну базу для довготривалих рішень, те, що 

стосується і ринкових… діють на ринку, і інших питань. Можливість  

вибирати між різними економічними регуляторами та заходами, вирішувати, 

який захід буде найбільш ефективним і який дає можливість регулятору 

розставляти пріоритети таких заходів, те, що стосується сталості розвитку, 

що стосується, скажемо, зменшення впливу змін клімату, інших питань.  

І, маючи це на увазі, цей закон створює гарні можливості для створення 

попиту на систему регуляторську не тільки, так би мовити, пропозицій, но і 

попиту. І якщо йдеться, перше, політичний кризис, щоб це могло сприяти 

продовженню процесу регуляторного, можливо. Колись український 

регулятор набуде того ж статусу, як це було в Латвії, коли всі місцеві, 

скажімо, офіс-регулятори вони були зменшені, і всі питання, те, що 

стосується муніципальних районів, вони вийшли на центральний рівень 

регуляторства. Навіть естонський досвід, коли регулятор, фактично, 

опікується питаннями регулювання у дуже високому… зразковий, скажемо 

так, рівень регуляторства.  
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Я хочу  позичити українському регулятору набути такого… одного дня 

такого рівня.  

І я ще раз хочу поздоровити тих, хто брав участь у цьому дуже 

важливому процесі для прийняття дуже важливих рішень. І починаючи з 

цього дня, регуляторські, скажімо, основи будуть все кращі і кращі від 

сьогоднішнього дня.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякуємо за підтримку…  

 

КОРСАКАЙТЕ Д.  Дякуємо також за підтримку USAID MERT (США) 

за їх підтримку і допомогу. І стосовно порядку... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  … тому що ми всі говорили, що треба робити, як 

треба робити, хто буде відповідати, а зараз ми дійшли до пункту, коли я би 

хотів слово передати голові НКРЕ Дмитру Володимировичу Вовку, по 

великому рахунку, який повинен це робити і відповідати за ті ключові 

позиції, які  прописані в законі. Будь ласка, Дмитро Володимирович. 

 

ВОВК Д.В. Дякую за надане слово. 

Хочу всім подякувати, хто допомагав в просуванні та голосуванні 

цього важливого закону. Нагадати хочу також, що у вересні місяці, коли  

останній був розгляд комітету, на ньому я представив основні пріоритети для 

спадковості, які наші плани, а це включатиме вторинне законодавство для 

ринку електричної енергії, який, сподіваємося, буде прийнятий до кінця 

цього року – це впровадження стимулюючого тарифоутворення для 

природних монополій,  це  поліпшене всього вторинного законодавства по 

ринку природного газу, а також всі можливі заходи, спрямовані на  захист 

споживачі, доведення до нього будь-якої важливої інформації щодо тарифів, 

їх динаміки, можливостей енергоефективності. 
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Сьогоднішній день, сьогоднішню презентацію я  вирішив зосередити 

на перших кроках по імплементації, які вже виконуються. Прошу перший 

слайд включити. Маленький екскурс знову в історію по прикладу Енержі 

Комьюніті, закон у нас мав першу появу у Верховній Раді в  2000 році. З того 

часу були три вдалі спроби голосування в першому читанні і багато 

невдалих. Врешті-решт, 26-го... 25 листопада цього року закон набув 

чинності після його оприлюднення і з цього моменту почався відлік часу на 

імплементацію цього закону.  

Я підтримую виступи попередніх спікерів, що дуже важливо 

забезпечення ротації. Але для мене особисто та для чинного складу комісії 

надважливо вже виконувати те, що прямо передбачено в законі.  

Тому... Перший слайд прошу, другий. Хочу зупинитись на перших 

кроках по імплементації закону, які вже виконані або є пріоритетними. Ну 

найперше – це  фінансова незалежність.  Недостатньо поки що прийняття  

закону, щоб  гарантувати   членам комісії новим, поточному складу комісії 

достатню зарплатню.  Але перший крок за логікою, який необхідно зробити, 

– це сформувати  порядок  і оприлюднити реєстр  платників цього 

регуляторного  внеску. І на першому ж  засіданні, яке  було у нас уже за 

новим законом,  1 грудня це відбулося, такий порядок було сформовано. 

Друга контрольна дата, яка випливала  з закону, – це  до 1 грудня затвердити 

план  перевірок на  17-й рік, нами також виконана.  Крім того, робота за 

новими правилами починається з формування відповідно  до нового  закону 

регламенту комісії. І такий  регламент уже винесено на відрите засідання уже 

завтра.  

І дуже важливо, що з моменту набрання чинності цього закону, ми в 

комісії  почали  ще більш відповідально ставитись до кожного питання, яке 

розглядається на комісії. Нагадаю, що віднині згідно статті 14  всі рішення, 

що стосуються цін, тарифі тощо, публікуються за  3 робочих дні  на сайті 

комісії. І це було звично  для нас. А те, що було незвично і   є 
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безпрецедентним для українського регулювання – це  завчасна публікація 

обґрунтування і проектів рішень, всіх, не лише тих, які мають  характер 

регуляторних, а всіх рішень. 

Я перепрошую, якщо   1 грудня уже  хтось вже намагався  їх дивитися, 

вони були  не в дуже зручному форматі, але з  2 грудня вони вже  в  PDF 

форматі, вони мають  можливість скачати, копіювати, всі додатки 

публікуються. Крім того, нагадаю, що   в законі прямо передбачено 

публікацію протоколів і відеозаписів. Так ось  це вже також реалізовано  і в 

частині прозорості прийняття рішень, публікацій завчасно проекту порядку 

денного, подання тощо. Я думаю, що ми досягли вже значних успіхів. 

І, наступний слайд, прошу. На підтвердження хочу ще раз показати, хто 

не знайомий з сайтом комісії. В нас раніше вже з вересня 2015 року можна 

було слідкувати за засіданням онлайн, була трансляція наживо. А з 1 грудня 

секція засідання комісії містить матеріали до засідань, протоколи засідань та 

відеозаписи засідань. Таким чином, в будь-який момент часу можна 

повернутися і проаналізувати, яким чином приймалось рішення, хто мав 

можливість виступити, які були об'єктивні заперечення чи їх не було.  

