
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної 

політики та ядерної безпеки  

07 грудня 2016 року 

Веде засідання перший заступник голови Комітету    

ДОМБРОВСЬКИЙ О.Г.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, шановні члени комітету, я прошу 

займайте свої місця. Заспокоїмося, концентруємося, тому що у нас дуже 

велика робота. У нас два члени комітету на підході, буквально декілька 

хвилин. Для того, щоб не втрачати час, я думаю, що ми розпочнемо нашу 

роботу. І коли дійдемо до режиму голосування, у нас якраз буде необхідна 

кількість депутатів для того, щоб ми могли проголосувати.  

Але перед тим як розпочати я буквально декілька слів скажу. 

Проведена колосальна велика робота по законопроекту  про ринок 

електричної енергії. Ви знаєте, що він був проголосований в першому 

читанні в українському парламенті. Була дуже гаряча і гостра дискусія. Ми 

працювали, створили робочу групу. Відверто кажучи, в своїй історії ми над 

багатьма законопроектами працюємо дуже якісно, фундаментально і багато. 

Але такої кількості зустрічей, круглів столів і дискусій, яку в комітеті ми 

проводили по законопроекту  про ринок електричної енергії я не пам'ятаю. 

Майже 1200 правок, фактично 500 сторінок тексту, який нам сьогодні з вами 

потрібно обговорити, продискутувати і пройти. І тому попереду... Була 

проведена велика робота, і велика робота нас очікує. 

Але разом з тим я хотів би наголосити на декількох принципових 

речах, щоб ми розуміли. Перше, що у нас більше 50 вторинних нормативних 

документів і вторинного законодавства, які повинні бути, які сьогодні 

відпрацьовуються, напрацьовуються, пишуться і які повинні бути логічним 

продовженням  прийнятого  законопроекту. Тут є одна дуже важлива  деталь, 

що значна частина вторинного законодавства  може бути прийнята і 
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напрацьована тільки після того, коли в другому читанні  буде прийнятий 

законопроект  про ринок електричної енергії і буде підписаний Президентом. 

Тобто без цього дедлайну прийняття законопроекту дальше наш рух ну дуже 

складний або неможливий.  

Друга позиція. У нас дуже багато  різних пропозицій, там правок і так 

далі. Я хотів би, щоб ми розуміли, що всі нюанси, всі деталі врахувати в 

базовому законі, який повинен відповідати вимогам Третього енергетичного  

пакету ну це просто неможливо. Тому якісь технічні моменти чи важливі, чи, 

можливо,  не дуже  важливі вони будуть максимально враховані в розробці 

вторинного законодавства, і я просив би, щоб ми це враховували і не 

пробували… ну так, сюди, грубо кажучи, впихнути все те, що  дуже складно 

сюди може бути зафіксовано. 

І на завершення я хочу сказати, що була робоча група. Я дякую робочій 

групі, тому що, ну, принаймні кожного дня було мінімум дві-три зустрічі з 

експертами, зі стейкхолдерам, з нашими міжнародними організаціями, які 

нам допомагають. І ми  маємо на сьогоднішній день достатньо великий обсяг, 

і  я хотів би, щоб ми максимально конструктивно сьогодні попрацювали і 

мали перспективу внесення в найближчий час законопроекту в зал Верховної 

Ради  України. Тому я от передаю мікрофон для  роботи над законопроектом 

керівнику робочої групи, яка була створена в комітеті Льву Теофіловичу 

Підлісецькому. Заранє хочу сказати, я йому дякую, тому що він дуже багато 

часу власного потратив для роботи над законопроектом. І Лев Теофілович, 

будь ласка,  вам слово. 

Ну, може… пропонують… (Шум у залі)  Зараз, секундочку.  

Ну, будь ласка. 

 

ІОФФЕ Ю.Я. Дивіться, от ми…все це красиво, але не знаючи як 

поступать, поступай по закону. Є Регламент Верховної Ради, де чітко 

виписаний процес прийняття закону в другому читанні.  
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Після прийняття в першому читанні поправки можуть подаватися 14 

діб. Все.  І він становиться, закон… він становиться власником  становиться 

комітет, 14 днів подаються поправки, і тільки комітет може сформувати 

третю колону. 

Що ми маємо?  Я не знаю, що це злочин, корупція чи що це таке?   Це 

ґрунтовний закон, від цього много залежить. Потрібен закон –  да.  Але 

давайте поступати в кінці-кінців по закону. Перше. Я не скажу, що тільки 

роздали хтось, невідомо хто,  без комітету сформував третю колонку і з 

п'ятниці подали незаконно…. справи пан Підлісецький. Що ж це таке?  Ну 

хто дав право порушувати Регламент? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А чому порушувати?  

 

ІОФФЕ Ю.Я.  14 діб можуть бути. І тільки депутати…. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А у нас  ті правки, які є… (Шум у залі)  

 

ІОФФЕ Ю.Я.  Правки подані були, которі не подавались... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, це… 

 

ІОФФЕ Ю.Я.  І от ми маємо опять цей текст. Що ми розглядаємо?  Був 

один, причому сформований невідомо ким, третя колонка. Тепер у нас вже 

нова…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Можна я відповім?  Юлій Якович!  

 

ІОФФЕ Ю.Я.  І нові… Давайте працювати по Регламенту. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дивіться, можна я… 
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ІОФФЕ Ю.Я.  Це закон!  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. О'кей. Я відповім. Я ще раз хочу сказати, що обсяг 

роботи правок, який був поданий, ну надзвичайно великий і обсяг роботи 

дуже великий. І всі правки, які були подані і зареєстровані, попали в цей 

текст, зареєстровані протягом 14 дня в секретаріаті нашого комітету. Якщо 

ви хочете перевірити, будь ласка.  

Я прошу секретаріат, Олег Миколайович, дайте матеріали…  

 

ІОФФЕ Ю.Я. (Не чути)  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. Послухайте. (Шум у залі)  Можна я… (Шум у 

залі)  

Послухайте, тексти появлялися частинами відповідно до того, як 

працювала робоча група. Колонка, яку ми маємо, це колонка, яку ми 

розуміємо як проект для роботи і для голосування сьогодні в комітеті. 

Комітет буде визначати, які правки  залишити або не залишити в третій 

колонці. 

Лев Теофілович, ви хочете щось добавити?  

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Да, я хочу добавити. Дякую за  вашу активність. 

Я… по-перше,  не кимось формувалася третя колонка і  пропозиції 

третьої колонки, а робочою групою, яка  була сформована за рішенням 

комітету, і комітет це підтримав. (Шум у залі)  

Можна я? Я вас не перебивав. Можна я скажу?  

Було рішення комітету визначити мене відповідальним за роботу по 

підготовці  до другого читання і також сформувати робочу групу яка буде 

опрацьовувати всі правки. Що ми бачимо на столі, це ми бачимо проект 

документу для обговорення на комітеті. Відповідно вся оця третя колонка 
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зараз буде проходитися по кожній правці, і ми кожній правці, як є 

зауваження  до даної пропозиції, ми будемо  обговорювати і приймати 

рішення шляхом голосування.  

Але я хотів би вам сказати, ми, зокрема, обговорювали питання де 

збиралися робочі групи, де були всі ваші правки і  обговорювалися.  Але, на 

жаль, чомусь ви не прийняли   ні разу участь  в тому, і мені було дуже шкода, 

що ви не висловили свою пропозицію, навіть не було ваших помічників. 

(Шум у залі)  

 Добре. Тому в будь-якому випадку я вважаю, я не такий досвідчений 

як ви, народний депутат, звичайно, але я вважаю, що все зроблено у 

відповідності до закону і у відповідності до того, щоб  закон міг бути 

прийнятий. Тут є більше. Тут є майже 1200 правок. Якщо подивитися зараз 

на оцю таблицю, то навіть не все, що видрукувано, ще частина 

додруковується і ще донесуть, доки ми до того дійдемо. Така маса… 

Якщо ми будемо  1200 правок передивлятися і кожну обговорювати по 

як мінімум по одній хвилині, то у нас буде 1200 хвилин. Поділіть на 60 

хвилин в годині, скільки це буде? Це 20 годин. Я невпевнений, чи при цій 

попередньо зробленій роботі, ця робота робилася півроку, грубо кажучи, я  

невпевнений, чи всі члени комітету сьогодні досидять до кінця, і чи в нас на 

кінець буде кворум, щоб ми це все пройшли. Я, на жаль, в цьому 

невпевнений.  

Тому замість того, щоб депутати висловлювали вдячність робочій 

групі, яка пропрацювала і зробила допоміжну роботу, лише допоміжну 

роботу для комітету, ми дістаємо такі звинувачення. Я вважаю, що це не 

зовсім об'єктивно, неправильно і абсолютно необ'єктивно. 

Тому я би все-таки просив підтримати нашу роботу, яку ми зробили. Я 

абсолютно не беру на себе жодних повноважень прийняття особистих 

якихось рішень, всі рішення обговорювалися робочими групами з 

залученням усіх авторів правок, з залученням усіх стейхолдерів, із 

залученням кожного, хто хотів прийняти участь в обговоренні.  
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Тому це  було зроблено. Зараз виноситься на комітет всі правки для 

голосування. Пропозиції, в який спосіб ми це будемо робити, в мене є 

пропозиція така, щоб ми проходили по кожній сторінці, якщо є зауваження 

до третьої колонки, ми їх піднімаємо і обговорюємо. Якщо зауважень немає, 

тоді ідемо далі, і так ми  можемо досягнути до якогось фінішу. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Мартовицький Артур Володимирович, будь ласка.  

 

МАРТОВИЦЬКИЙ А.В. Александр Георгиевич, коллеги, 

присутствующие! Сложный законопроект, но нужный законопроект. Но вот 

на что бы я хотел бы обратить внимание, я, собственно, это делаю всегда. 

Когда идет не через принятие закона, а там понятійне пытаются, там 

говорить, от дивіться, хто не підтримає цей законопроект, тому ганьба, тому  

ми напишемо у "Урядовий кур'єр", нехай люди бачать. Точно так и здесь. Я 

предупреждал, когда мы голосовали "за" в первом чтении за этот 

законопроект, я говорил о том, что, смотрите, да, как компромисс понятно, 

его нужно проводить, принимать этот проект закона, он нужен с точки 

зрения и понимания, и функционирования, создания рынка электроэнергии, 

его адаптации, либерализации ну и такое дальше. Мне говорят, мы его 

поправим, потом поправками, мы его сделаем поправками.  

Что у нас происходит на сегодня? Сегодня 1200  поправок. И 

уважаемый Лев Теофилович  говорит о том, что, ви подивіться, є у вас 

здоровий глузд, скільки ми його будемо   роздивлятись.  Та скільки треба 

було, стільки і треба роздивлятись.  А как, пакетом будем голосовать за эти 

поправки?  Ну, так тогда давайте вернемся, зачем мы приняли  проект закона, 

и вы  говорили о том, чтобы законопроект, который  уже имеет  1200 

поправок, тем более есть такие поправки, как вот… Это второй момент.   