Також з закону випливає велика кількість документів, які ми нарешті 

маємо можливість приймати без юридичних колізій. Одне з перших, який ми 

обрали це затвердження ліцензійних умов для постачальників природного 

газу. На нашу думку, це дозволить зняти частину юридичних бар'єрів для 

здійснення цієї діяльності на цьому ринку. Тому ми обрали це як один з 

готових речей вже до реалізації.  

Ну, з таким підходом до організації роботи, вважаю, кожному буде 

дуже легко слідкувати за нашою діяльністю і ми будемо все, що передбачено 

виконувати. Дякую за увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дмитро Володимирович, дякую.  
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Так, шановні колеги, ми завершили список тих спікерів, які попередньо 

готувалися до виступу. Але ми запрошували і експертів, запрошували 

народних депутатів, запрошували членів нашого комітету, запрошували 

представників політичних фракцій. Якщо є бажання в когось запитати, 

виступити, будь ласка, я готовий надати слово. Я бачу, Василь Григорович, 

будь ласка, а потім Олексій Юрійович. Ми домовляємось… Василь 

Григорович, домовляємось в межах 3 хвилин, добре?  

 

КОТКО В.Г.  Добре. Добре. Шановні друзі, я хотів би зупинитись не 

стільки на законі, скільки на наслідках, які тягне за собою закон і на тих 

очікуваннях, які є у суспільстві, у енергетичного сектору після того як закон 

прийнятий, що суспільство, і що енергетики очікують від роботи регулятора?  

Перше…, побажання, які? Перше, я вважаю, що  регулятору необхідно 

змінити форми і методи роботи комісії. 

От зараз яка ситуація? Зараз ситуація така, що на засіданнях комісії 90 

відсотків питань, які  розглядає комісія це абсолютно рутинні, абсолютно 

нікому нецікаві, я б сказав, сміттєві питання серед яких, по-справжньому, 

важливі питання губляться. І для розгляду, по-справжньому, важливих 

питань не вистачає часу і йде, так би мовити, рішення в зв'язку з цим 

приймаються не завжди об'єктивно, не завжди глибоко і не завжди 

справедливо.  

Друге питання. Сьогодні на засіданні комісії як відомо, повинні бути 

дві сторони: це виробники електроенергії і споживачі.  

По-перше, сьогодні споживач абсолютно не  представлений і є надія,  

якщо реалізуємо ту задумку  щодо створення  енергетичного омбудсмена, то 

тоді  на засіданнях комісії будуть і виробники і споживачі. Це перше. 

І друге, сьогодні практично сторони зустрічаються  при розгляді питань 

безпосередньо на комісії. Я вважаю, що комісії потрібно абсолютно всі 

питання розглядати на відкритих засіданнях, на відкритих слуханнях 
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розглядати предметно, розглядати, можливо, довго. А безпосередньо на 

засіданнях комісії вносити тільки крупні питання або спірні питання і там 

приймати рішення. 

Сьогоднішня комісія страждає тим, що питання, які виносяться на 

комісію не достатньо глибоко опрацьовуються. У комісії сьогодні немає 

ресурсів на те, щоб  робити дослідження заплатити експертам, науковцям для 

того, щоб опрацьовувати питання. Зараз все змінюється у комісії буде 

відповідний бюджет. І я вважаю, що серйозні питання в усякому разі повинні 

до розгляду комісії спочатку опрацьовуватися експертами, науковцями, і 

тільки після цього виноситися на засідання комісії.  

Є ще одне питання, дуже, на мій погляд, важливе. Якщо я запитаю 

присутніх тут, над чим взагалі працює комісія, що нас очікує через рік-два, 

п'ять років? Ніхто з нас на це питання відповісти не може. Чому? Тому що 

комісія не оприлюднює свої цілі, мету на середньо-, довгострокову 

перспективу, не планує заходи по реалізації досягнень цих цілей. Той план, 

який зараз є у комісії, у комісії є зараз один офіційний документ – план 

розгляду регуляторних актів на поточний рік. Ну, зрозумійте, що для 

пересічного громадянина там які будуть буду постанови прийматися і таке 

інше, це абсолютно не цікаво. Нас цікавить, що буде в енергетиці, що буде з 

якістю послуг, з надійністю, і таке інше, і таке інше. Я вважаю, що комісія 

повинна оприлюднювати такі цілі і кожний рік планувати заходи по 

досягненню цих цілей.  

І нарешті, ризики, які виникають у нас у зв'язку з прийняттям цього 

закону. Перше, закон дозволяє комісії тепер без реєстрації у Міністерстві 

юстиції приймати всі свої рішення. Певний ризик, і тут великий ризик є, що 

рішення комісії не будуть юридично чистими, і у зв'язку з цим вони  можуть  

відмінятися судами.  

Ну, наша енергетична асоціація при підготовці закону пропонувала, 

щоб реєстрація була залишена у тому розумінні, що комісія зобов'язана 
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надавати Мін'юсту свої проекти постанов для рішення, але остаточне 

рішення залишалось би за комісією. Тобто комісія сприймає зауваження 

Мін'юсту або не сприймає – на свій розсуд. Але все це все-таки дозволило б 

більш якісно готувати документи.  

Наступний ризик. Зараз в комісії змінюються всі члени комісії, 

підвищується заробітна плата, робота в комісії стає дуже престижною. І є 

ризик такої фундаментальної зміни кадрів як серед членів комісії, так і серед 

апарату комісії. Є ризик втрати інституціальної пам'яті. Я вважаю, що 

наступні, так би мовити, члени комісії повинні звернути на це увагу і зробити 

все для того, щоб кращі працівники і костяк комісії залишився. 

І нарешті останній ризик. Ви знаєте, що Верховний, може, не всі 

знають, я нагадаю, Верховний Суд України звернувся до Конституційного 

Суду України із запитом, чи правомірно сьогодні сформована комісія, діюча 

комісія ще до закону. Ви розумієте, що Верховний Суд – це не просто якийсь 

там громадянин або якась там, ще хтось, організація, це Верховний Суд. 