И третий вопрос. Я могу поддержать своего коллегу  Юлия Яковлевича 

о том,  как появились поправки и какие поправки. Вот, например, поправка  
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от Пидлисецкого за номером 942 относительно разрешения на прямой 

экспорт электроэнергии  для "Энергоатома" в действующем рынке. И это еще 

не  одна только поправка, а там есть  и другие поправки, которые… Да, 20 

поправок, которые  не формируют нормальные взаимодействия на рыке и 

возможность создания конкурентной и либеральной  среды на рынке.  

Поэтому я обращаюсь к коллегам своим. Кто видел вот эти вот 

поправки сегодня, кто их видел? Да, большая работа, да, их там делали, 

ходил Иоффе или не ходил, или там кто ходил. Вот это…  Здесь же было     

такое замечание, что вы там не ходили. 

Поэтому вот здесь, я считаю, как компромисс  нужно  взять время их 

изучить эти поправки, изучить, или как компромисс посмотреть те поправки, 

которые не учли и обсудить  их, в  том числе это были и мои поправки. 

Поэтому, вот такое, Александр Георгиевич, я прошу рассмотреть. 

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Добре. Дякую. 

Рябчин, народний депутат.  

 

РЯБЧИН О.М.  Дякую. 

По-перше,  хочу, щоб ми процедурним питанням, я так розумію, що 

кворум для того, щоб ми розпочинали,  є.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так. 

 

РЯБЧИН О.М.  Чому я піднімаю це питання, тому що я хотів 

повідомити, що  мені треба йти на комітет захищати всі законопроекти,  я  

повернусь, то ми можемо  розпочинати роботу,   щоб… 

 

_______________. Пока есть кворум. И он будет зависеть  от того, 

какое  будет принято решение. 
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РЯБЧИН О.М. Так в тому то і питання, що я  по процедурним 

питанням не розумію, чи можуть голосуватися поправки, коли кворуму не 

буде, тому що я  зараз залишу на півгодини,  на 40 хвилин, кворуму не буде.  

Це перше питання.  

Друге питання. З великою повагою до авторів, мій кабінет знаходиться 

якраз навпроти залу засідання, і я бачу, що кожен день Лев Теофілович і з 

командою і з експертами шановними працював. Тобто робота колосальна, і 

ніхто не заперечує проти тієї роботи.  

Однак, є певні зауваження, наприклад, є правки, в тому числі і лідера 

фракції "Батьківщина"  Юлії Тимошенко, які не були доопрацьовані і не 

надавалося слово колезі виступи для того, щоб він захистив свої ці поправки. 

Тобто і зараз я бачу, як ви і сказали, Лев Теофілович, нема навіть таблиці, я 

не можу ознайомитися з рішеннями, які були. Мені кажуть, що 

додруковується. Навіщо тоді збирати комітет саме сьогодні, а не, наприклад, 

наступного разу для того, щоб ми фахово все обговорили. Тобто є певні 

питання. І тому дуже фундаментальний закон будемо сидіти, якщо треба, до 

6-ї, до 7-ї, до 8-ї, до 12-ї, тому що фундаментальний закон. Треба працювати, 

але треба по Регламенту, по закону, щоб у жодної людини не було сумнівів 

до вашої роботи, яку ви з повагою провели.  

Я перепрошую, треба йти на комітет захищати свій законопроект, я 

повернуся. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Ольга Валентинівна Бєлькова.  

 

БЄЛЬКОВА О.В. Колеги, щось я вперше дивуюся нескладності нашого 

комітету. Ніхто не очікував, що тисячу сторінок чи скільки тут у нас є, що 

вони вирішаться всі одним махом. Всі були свідомі того, що це найбільший 

законопроект, над яким ми працювали. Я все ж таки пропоную не мірятися 

зараз з усіма своїми пропозиціями, а приступити до конкретної роботи. От 
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скільки ми за сьогодні пройдемо і де знайдуться проблемні питання? 

Можливо, знадобляться додаткові якісь там засідання. Але я пропоную 

почати і рухатися по законопроекту. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

 

ІОФФЕ Ю.Я. Можна подавати правки не по Регламенту… 

 

БЄЛЬКОВА О.В. Шановний колега, нагадаю. Нагадаю, народні 

депутати мають право подавати правки на заміну своїх власних правок, з 

огляду на дискусії… 

 

ІОФФЕ Ю.Я.  (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юлій Якович. 

 

БЄЛЬКОВА О.В. У нас були такі прецеденти, я вам нагадаю, по всіх 

законопроектах і я, як ніхто, знаю, що це можливо і в теорії, і на практиці. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друзі, колега, відверто кажучи, я також не розумію і 

не розділяю таку позицію. Я вважаю, що це позиція наших колег з таким 

великим ступенем неповаги до тієї роботи і до тієї робочої групи, яка 

працювала, при всій моїй повазі до вас. 

Я пояснюю, ми можемо, якщо у членів комітету є бажання дуже 

жорстко, я підкреслюю, дуже жорстко діяти відносно регламенту, який 

прописаний по всім законам, які ми будемо приймати, то це буде стосуватися 

всіх. І ніяких принципових порушень і непринципових на сьогоднішній день 

немає. Юлій Якович, ви можете  прийти в Секретаріат як будь-який народний 

депутат взяти перелік реєстраційний перелік правок і подивитися є ці правки 
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чи немає, вносив Підлісецький на заміну там попередніх правок чи не 

вносив. І це є його право як народного депутата, як будь-якого іншого. 

Але я ще хотів би сказати про друге. От я хочу до стейкхолдерів цього 

ринку звернутися. Я завжди казав, що це буде самий складний закон з точки 

зору дискусії і з точки зору прийняття. Я думаю, що історична "борода" його 

там прийняття, тут відома всім. Якщо хтось думає, що там 160 мільярдів 

ринок електричної енергії чи 170, ми не розуміємо інтереси, дискусії все інше 

–  розуміємо. Але іншого варіанту немає, ніж приймати і рухатись вперед.  

Більше того, я скажу, звертаюсь до стейкхолдерів, до учасників ринку. 

Ми спробували ці всі вами побудувати максимально відкритий діалог. Кого 

не пускали, або кого не слухали на робочій групі? Чиї позиції не 

враховувались? З правої сторони не враховувались? З лівої сторони не 

враховувались? Так теж не можна. Вибачте, але це політичне хамство… 

 

ІОФФЕ Ю.Я.  (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я, Юлій Якович, я вас не перебивав. І моя задача 

організувати правильно і ефективно роботу комітету, що я робив і буду 

робити до тих пір, поки Верховна  Рада не визначить, хто буде головою 

комітету. Якщо…  

І на завершення. Якщо хтось із народних депутатів членів комітету 

хоче зірвати процес обговорення законопроекту, я вам пропоную дуже 

простий спосіб. Ви можете встати, покинути засідання  комітету, у нас не 

буде кворуму, і я тоді закрию засідання комітету. Зараз у нас кворум є, у нас 

один депутат пішов, один  народний депутат, член комітету, прийшов, так що 

ми можемо приступити до  обговорення законопроекту.  

Лев Теофілович, будь ласка,  вам слово.  

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Я пропоную, щоб ми ефективно і швидко 

рухалися, іти по сторінках і на кожній сторінці я буду озвучувати правка від 
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якої до якої і, відповідно, у кожного які є зауваження. Якщо є зауваження до  

третьої колонки, ми тоді  зупиняємося і обговорюємо цю правку.  

Отже, на першій сторінці є правки від 1-ї до 4-ї. Чи є зауваження?  

Друга сторінка, правка  5-а.  

 

БЄЛЬКОВА О.В.  Є правка 3-я пана Домбровського. І тут стоїть "на 

рішення комітету". Скажіть, будь ласка,  поясніть її суть. 

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Це є правка… стосується  пропозиції пана 

Домбровського. Ага, я не побачив, дякую. Пропозиція пана Домбровського 

запровадити ще один окремий тариф для електроенергії, яка виробляється від 

спалення сміття і, відповідно, якщо приймати ідеологію, щоби ми 

запровадили ще одне альтернативне джерело енергії і, власне, від спалення  

сміття, відповідно ми мусимо  всюди по тексту врахувати і поміняти… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лев Теофілович, можна я переб'ю. У мене є  

пропозиція. Є правка, є правка, яка має відношення  до генерації від 

сталювання сміття. Я пропоную її зараз поки  відставити в сторону. Ми, коли 

дійдемо до  суті цієї проблеми, ми її проголосуємо або не проголосуємо і 

автоматично проголосуємо цю правку. Щоб ми не починали ну з кінця. 

Добре? Ми її залишаємо і до неї повернемося.  Дякую.  

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Так, на другій сторінці тут правка 5-а. Третя 

сторінка від 6-ї до 10-ї. Четверта –  від 11-ї до 14-ї. П'ята сторінка – від 15-ї 

до 17-ї.  

 

______________. (Не чути) 

   

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т.  Що бачите? 
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______________. (Не чути) 

   

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Я просто прохожу. Я озвучую правки і 

відповідно… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так може давай по номерам правок будем іти, воно 

буде, сторінка, 9-а правка, 8-а, 9-а.  

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. То що є пропозиція по кожній правці окремо 

називати чи як? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да.  

 

______________. Ні, тільки ті, які підлягають… 

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т.  Ну, дивіться, давайте так, давайте, щоб, давайте 

приймемо рішення, як ми проходим. Оскільки тоді 500 сторінок, 1200 правок. 

Тобто ми можемо по кожній правці  зачитувати: правка 1-а, Одарченко, 

відхилена. 2-а, врахована. І так по кожній можем іти. Але це є, ну, це 

реально, ну, години і години роботи. Ми можемо так йти, а можем йти якось 

більш організовано, якщо є рішення комітету, якщо є підтримка.  

 

______________. Ну, раньше было так, что мы проходили постранично, 

несколько страниц, и выделяли только те правки, которые либо кто-то из 

депутатов хочет поставить на обсуждение, либо те, которые от рабочей 

группы были вынесены на обсуждение комитета, потому что по ним есть 

сомнения.  

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Оце я і пропоную.  
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______________. Ну, я поэтому и подняла номер3.  

 

______________. (Не чути) 

   

______________. Вы ставьте под сомнение. Рабочая группа.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми по любій правці сьогодні… 

Юлій Якович! Юлій Якович, по регламенту всі правки є в цьому 

документі.  

 

ІОФФЕ Ю.Я.  (Не чути) 

  

______________. Юлий Яковлевич, какую вы хотите ставить, такую мы 

и поставим. Но если у вас нет возражения и вы согласны, то тогда нету 

смысла обсуждать.  