Якщо він ставить під сумнів, так би мовити, легітимність призначення членів 

комісії в сьогоднішній ситуації Президентом, то є великий ризик, що і після 

прийняття закону таке ж питання Верховний Суд поставить перед 

Конституційним Судом. Є великий ризик, що Конституційний Суд, так би 

мовити, дасть ствердну відповідь в тому розумінні, що Конституцією дійсно 

серед виключних прав, якими наділений Президент, право призначати членів 

комісії нема. 

Дякую за увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перед тим… Олексій Юрійович, зараз я надам 

слово. Але я просто хотів би, знаєте, звернути увагу на одну, на мій погляд, 

дуже принципову річ. Колеги, в нас дискусії відносно того, що повинно бути 

прописано в законі, вже завершилися. У нас є діючий закон, який всі 
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учасники ринку, і в першу чергу, НКРЕ зобов'язані виконувати. І тут є дві 

принципові позиції.  

Перше. Я, Василь Григорович, з вами готовий погодитись, але якщо у 

нас є якісь пропозиції по вторинному законодавству або по нормативним 

документам, і які ми можемо ще внести зміни, обговорити публічно і 

прийняти, щоб робота регулятора у нас була професійною, прозорою, ну і 

правильно. Це позиція номер один. 

Друга. Ризики, ну ми зібралися для того… Тут всі, хто зібрався, 

розуміють, що є дуже серйозні ризики. По будь-якому серйозному такому 

ключовому законопроекту завжди в нашій країні є ризики. І тому ми хочемо 

ці ризики змінімізувати, ми хочемо чітко розуміти дорожню карту, ми чітко 

хочемо розуміти дати, відповідальних. І принаймні комітет в порядку те, що 

от пані Ольга сказала, в порядку парламентського контролю бере на себе 

функції якогось такого синхронізатора цих кроків, тому що інакше не 

получиться. Тому я ще раз от хочу, підтримуючи цю тезу, про яку сказав 

Василь Григорович, закликаю всіх до ще більш активної роботи по 

вторинному законодавству, по нормативній базі для того, щоб до регулятора 

було мінімум питань, щоб він був професійний, прозорий і правильно 

регулював відповідно до критеріїв європейських енергетичні ринки України.  

Ольга Валентинівна, будь ласка, декілька слів. Я бачу… 

 

БЄЛЬКОВА О.В. Насправді, я дуже дякую, що ви підняли ці кілька 

питань. Я дозволю собі дати відповідь від імені авторів законопроекту, що ми 

мали на увазі. І дуже вдячна за те, що ви наголосили на тому, що в житті, 

можливо, буде інакше. 

Перше. Стаття 16 закону визначає, які саме рішення ми очікували, що 

будуть проведені в режимі відкритих обговорень. І жодним чином, це 

надважливі питання, це всі питання, ну так для нашого розуміння, які мають 

так званий регуляторний характер або стосуються тарифів. Я думаю, що ці 
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рішення дуже цікаві для всіх споживачів і для всіх виробників. Тому саме 

вони повинні були бути у відкритих засіданнях. Якщо ж ви уже побачили, що 

це не так, і туди включають спеціально маленькі, технічні, неважливі 

рішення з тим, щоб відволікти увагу, ми на це також будемо реагувати. 

Друге. Ви підняли питання стосовно юстування. Нагадаю, що навіть 

при існуючій системі до цього закону, коли Кабмін юстував документи, ці 

рішення були також оскаржені в суді. Тому саме по собі юстування не 

захищає рішення від того, що їх будуть оскаржувати в судах. Ми взяли цей 

ризик тому, що нам, чесно кажучи, ну, обридло чути відмови одно і іншого, і 

третього органу, кожен посилався один на одного і фактично наробили те, що 

очікувалось в рамках закону.  

Якщо побачити, які рішення ми очікували, що будуть проходити 

обговорення самої комісії, наприклад, на прикладі ринку природного газу, то 

всі вони, як уже було зазначено, це всі питання, що стосуються ліцензій, всі 

питання, що стосуються сертифікації операторів, кодекси, всі підзаконні акти 

повинні бути, мати… вони мають статус такого регуляторного акту. І ми 

очікуємо, що вони будуть вивішені завчасно, що по ним буде дискусія, як ви 

і сказали, професійна, і будете залучені як експерти і представники 

виробників. 

Також наголошую на вашій останній тезі, так звана, конституційна 

колізія. Україна сьогодні проходить конституційну реформу, уже створені 

кілька органів колегіальних, які на сьогодні не є, не згадуються в Конституції 

України, разом з тим, чинний склад парламенту і Президент є свідомими 

того, що повинні бути певні відповідні зміни до Конституції, які унормують 

діяльність таких органів як НЗК, таких органів як НАБУ, таких органів як 

ринкові регулятора. Це не унікальна позиція щодо цього регулятора. Разом з 

тим, жоден із діючих органів влади, який є на сьогодні у системі 

конституційній, яка є на сьогодні не міг би самостійно врегулювати це в 

будь-якому іншому форматі закону. 
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Тому ми свідомі цього і будемо звертатися до Президента з 

пропозиціями підготовки цих конституційних змін. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Кучеренко Олексій Юрійович. І я бачив там, да… 

 

КУЧЕРЕНКО Ю.О. Дякую, Олександр Григорович. Георгійович, 

вибачте. Шановні друзі! Шановний головуючий! Буду дуже повільно, 

оскільки дуже хотів би, щоб мене почули не тільки депутати, а, в першу 

чергу, може і ті представники іноземних держав, інституцій, які вчергове, як 

на мене, хочуть допомогти нам і фінансово, і інституційно, організаційно 

зробити реформу, чомусь в черговий раз, як на мене виходить український 

варіант імплементації європейського досвіду. Я, от перше, хотів би одразу 

відкинути будь-які звинувачення в популізмі, шатунізмі, тощо, бо, вперше 

дійсно, як Олександр Григорович казав, я як депутат третього скликання 

подавав цей закон в 2000 році, вдруге – в  2006 році, саме, до речі, він в 

комітеті в цьому і потонув. І те, що треба робити регулятор, немає сумнівів ні 

в кого, більше того, ми от з пані Оленою Гаврилюк, з іншими фахівцями 

випустили, допомогли два укази Президента, які концептуально визначали 

засади, в 2007 році, до речі, як же, власне кажучи, цю систему регулювання 

створювати.  

Але сьогодні я, на прохання голови парламентської фракції 

"Батьківщина" пані Тимошенко, радником якої я являюсь, я ще є голова 

Спілки власників житла, ще є голова Експертної ради при НКРЕ по захисту 

споживачів, я, на її прохання, оприлюдню позицію фракції "Батьківщина" і 

інших депутатів, які будуть доєднуватися.  

Ми виходимо з  того, що перед тим, як щось будувати, треба взагалі 

подивитися, а що за фундамент, на якому фундаменті щось будується. 

Фундаментом України є Конституція і наші юристи, і наше, власне кажучи, 
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тут не треба бути дуже там фаховим юристом, щоб зрозуміти, що створювати  

орган, який береться регулювати ринки сукупністю 400 мільярдів гривень без 

відповідного конституційного обґрунтування і без взагалі бази, ну, це, 

вибачте, авантюра.  Ми виходимо з того, що ніяких порушень... що цей орган 

не є конституційним. Прийняття закону, власне кажучи, фіксує створення  

депутатами, Президентом якогось органу, який не відноситься ні до 

виконавчої, ні до судової, ні до законодавчої гілки влади і, власне кажучи, 

ставить під сумнів взагалі всю цю реформу.  

На фоні того, що паралельно іде так зване реформування ринку газу і 

ми бачимо до чого це призвело, і статус регулятора там дуже важливий, на 

фоні того, що найближчим часом ви плануєте прийняти Закон про оптовий 

ринок електроенергії і там статус регулятора гіперважливий, нам вдається, 

що якщо цей орган не буде мати статусу конституційного, то, власне кажучи, 

він під сумнів ставить всю цю реформу. Тому просто оприлюднюю те, що 

буде подання до Конституційного  Суду для того, щоб визначитися, що за 

статус цього органу.  

І останнє, з вашого дозволу, Олександр Георгійович, це вже я як ваш 

товариш: я не вперше бачу… ну, це… Це традиційно: ЖКГ і енергетики 

завжди мають свої, власно кажучи, стосунки. Важкі. Ну, ви розумієте, чому. 

Тому що дуже комунальники залежать від енергетиків.  

По-перше, цей орган називається НКРЕКП – комунальних послуг. Я от 

не знаю, хто тут представляє, до речі, комунальників: чи міністерство, чи 

комітет. Я просто хочу звернути увагу вас як депутата, пана Вовка вчергове, 

інших представників іноземних держав, послів і все таке інше, що на 

сьогодні діють абсолютно незаконні тарифи на житлово-комунальні послуги, 

на центральне опалення, на водопостачання з використанням внутрішньо 

будинкових мереж для десятків мільйонів українців, які, до речі, встановлені 

ось цим самим регулятором.  
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І як я… сьогодні я ще раз перечитав цей закон, я просто звертаю вашу 

увагу: ми в суді це намагаємося довести, що всі ці тарифи взяти "з потолка". 

Судді хворіють, вони відсувають. Ну, вони ж не можуть нескінченно 

відбуватися. Я просто звертаю вашу увагу на ось цю величезну проблему, яка 

сьогодні стала вже політичною, ви розумієте, і це не за нашої вини. 

І останнє, є таке поняття "конфлікт інтересів". Воно у світі добре 

відомо. Я не дуже розумію, як профільний Комітет з питань паливно-

енергетичного комплексу збирається контролювати діяльність регулятора, 

який, власне кажучи, цю галузь і мав би регулювати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А хто сказав? 

 

КУЧЕРЕНКО Ю.О. Ну, ви так… ви сказали…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я такого не говорив. 

 

КУЧЕРЕНКО Ю.О. Я не хочу… може, я неправильно зрозумів. Ви 

просто сказали, що ви будете відстежувати.  

Я хочу сказати, мені здається, саме тут величезна проблема, це перше. 

Я навіть у цьому законі не бачу жодного механізму парламентського 

контролю окрім щорічних звітів. Це дуже слабкий контроль в цій ситуації.  

А звертаючись до шановної пані Діани і до решти, от скажіть мені, 

будь ласка, а є в світі ще якась країна, в якій там більше сорока мільйонів 

населення проживає, в якій би з центру регулювалися і встановлювалися 

комунальні тарифи? Якщо ви мені навести цей приклад, наведете, ну, я буду 

вибачатися перед вами.  

І я просто хочу сказати, що не вважаю цей досвід якимось 

європейським. Я вважаю, що, на жаль, ризики колосальні. І ми будемо 

очікувати рішення Конституційного Суду. Дякую за увагу. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Я хотів би ще раз повторити те, що я сказав, Олексій Юрійович. Я 

сказав, що комітет в порядку парламентського контролю буде координувати 

план імплементації цього законопроекту, а не контролювати, пробувати 

контролювати незалежного регулятора, тому що заради… 

 

КУЧЕРЕНКО Ю.О. Вибачаюсь, тоді я звернув увагу, вас вже на 

колосальну проблему. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це перша позиція. 

І друга позиція. З повагою до всіх політичних партій і до всіх 

політичних фракцій. Шановні колеги, коли мова йде про зміни до 

Конституції і про існуючий стан Конституції, а давайте ми згадаємо, коли ми 

останній раз, український парламент збирав 300 голосів для того, щоб внести 

зміни до Конституції. І я хотів би подивитися, скільки потрібно було б ще 

десятків років чекати, щоби в Конституції передбачити те, що ми сьогодні 

пробуємо врегулювати законом, який абсолютно відповідає вимогам 

Третього енергетичного пакета. Я хотів би всім нагадати, що український 

уряд в 2008 році по 2010 рік зробив колосальний обсяг роботи, я підкреслюю 

– колосальний, для того, щоб Україна стала членом Європейського 

енергетичного співтовариства і взяла на себе зобов'язання відповідати 

вимогам Третього енергетичного пакета. Послухайте, комітет сьогоднішній і 

сьогоднішня Верховна Рада нічого не придумає. Ми просто відповідаємо за 

рішення, які були прийняті до нас. І ми розуміємо, що прийняти закон 

сьогодні важко, і регулятора було прийняти важко, і Закон "Про ринок 

природного газу" прийняти було дуже важко. І я очікую дуже складних 

політичних і економічних баталій по ринку, по Закону про ринок електричної 

енергії, але ми не можемо чекати, коли ми змінимо Конституцію. 
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І останнє. А хто сказав, що жити в країні, де є Закон про незалежний 

регулятор гірше,  ніж жити в країні, де є регулятори взагалі без закону, який 

сьогодні не регламентується, по-великому рахунку, жодним законодавчим 

актом. Ну, по-великому, тому друзі, давайте так, давайте будемо 

созидательно рухатись вперед. Я думаю, що це буде правильно. І ще раз 

кажу, з повагою до  всіх політичних партій… 

 

КУЧЕРЕНКО Ю.О. Це ж не оцінка виступу, так, Олександр 

Георгійович? Це ж не полеміка.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не називав жодну політичну партію, жодне 

прізвище.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, ви піднімали руку. Потім я бачив там 

Голікова, а потім – вам. 