 

______________. Александр Георгиевич, я все-таки предлагаю дать 

возможность и мне, и народным депутатам ознакомиться с этими 

поправками. Если надо, значит, я вам предлагаю как компромиссное 

решение, вот, ознакомиться для того, чтобы предметно говорить по тех 

правках, кто уже будет настаивать, на тех, которые враховані. Я не 

знакомился с этим, я не видел, мне его получили… Ну, я… понятно, что это, 

вот дали, когда дали, сегодня, по-другому не было. Мне надо время, чтобы… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Не чути) 

   

______________. Да. Ознакомиться и проработать это. Поэтому… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто я так розумію, що ви пропонуєте закрити 

засідання комітету чи як?  
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______________. Это мое предложение. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні, так яке?  

 

______________. Да, я предлагаю дать возможность доработать эти 

поправки, обсудить и собраться в другое время, ну, сколько там, неделю 

взять на это посмотреть. Ну, 1200 правок. Тем более, я вам говорил и есть те 

поправки, которые принципиальны для меня, и они отклонены, я должен 

буду смотреть, что у нас здесь… 

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Пока ничего не отклонено. Мы сегодня должны 

голосовать. Если будет проголосовано, будет отклонено, не будет 

проголосовано, останется.  

 

______________. Оно… Ну, я ж понимаю, как это будет.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ігор Віталійович, будь ласка.  

 

КОНОНЕНКО І.В.  Доброго дня, колеги. Ну, дійсно, правок багато, 

тому є пропозиція, два сценарії, які я пропоную, і пропоную просто 

проголосувати вибрати чи один, чи другий, щоб довго не сперечатися.  

Перший сценарій – це пропозиція колеги, які тільки що було озвучено, 

що зробити перерву, дати можливість ознайомитися.  

І потім вже той сценарій, який я зараз запропоную другий, або зразу по 

ньому йти. Другий сценарій – це зараз обговорювати виключно поправки, які 

внесені робочою групою на розгляд комітету. Пройтись виключно по ним. А 

в кінці пройтись по поправкам, на яких депутати, члени комітету, або інші 

депутати, які зараз присутні і це за їх авторством поправка, наполягають на 

розгляді на комітеті. І закінчити це питання.  



15 

 

Інші поправки не озвучувати, бо навіть озвучення кожної правки, це 30 

секунд помножте на 1200, і порахуйте час. Цей сценарій я пропоную 

затвердити у будь-якому разі. Або, якщо депутати, членам комітету потрібен 

час ознайомитись, тоді ознайомились і пішли по цьому сценарію, або зразу 

пішли по цьому сценарію. От по-іншому, я вважаю, що це буде робота не 

продуктивна. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре. Дякую.  

Я так розумію, що тоді ми ставимо на голосування дві пропозиції.  

 

_______________.  У мене ще є, якщо можна.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще третя пропозиція? Будь ласка.  

 

_______________.  Ну, може вона… Я рахую, що сьогодні потрібно 

закрити, ознайомитись. Може зробити позачергове засідання у вівторок, 

якщо треба, якщо ні, то в середу. Всі повинні розуміти, до 12-ї, до 1-ї ми 

звідси  виходимо з рішенням, слідуюче засідання комітету. Але депутатам 

пропрацювати, поставити плюсики, до яких немає зауважень, щоб ми  

побачили. І там де є зауваження, відмітити, пройти тільки там, де є не 

узгоджена позиція по тих питаннях. Тому що насліпо так робити, не то.  В 

середу приймемо, і все буде в порядку.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я готовий поставити будь-яку 

пропозицію на голосування.  Але я хочу звернути увагу ще на один  дуже 

принциповий момент.  

У нас дуже багато больових точок, по яких нам треба провести 

дискусію публічну. Тут немає, я думаю, жодної людини,  жодного учасника 

цього процесу, який би сказав, що хоч одне рішення, хоч одне пропонувалося 

провести в якийсь кулуарний спосіб. Але є декілька ключових моментів, які 
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лежать в основі законопроекту або так, або так, по яких ми повинні з вами 

продискутувати. І якщо ми хочемо на слідуючому засіданні комітету 

проголосувати його  в другому читані і внести в парламент, то сьогодні нам 

треба провести цю дискусію обговорення.  

Крім того, сьогодні є керівник, директор Секретаріату Енергетичного 

співтовариства, наші партнери, з якими ми розробляли, і вони дуже багато 

долучилися до того, щоб цей законопроект був в принципі розроблений, і 

щоб він відповідав вимогам Третього енергетичного пакету. І де ми маємо 

можливість провести дискусію і звірити, ті чи інші ключові позиції  на 

відповідність директивам Європейського Союзу, на відповідність вимогам  

Третього енергетичного пакету. І в такий спосіб, а потім давайте візьмемо 

перерву, а потім давайте довчимо, додискутуємо і зберемося на слідуюче 

засідання комітету, і будемо там голосувати проблемні точки.  

Ну, для кого незрозуміло, що ми 500 сторінок сьогодні не пройдемо 

1200 правок і не проголосуємо в другому читанні? Я пропоную працювати. 

Але як самий демократичний комітет у Верховній Раді я мушу поставити на 

голосування пропозицію народного депутата Мартовицького, щоб закрити 

роботу, щоб закрити сьогодні роботу комітеті і перенести засідання на 

слідуючий раз. Прошу голосувати.  

(Загальна дискусія) 

Я ставлю вашу пропозицію на голосування, щоб не працювати сьогодні 

закрити комітет і перенести обговорення законопроекту на слідуючий раз. 

Два. Дякую. Рішення не прийнято. 