 

ТЕМНЮК Т.  Дякую, Олександре Григоровичу. 

У мене питання, власне, до Дмитра Володимировича. Тетяна Темнюк, 

Американська торговельна палата в Україні. Ви от також зазначали, що зараз 

очікується затвердження нових ліцензійних умов на ринках природного  газу, 

власне, ринок їх вже очікує давно. А було опубліковано проект постанови 

відповідний, на сайті він був, і там є один такий пункт або підпункт навіть, 

який стосується нормативів необхідного рівня фінансового забезпечення, що 

обмежує ризики операцій на ринку. От, власне, у нас до  цього моменту було 

запитання, тому що не було зрозуміло, що чи це йде мова про якесь 

додаткове фінансове навантаження, чи це йдеться про фінансове 

забезпечення, яке вже є в кодексі ГТС. Власне, ми  просто хотіли застерегти  

від того, щоб  створювати якісь додаткові бар'єри для  виходу нових гравців 

на ринок або обтяжувати якимось чином там поточних гравців. Оскільки 
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ринок вже і так було досить багато обтяжень якимись бар'єрами  

додатковими, от, власне, хотіла запитати це, і коли, власне, очікується 

затвердження нових умов реєстраційних? 

 

ВОВК Д.В. Дякую за запитання. 

Наш проект у будь-якому випадку  не спрямований  на створення  

бар'єрів, а навпаки спрямований на  вирішення колізії, яка на  сьогоднішній     

день існує. Це рішення  підпадає під статтю 16 це є регуляторний акт. Він 

буде схвалений до кожної статті будь-який присутній  може дати письмову 

пропозицію уточнення, і як мінімум, один місяць вона буде розглядатися  в 

публічній площині.  

Користуючись можливістю хотів би два слова прокоментувати на 

виступ пана Котко. Хочу сказати про те, що. 

 

ТЕМНЮК Т. …нові ліцензії будуть затверджені? І ліцензійні умови.     

 

ВОВК Д.В. Якщо 6 грудня буде схвалено проект, як мінімум, плюс 

один місяць відповідно до закону і потім протягом 15 днів має бути 

публікація із того моменту ці ліцензійні умови набудуть чинності.  

Повертаючись до пана Котко хотів би сказати, що стаття 14 закону, що вже 

прийнятий, оприлюднений прямо передбачає, що  рішення приймаються на  

засіданнях і жодного рішення поза засіданням комісія  не може прийняти. 

На ваш коментар, що туди можуть потрапляти неважливі  питання, 

мабуть, ніхто  з народних депутатів не повірить, що на  засіданнях комісій 

можуть розглядатись  неважливі питання.  

Але я хочу депутатам подякувати, що вони змогли внести  зміни і 

повноваження по встановленню тарифів для маленьких виробників  тепла з 

альтернативних джерел енергії передали на  місця. Таким чином, комісія не 



35 

 

буде  велику кількість котелень розглядати на своїх комісіях. Це однозначно 

є позитивним. 

Щодо планів роботи  та пріоритетів. Мені дивно, що  присутні не 

знають наші пріоритети, я їх навіть оголошував: це лібералізація  найбільших 

ринків, завершення лібералізації, скажімо так, ринку природного газу, 

лібералізація прийняття вторинного законодавства по ринку електричної 

енергії і скільки після виконання цих кроків у межах компетенції комісії 

залишиться більше фокус на природній монополій наш, безумовний, паритет 

це запровадження стимулюючого  тарифоутворення. 

Дякую за увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

 

ТЕМНЮК Т.  Я перепрошую… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Голікова, будь ласка.  

 

ТЕМНЮК Т. Я перепрошую, я перепрошую, Дмитре Володимировичу, 

а  можна ще раз повернутися до питання, просто є інформація, що  восьмого 

числа вже  будуть затверджені ці ліцензійні умови, чи це вірна інформація, 

чи… 

 

ВОВК Д.В. Я, можливо, буду повторюватися, але 6 грудня схвалюється 

проект, згідно закону він як мінімум один місяць буде обговорюватись і не 

раніше чим 6 січня він може бути прийнятий, після чого буде публікація. 

Після публікації він набуде чинності.  

 

ТЕМНЮК Т.Дуже дякую.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Пані Голікова.  

 

ГОЛІКОВА С. Дякую.  

Світлана Голікова. Перше, я хотіла, дійсно, привітати всіх тих, хто був 

присутній, хто приймав участь у розробці цього закону і як він 

обговорювався, з яким просто таким суто жіночим  духом він приймався, 

тому що знаєте, тільки жінка може бути такою наполегливою у досягненні 

мети, досягненні мети. Це не комплімент, це констатація факту. І дійсно над 

проектом закону працювало багато жінок, і я навіть подумала про ту 

гендерну складову нової комісії, нової комісії, яка мала би стати зразком для 

регулювання у майбутньому ринку. Певною мірою навіть добре, що ми не 

прийняли Закон про регулятор і двадцять років тому, тому що аби ми кожний 

рік, кожен рік, як в Закон про енергетику, вносили по 3-4 поправки і 

змінювали цю комісію. 

Тепер ми маємо дійсно закон такого хорошого європейського зразку, 

але хочу звернути увагу, що на цьому законі регулювання енергетичного 

сектору не зупиняється. І навіть запропонований Європейською комісією 

"Четвертий енергетичний пакет" лише дає нам можливість подивитися, чи не 

буде більше чи менше навпаки змінюватися повноваження комісії, в першу 

чергу, з точки зору захисту прав споживачів, населення. 