Хто за те, щоб сьогодні розпочати роботу, пройтися по ключовим 

моментам і дати можливість всім, а авторам правок поставити свої запитання 

і продискутувати сьогодні і потім дати можливість на слідуючому комітеті 

затвердити, проголосувати. Прошу підтримати. Прошу Секретаріат 

порахувати. Дякую. Прийнято. 

Лев Теофілович, будь ласка,  починаємо працювати.  
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ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В спосіб, я так зрозумів, Ігор Віталійович 

запропонував по позиціям, які пропонуються робочою групою, ми 

обговорюємо, а потім кожен автор правок вносить свої… виносить ті, які не 

погоджуються з тою чи з іншою позицією.  

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Тобто проходимо по сторінках, так?  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте.  

 

_______________. Пропозиція така, є там 1200 правок. Там є правки, 

які на розгляд комітету. От ми зараз розглядаємо виключно ті, які на розгляд 

комітету. От ми вважаємо, що пропозиція робочої групи – це база. Група 

працювала, це є база. І ті, які тільки на розгляд комітету, це означає, що 

робоча група не прийняла рішення. Далі в кінці ми розглядаємо, якщо хтось 

із авторів правки або членів комітету, авторів поправки, депутатів або членів 

комітету не згодні  з рішенням робочої групи, тоді ми повертаємося до тої 

правки, де конкретна особа виступає і каже, правка номер такий-то я не 

згодна, прошу обговорити. Все, таким чином. 

 

МАРТОВИЦЬКИЙ А.В.  Александр Георгиевич, у меня есть еще такое 

предложение, если смущает 1200 правок, у меня есть, например ключевые 

правки, которые, я считаю, для меня, не как для меня, а как для закона они 

важны, для этого закона. Я предлагаю их рассмотреть и принять по ним 

решение, потому что на сейчас там решение не принято комитета, или она 

отклонена или не включена. Тому я… видхилена… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Артур Владимирович, давайте дойдем до этих правок 

и будем принимать решение, дискутировать и принимать решение. В чем 

проблема?  

 

МАРТОВИЦЬКИЙ А.В.  Смотрите, Александр… , теперь уже из того, 

что решение есть такое или идти по всем  1200 правкам, или взять ключевые, 

которые… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, у нас приблизительно, я думаю, 95 

процентов, наверное, больше, у нас правки, которые абсолютно идентично 

воспринимаются всеми народными депутатами и участниками рынка, и 

экспертами. Наверное, наверно больше. У нас є можливо 5 відсотків або 1 

відсоток –це тих проблем, які нам треба подискутувати, на які там різні 

народні депутати, різні групи, стейкхолдери дивляться по-іншому, по-

різному. Давайте ми дійдемо до цих больових, те, що об'єднує, пройшли, 

об'єднує, пройшли, об'єднує, пролистали, там, де ми прийшли до якоїсь 

ключової проблемної позиції, дали можливість виступити кожній стороні, 

обговорили. Можемо прийняти рішення, проголосували, ні, давайте 

перенесемо на слідуючий раз. В чому проблема? Ні, ну слухайте, я просто 

здивований знаєте чим? От в мене таке враження складається, що ця сторона, 

вибачте, що я так показую, от вона хоче нас упрікнути нас в тому, чи робочу 

групу, що якісь рішення хтось хотів провести в якийсь спосіб, щоб їх не 

обговорювати. Ну хоч одне питання назвіть, яке ми не хотіли обговорювати? 

 

_______________. Я вам скажу, никто не упрекает здесь, это рабочий 

процесс. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну так давайте работать. 
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_______________. Если, допустим, как вы говорите, есть такая позиция, 

………, полемика сегодняшнего утра, есть понятие такое. Мы делаем закон, 

который должен не определить или назначить победителя и кто сверху, а 

установить равные права и возможности на этом рынке, вот и все. Поэтому 

вот тут никаких, ну мы же взрослые все люди, понимаем. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так давайте дамо голові робочої групи, нехай він 

формулює  ці проблеми, і ми будемо їх обговорювати.  

 

_______________.  Александр Георгиевич, я еще раз настраиваю, чтобы 

все были перед законом, перед Регламентом равны. Я хотел бы очень, чтобы 

господин Подлисецкий показал, вместо каких поправок он подал в течение 

недели и появилась новая таблица. Нам роздали одну таблицу, которой я 

очень возмущен был, что третья колонка, появилась абсолютно новая 

таблица, где 20 новых правок не вместо каких-то. Вот это мне интересно. 

Почему, я подал свои правки в течение 14 дней, как это было положено 

с начала принятия закона. Почему не… в чем дело?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, ваши правки тут в тексте есть?  

 

 _______________.  (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну все, отлично.  

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Покроково, якщо можна… 

(Загальна дискусія)  

  

ЛОПУШАНСЬКИЙ А.Я.  А давайте я уточню…  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Так ми проголосували за пропозицію Ігоря 

Віталійовича.  

 

ЛОПУШАНСЬКИЙ А.Я. Можна уточнити, щоб було розуміти, за що 

голосувати.  

Перше. Голосуємо, розглядаємо поправки для рішення комітету які, 

правильно, пройшли крок. 

Другий крок.  Є депутати,  які вносили свої поправки і хочуть на них, 

які не були враховані, звернути увагу. Вони ці питання  піднімають. 

Третє. Може якісь інші поправки. А потім перенесемо на слідуюче 

рішення, депутати всі ознайомляться, і в кого будуть додаткові якісь 

запитання на слідуючий комітет, їх виносимо.  Я правильно зрозумів, так? 

Що, перше, це для рішення комітету, які винесені, і депутати.  

А ми  їх приймемо зараз ті, які розглянемо? А ті, які не розглянули,  то  

ми ще ознайомимося і на слідуючий комітет ми їх піднімемо. Я правильно 

розумію?  Щоб ми розуміли, за що. Тоді це приймається нормально.  

Дайте повторю ще раз. Ідемо, як сказав  Ігор Віталійович, ідемо і 

дивимося для рішення комітету. Пройшлися, подивилися, проголосували. Так 

чи ні?  Потім кожен депутат, який має свої поправки, бере і вносе, говоре, мої 

поправки до того і до того, в мене є запитання, вони не пройшли. 

Проголосували.  Після цього ще хтось має якісь доповнення. Якщо немає, 

закінчуємо.  Беремо це до роботи і на слідуючий раз зустрічаємося. Якщо в 

мене буде запитання по одній-дві поправці чи п'ять, я їїї підніму. Якщо не 

буде, значить проголосуємо на слідуюче засідання в цілому. Я правильно 

розумію?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. О'кей. Давайте… 
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 _______________.  Андрій Ярославович, є пропозиція подивитися, 

скільки нас залишиться, і в залежності від того розглянемо закон, скільки нас 

залишиться, прийняти рішення чи сьогодні приймати, чи  наступного разу. 

 

ЛОПУШАНСЬКИЙ А.Я. Приймається тоже. Так, однозначно. Але щоб 

ми розуміли, як ми ідемо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре.  

Лев Теофілович, будь ласка.  

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Дивіться, я щоб хотів сказати. Ви в цій таблиці 

…….. на рішення комітету стоять 8 позицій.   

 

ЛОПУШАНСЬКИЙ А.Я. Ну, там немає їх багато.  

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Їх не є так багато. Але, якщо ми підем в такий 

спосіб і тільки ми їх розглянемо, будем вважати, що  тоді давайте починаємо 

все від початку хтось до якої має зауваження, ну це вийде, мені здається, не 

зовсім як би справедливо і ефективно, бо люди… кожен депутат почне 

висловлювати по порядку, бо в нього і до того й до того, й до того  є 

зауваження. Тому мені здається, що нам би все-таки добре було, моя 

пропозиція, йти по сторінках. Якщо на цій сторінці є  правка, яка вимагає 

рішення комітету, то ми її зразу піднімаємо  і голосуємо. Якщо на цій 

сторінці є правка, яку народний депутат хоче підняти для обговорення, ми її 

обговорюємо. Відповідно вона врахована чи не врахована – немає значення. 

Ми її обговорюємо і голосуємо. От тоді от так ми можемо…   

 

ЛОПУШАНСЬКИЙ А.Я. Ми не ознайомлені так як ви з цим 

документом. Треба попрацювати не тільки нам,  і фахівцям. Ми щойно 
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отримали. Ну, дві години назад. Я хочу рухатись вперед,  я готовий сидіти і 

розумію важливість цього закону, але треба якось…  

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т.  Ну ось тільки що було рішення комітету, що ми 

сьогодні працюємо. Якщо би було рішення…  

 

ЛОПУШАНСЬКИЙ А.Я.  Працюємо… 

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Якщо би було рішення "не працюємо", а 

ознайомлюємося…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поїхали. Тоді починаємо, давайте. Ми проголосували 

пропозицію Ігоря Віталійовича. Тоді починаємо з тих правок, які винесені на  

розгляд комітету. Починаємо з 3-ї правки і рухаємося якраз… 8 чи 9. 

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т.  Третя правка по сміттю. То ми тоді зараз… ще 

на пізніше відкладаємо, так?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну коли дійдем до  сміття. Якщо можна, щоб… (Шум 

у залі)  Вона чисто механічна.  

 

______________.  Пропозиція автора була.   

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т.  Добре. Наступна правка 17-а, 18-а. Це є правка 

Мартовицького. Це стосується вертикально інтегрованого суб'єкта  

господарювання і визначення.  

Хотів би пояснити принципово… принципову річ. Що таке 

"вертикально інтегрований суб'єкт  господарювання"? Це є група компаній, 

яка має між собою корпоративну пов'язаність. В версії, яка пропонується 

підтримати, це як версія першого читання, передбачається, що вертикально 
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інтегрована компанія це є група компаній в тому числі і компанія яка 

управляє іншими суб'єктами. Тобто, на… Простими словами, якщо є п'ять 

обленерго у власності одного власника це є вертикально інтегрована 

компанія цих п'ять обленерго. В версії і пропозиції пана Мартовицького є 

пропозиції відкинути компанію, яка є власником, управляючу компанію. 

Фактично тоді ці компанії між собою стають, ну, не поєднані корпоративно. І 

в тому є велика дискусія. Я пропоную пана Мартовицького як би виступити. І 

тоді передам до голосування чи визначити версію таку яка є в законі чи 

прийняти версію така як пана Мартовицького. Тобто суть питання в тому, що 

є вертикально інтегрованою компанією.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Артур Владимирович, будь ласка.  

 

МАРТОВИЦЬКИЙ А.В. Спасибо.  