В цьому контексті я хотіла б звернути увагу, що, і подякувати, до речі, 

за те, що Верховна Рада прийняла ідею опрацювання нового Закону про 

енергетичного омбудсмена. Громадська рада НКРЕКП кілька тижнів 

прийняла рішення щодо підтримки такого проекту закону, є протокол 

рішення. Ми звернулися до регулятора з тим, щоб створити координаційну 

робочу групу, яка би напрацювала організаційну фінансову модель такого 

енергетичного омбудсмена. Члени Громадської ради, експерти готові до 

цього долучитися. Дуже прошу регулятора прискорити формальну сторону 

цього процесу і розпочати роботу. Я думаю, що ми будемо рухатися 
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паралельно, і коли вже буде перший, перші члени нової комісії, вже буде і 

закон про, ну, принаймні проект Закону про енергетичного омбудсмена вже 

буде… Півроку нам дається, да, півроку на те, щоб це зробити, проект 

розробити. 

На що я хотіла б звернути увагу з точки зору прохання до комісії 

відповідно до їх нових повноважень? Великою проблемою зараз є архівація 

нормативної бази комісії в тому сенсі, що вона не відповідає такій самій 

структурі, як є у Верховній Раді база "Закон". Ми сьогодні не можемо 

дослідити, якщо ми дивимося на сайт комісії, дослідити історію змін кожного 

документу. І я, звичайно, кажу, що є певні проблеми з назвою документів, ну 

просто за змістом не можете уявити собі, що там всередині цього документу. 

Тому, можливо, одним з перших кроків комісії відповідно до нового закону 

мало би технічно… вирішення технічного питання, це не правове, це 

технічне питання, яким чином вони будуть вести нову базу всіх рішень, щоб 

вона була доступною, прозорою і зрозумілою для всіх користувачів.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Я думаю,от дивіться, як наша реакція на цю пропозицію, я думаю, що 

Дмитро Володимирович заперечувати не буде, вони реально пробують 

працювати сьогодні  максимально відкрито. Ми можемо провести приблизно 

такий самий круглий стіл, запросити всіх, у кого є запитання до тих чи інших 

рішень НКРЕКП, і для того, щоби вони дала відповіді на ті проблемні 

моменти, системні проблемні моменти, які на сьогоднішній день є. 

Більше того, якщо у вас є пропозиції, що ви б хотіли щось 

запропонувати змінити, а на них не реагують, будь ласка, ми готові як 

народні депутаті підписати цю пропозиція, і я думаю, що тут жодних 

проблем не буде, тому що у нас є відчуття того, що вони якби реагують і на 

те, що звучить поза залом парламенту і в залі, і в комітеті. Тому  я закликаю 
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всіх до такої відкритої прозорої співпраці, і я думаю, що НКРЕКП також 

підтримує цю позицію, так, Дмитро Володимирович?  

І Ольга Валентинівна ще. 

 

БЄЛЬКОВА О.В. Шановна пані Світлана, дуже дякую, що ви підняли 

питання ще одної нової інституції, яку ми обговорюємо і згадуємо в цьому 

законопроекті, це ідея створення енергетичного омбудсмену. Це також такий  

політичний експеримент з нашого  боку, тому що не всі країни мають таку 

інституцію, але, зважаючи на величезне значення саме такої тарифної 

компоненти для споживачів в Україні як для промислових, так і для фізичних 

осіб, домогосподарств, ми вважали за необхідно про це згадати. 

Разом з цим, не погоджуюся з вами, що саме НКРЕКП має займатися 

цим законопроектом. Нагадаю: за Конституцією, яку ми сьогодні згадували, 

законодавча ініціатива є у визначеного кола осіб. Я би вас сильно закликала, 

щоби ні в якому випадку енергетичний омбудсмен став підлеглим НКРЕКП 

або… певним чином, напевно, вони будуть трошки конкурувати, але мені би 

хотілося, щоби вони конкурували за увагу споживачів. Тому що ідея 

енергетичного омбудсмена була обговорена як така, ке орган, який стоїть на 

захисті своїх власних інтересів. Тому мені видається трошки дивно, що саме 

НКРЕКП, при всій його повазі, і, сподіваюсь, високому професіоналізмі вже 

найближчим часом буде займатися цією ідеєю.  

Ми закликаємо вас поділитися ідеями в комітеті, Кабмін має доручення 

пряме від нас як авторів законопроекту подати закон на розгляд Верховної 

Ради. Але у нашій у цій уже каденції ми звикли до того, що підставляємо 

дружню руку і будемо готові подати від комітету, я думаю.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дмитро Володимирович, будь ласка, коментар. 
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ВОВК Д.В. По енергетичному омбудсмену ми хотіли лише допомогти в 

напрацюванні, ні в жодному випадку не хотіли його узурпувати. Щодо 

відкритості даних та архівації постанов, ми над цим вже працюємо. Назви, 

що зрозумілі, можливість  навігації по раніше прийнятим рішенням і для 

того, щоби спростити роботу з сайтом в цілому і зробити його зручним для 

аналізу як всередині комісії, так і поза комісією, перейти на формат даних 

відкритих, щоби всі файли можна було скачувати, аналізувати в зручному 

вигляді. Для цього, крок перед цим, привідкрию завісу, ми хочемо перейти на 

цифрову форму подачі звітності, аби уйти від паперу, зробити цю подачу 

даних від ліцензіатів з авторизацією, і це дозволить нам і легше 

опрацьовувати дані і значно спростити документообіг. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

 

ВОВК Д.В. Як тільки це відбудеться, я обіцяв всім депутатам, а 

особливо голові комітету і заступнику, що будемо інформувати про такі 

важливі зміни в організації роботи найближчим часом. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Фонд "Відродження". І я бачу рука там – вам, 

і потім підводимо підсумок. Добре?  

 

_______________. (Представник Фонду "Відродження") Колеги, я 

просто хочу ще раз повернутися до базових речей щодо того, що Закон про 

регулятор це не лише просто впровадження вимог міжнародних, тому що не 

лише в цьому базується легітимність цього рішення, а і в принципі потреба 

власне прийняття зважених, об'єктивних і таких, що приймаються 

суспільством рішення у сфері енергетики і комунальних послуг. І тому, коли 

ми говоримо про конституційність чи неконституційність цього органу, треба 

говорити в першу чергу не про формальні якісь ознаки, про наявність, згадку 
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чи незгадку цього органу чи подібних органів в Конституції, а про  

легітимність практичну, процедурну і у щоденній діяльності інституції. 

Таким шляхом йшли всі країни, які запроваджували незалежні комісії, це я 

говорю не лише в контексті НКРЕКП, а і говорю в контексті роботи над 

фінансовим регулятором у сфері фінансових послуг, які зараз… активна 

робота у Верховній Раді ведеться. Тому з огляду на те, що постійно 

з'являється ця ідея того, що спочатку звернемося до Конституції, а потім 

повернемося до незалежних регуляторів, хочу просто-напросто щоб ми всі 

пам'ятали, що всі держави йшли шляхом забезпечення незалежності 

регулятора як відповідь на потреби розвитку ринку і суспільства і потім 

фіксували це в конституціях і то не в усіх юрисдикціях.  Тому насправді не 

треба зводити дискусію наманівець.  

Щиро дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, тільки представтеся, тому що 

мені не видно звідси.  

 

ЛІР В.Е. Лір Віктор, Інститут економіки та прогнозування 

Національної академії наук. У мене такий невеличкий коментар до більш 

таких приземлених речей, а саме щодо імплементації статті 20 Закону про 

НКРЕКП, що… який регулює саме проведення системи моніторингу на 

ринках енергоресурсів. Справа в тім, що там в законі прописано, що 

здійснюється шляхом аналізу та оцінки  індикаторів ринку. Але не зовсім 

вказано, на яких інформаційних засадах це  буде зроблено. Тобто це іде 

інформація від органів державної влади або знову ж таки – від монополістів-

енергопостачальників. Тобто це питання напевно, що має  бути вирішено 

окремим  законодавчим актом. Наскільки я знаю, комітет по… ваші колеги – 

Комітет по житлово-комунальному господарству розглядав цей законопроект 

і підтримав його для прийняття у першому читанні. 
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Другий момент стосовно   тієї ж статті. Напевне, що потребує навіть 

реорганізації НКРЕКП, тому що там система показників охоплює дуже 

широку сферу, яка  потребує окремого напрямку роботи. 

Я хотів би зауважити, що в законі прописано багато сфер моніторингу, 

але не прописано, наприклад, моніторинг таких показників, як рівень 

рентабельності енергопостачальних компаній, як рівень технологічних втрат 

(номінальних та фактичних), комерційних втрат. Саме ця інформація  має 

бути ну… сприяти встановленню саме об'єктивно обумовлених оцінок цін. 

Як науковець, підкреслюю, що тут є і різниця між економічно 

обґрунтованими,  та об'єктивно обумовленими цінами. Бо неможливо 

здійснювати державне регулювання, не маючи  базовий і достовірний  рівень 

цін.  

І останні проблеми  такі. Ризик, який може бути це для НКРЕКП… ця 

інституція може опинитися  в так званій інституційній пастці. Що я маю на 

увазі? Прийнятий Закон про ринок електроенергії, ринок природного газу. 

Найближчим часом буде про ринок електроенергії. Всі енергопостачальні 

компанії як то на ринку газу і ринку електроенергії будуть апелювати до 

того, що вони працюють  де-юре в умовах  конкуренції, де-факто вони будуть 

ще достатньо тривалий час, як ми розуміємо, залишатися  монополістами.  

Тому тут така виникає дилема щодо подання інформації, щодо прозорості, а 

саме прозорість  має бути забезпечена у цьому питанні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Дякую.  

 

ЛІР В.Е. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Я хочу вам… я думаю, що ми будемо підсумок підводити, я Ользі 

Валентинівні надаю слово, вона буде мати можливість зразу і дати відповідь. 
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БЄЛЬКОВА О.В. Я почну з технічного щодо вашого зауваження. Це 

дійсно є велика проблема, тому що баланс між тим, що потрібно збирати і як 

збирати, і тим, що непотрібно збирати, він є дуже такий, це тонкий лід.  

Я, Дмитро Володимирович, вам хочу повідомити вам, що до мене вже 

звернулися кілька ліцензіатів, які засмучені нібито проханням НКРЕКП 

подати інформацію щодо цін поставки газу для комерційних клієнтів у 

розрізі клієнтів. Я думаю, що комісія має бути свідомою з того приводу, яка 

інформацію збирається, на яких підставах. Як автори законопроекту ми 

очікували, що ви будете збирати і моніторити ситуацію, яка загальна на 

ринку, але не будете втручатися в комерційну діяльність. Можливо це 

неправда, те що ви запитували цю інформацію, тим неменше, я думаю, що 

комітет є дуже цілісним у цьому питанні, і ми обговорювали це. Ми би 

хотіли, щоб ви знали загальну ситуацію на ринку, але жодним чином це не 

означає, що НКРЕКП є слідчим по всім комерційним контрактам всіх 

постачальників як-то газу, так і електроенергії, наприклад. Тому ви на 

виконання статті 20, я думаю, ви сформуєте свої пропозиції щодо порядку 

збору інформації для проведення моніторингу, обґрунтуєте її, а ми як 

спільнота дамо зауваження у частині  у всіх обсягів цієї інформації.  

Разом з тим перейду до висновків.  

Шановні колеги, ми сьогоднішній захід назвали недарма, що "закон 

прийнято, а що далі?". Тому що ми точно розуміємо, що тільки починається 

робота. Але навіть на початку цієї роботи я би хотіла окремо подякувати 

своєму колезі, голові чинного нині комітету, енергокомітету, який долучився 

до цієї роботи, можливо не так, ну публічно, очевидно, але це були 

розплановані наші ролі. Є така роль, можливо, більш публічна, є менш 

публічна, але я надзвичайно вдячна Олександру Георгійовичу за той такий 

political "кавереч" назвемо так, і political will нашого комітету, для того щоб 

закон підійшов до кінця і до прийняття в Раді.   
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І разом з тим, я думаю,  що ми  розділяємо політичну відповідальність 

за те, яким чином він буде імплементований. На питання, що може піти не 

так? В  мене є тільки одна відповідь. Все. Кожен пункт цього закону  

фактично, ми точно розуміємо, він може піти не так. У своєму короткому 

політичному житті, мені довелося кілька разів нетривіально проголосувати. 

Це от я для представників деяких фракцій говорю. Коли голосували 23 

лютого 2014 року, було кілька рішень, які абсолютно точно не є юридично 

чистими і конституційними. Включаючи перехід, скажімо так, на виконання 

волі народу до іншої версії Конституції. Включаючи рішення щодо 

звільнення політичних в'язнів на той момент. Це все було рішення у  

політичній площині. Я думаю, що це так само є таким  рішенням,  і ми 

бачимо свою роль лише у тому, щоб вчасно інформувати всіх, від кого 

залежить правильна імплементація, у тому, що вони повинні зробити. Ми як 

Рада, як комітет, я  думаю зробили для цього все, що  могли. І якщо є ідеї у 

вас,  що треба ще зробити, ми будемо відкриті.  

Ще раз, дуже дякую вам за підтримку і за співпрацю у цьому проекті. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Шановні колеги, я, завершуючи хотів сказати декілька позицій, які, на 

мій погляд, є  дуже принциповими.  

По великому рахунку у нас з вами не особливо багато виборів. Варіант:  

або залишити все так як є, або щось змінювати. Я думаю, що всі ми 

розуміємо залишати так, як є, сьогодні немає  жодних ні можливостей, вже ні 

сили волі,  ні терпіння ні у людей, ні у країни.  

Я приведу тільки два приклади, які мають безпосереднє відношення до 

цього.  Колеги, за 25 років незалежності ми єдина країна на пострадянському 

просторі, яка не досягнула рівня ВВП 90-го року. І так дальше не може бути, 

якщо не проводити реформи, якщо не змінювати країну. Ми одна з 
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небагатьох країн у світі, у якої енергоємність нашого внутрішнього валового 

продукту в 2,5 рази більше, ніж в середньому у світі. Я навіть не говорю уже 

про ті країни, які сьогодні є лідерами принаймні в європейських країнах.  

З іншої сторони, послухайте, починаючи з 2005 року, як мінімум, різні 

українські уряди брали на себе зобов'язання, за які ми сьогодні несемо 

відповідальність. І реформування енергетичного ринку, газового ринку, 

ринку електричної енергії, незалежний регулятор – це ті зобов'язання, які 

були взяті Україною, урядом, президентами багато років тому. І для того, 

щоби змінити ситуацію ми просто мусимо рухатися вперед. Чи є у нас 

виклики? Я також розділяю цю позицію: у нас викликів і проблем набагато 

більше, вони є зовнішні, вони є внутрішні, вони є всередині парламенту, вони  

є за межами парламенту, вони є на вулиці. Послухайте, але не рухатися 

неможливо. І питання навіть не тільки сьогодні, от, ми зібралися, ми 

говоримо про імплементацію закону про незалежного регулятора, нам 

потрібно імплементувати, систематизовувати і координувати взагалі весь 

пакет законодавчих актів, які ми приймаємо і хочемо прийняти по 

модернізації по реформуванню енергетичного ринку.  

Ще один раз повторю про енергоефективність. Ну послухайте, це 

самий дешевий ресурс, дешевший, ніж Міжнародний валютний фонд, 

дешевший, ніж будь-який ресурс, який нам пропонує Європейський Союз, це 

те, що у нас є сьогодні в країні. Ми в минулому році імпортували 16 

мільярдів метрів кубічних газу. Давайте представимо, що за рахунок 

енергоефективності нам вдалося скоротити імпорт до  нуля і ці гроші 

залишити в українській економіці. І те, що сьогодні є…  Я от, Олексій 

Юрійович, я дуже уважно прислуховуюся і аналізую. Я вважаю, що ми один 

одного повинні чути і робити висновки. І, те що на сьогоднішній день є 

проблема, пов'язана, наприклад, з субсидіями не в плані того, як їх 

нараховують, а в плані того, що у субсидіантів сьогодні немає жодної 

мотивації для економії енергетичних ресурсів. Ті, які відкривають форточки і 
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двері, для того щоб вибрати субсидію, вони виграють, а ті, які починають 

економити, тому що хтось, колись обіцяв, вони програють. Ну це також 

неправильно.  

І коли ми говоримо про енергетику, ми повинні розуміти, що в 

державному бюджеті ми повинні передбачити фінансування, модернізацію, 

реформування енергетичної галузі і енергоефективності. І коли на "теплі 

кредити", які потрібні людям, мільйонам людей, закладається в два рази 

менше  коштів, ніж в  16-му році, я вважаю, це неправильно.  

Тому в цій частині ми повинні бути дуже в серйозному робочому 

діалозі. Я в свою чергу хочу також подякувати, Ольга Валентинівна, вам і 

всім експертам, і всім колегам, членам комітету, які є сьогодні. Повірте мені,  

от що імпонує мені, наприклад, в Комітеті палива і енергетики в 

сьогоднішньому? У  нас практично немає політики. У нас є дуже жорсткі 

іноді, але глибоко професійні дискусії. Що потрібно зробити, який закон 

прийняти для того, щоб в країні і людям було краще? І  для того, щоб тариф 

був менше, і для того, щоб той, хто споживач, був монополістом, щоб він 

впливав, вибирав, а не навпаки – той, хто генерує, або той, хто розподіляє.  

Тому, шановні колег, проблем багато, вони накопичувалися десятками 

років, починаючи ще з періоду Радянського Союзу, і нам все це потрібно з 

вами, step by step, розрулювати і приймати правильні законодавчі державні 

рішення, які б змінювали країну на краще.  

І я хочу ще раз щиро подякувати. З моєї точки зору, Закон про 

незалежний регулятор один із тих законів, який  повинен змінити країну на  

краще. Дати людям не просто надію, а більш конкурентні і дешеві тарифи.  Я 

думаю, що це буде зроблено обов'язково. А  комітет, принаймні все що від 

нас залежить, ми також зробимо для того, щоб таку мету досягнути.  

Дякую вам за дискусію і до нових робочих зустрічей. (Оплески)  

 