Тут я бы, коллеги, говорил о том, что несколько внес, своя такая 

трактовка понимания вертикально интегрированной компании, как, 

например, облэнерго. Вертикально интегрированная компания это компания 

которая может от добычи полезного ископаемого, его использования, 

выработать электроэнергию, подать потребителю, оказать еще целый спектр 

услуг. И вот под такое определение вертикально интегрированной компании 

в данный момент не отвечает Директиве 72. Основной целью директивы в 

части анбандлинга является отделение такого вида деятельности как 

распределение, передачи электрической энергии от поставки электроэнергии, 

а также недопущения совмещения одним и тем же менеджментом 

должностей в таких электроэнергетических предприятиях. Поэтому при 

определении вертикально интегрированной компании нужно отталкиваться 

от указанной в директиве концепции, чтобы было все предельно ясно. А 

также нужно учитывать положение антимонопольного законодательства. То 

есть понятие вертикальной интегрированной компании должно 
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распространяться на предприятия которые распределяют, передают 

электроэнергию и предприятия которые поставляют электроэнергию.     

Исходя из этих постулатов, вертикальные интегрированные компании, 

кроме самого  облэнерго, считается так же группа  электроэнергетических 

предприятий, которые в совокупности, в группе, объединяют такие виды 

деятельности, как распределение, передача электроэнергии и поставку 

электрической энергии при условии, что эти предприятия связанны 

контролем. При этом, не имеет значения, на каком уровне контроля 

прослеживается такая связь.  Главное – это сам факт наличия такого  

контроля, прямо или  опосредовательного  контроля.  

При этом хочется напомнить, что  указанное в директиве   определение  

………. согласуется в частности   с  нормами корпоративного  права, так как 

контроль осуществляется через органы управления предприятий, которым  

предъявляются требования  о независимости  и обособленности.  В 

противоречие  указанному  предложенное в тексте законопроекта  к первому 

чтению определение ……… нивелирует нормы корпоративного права,  так 

как не перекладывает  ответственность с органов  управления предприятия, 

которое фактически  является проявлением воли действия самого такого 

предприятия, на собственника  акций.  Таким образом,  под понятие …… 

попадают собственники акций, в том числе даже государство в лице органов 

государственной власти. Например, Кабинет Министров Украины, Фонд 

государственного имущества,  Министерство энергетики  и угольной 

промышленности.  

Поэтому,  предлагается взять в качестве определения  понятие  

приведенное  в действии  законопроекта    к первому чтению со следующими 

правками, приведя его в соответствие  с положением директивы.   

Вертикальные интегрированные субъекты господарювання, 

електроенергетичні підприємства незалежно від організаційно-правової 

форми та форми  власності,  що здійснює  передачу та (або)  розподіл 

електричної енергії  і що найменше, одну з функцій  з виробництва, або 
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постачання електричної енергії, або група таких електроенергетичних  

підприємств,  пов’язаних між собою безпосередньо, чи опосередковано 

відносинами контролю, що здійснюють  передачу, або розподіл електричної 

енергії і щонайменш, одну з функцій  з виробництва, або постачання 

електричної енергії. Тобто, пропонується виключити:  "фізична особа, у тому 

числі, яка здійснює контроль під іншою юридичною, чи фізичною особою", 

тобто, виконавши трактовку  директиви номер 72. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре,  дякую.  

Я так розумію, що у нас дуже проста задача: щоб у нас формулювання 

відповідало європейській директиві. Враховуючи, що закон повинен 

відповідати вимогам директиви і Третього енергетичного пакету. І тому у 

нас, я би попросив пана Копача або когось із Секретаріату прокоментувати, 

зробити свій коментар, наскільки це формулювання відповідає директиві? 

Якщо вони готові це зробити зараз. 

 

_______________. Александр Георгиевич, это точный перевод. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. О'кей.  

 

КОПАЧ Я. Дякую.  

Визначення вертикально інтегрованої компанії як в директиві воно 

дуже зрозуміле. Визначення дуже зрозуміле, фізична особа, яку ви зазначаєте 

тут є якесь непорозуміння зі статтею вертикально інтегроване підприємство 

не може бути фізичною особою, в цьому проблема полягає.  Я думаю, що 

хтось вважає, якщо ми говоримо про особу власника тоді це окей. 

Законопроект як запропонований в першому читанні, як пропонує робоча 

група прийняти. Можливо тут не найкраще формулювання запропоноване 

групою, тому що воно передбачає різноманітні інтерпретації. Але те, що пан 
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Мартовицький сказав, мені не здається, що це є проблемою з точки зору 

слідування директиві.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте, щоб у нас переклад був. 

 

_______________. Це питання власника, який має акції… Тобто 

йдеться про те, хто фактично має контроль над підприємствами чи це може 

бути фізична особа. Якщо це холдинг, який є власником певної енергетичної 

компанії,  то ця компанія холдинг чи є далі ще частиною вертикально 

інтегрованої компанії? Тобто питання чи цей холдинг може розглядатися, як 

вертикально інтегрована компанія? Так. Отже, якщо холдинг є частиною 

вертикально інтегрованою компанією. Але пан Мартовицький каже, що 

холдинг треба виключити із визначень, тоді це не буде відповідати директиві, 

в цьому можливо я щось тут недорозумів, можливо через переклад. Але, 

якщо холдинг не вважається вертикально інтегрованою компанією, то це не 

буде узгоджуватися із директивами, і ми не будемо підтримувати таке 

рішення.  

Доповнення 17 не схвалюємо, правку 17 не схвалюємо. 

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. …переклад, що 17 правка не може бути 

прийнята, а повинна бути відхилена, оскільки це не відповідає європейській 

директиві, так сказали представники.  

 

_______________. (Не чути)  

  

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т.  Слухайте, я не знаю, що вам там у навушники 

перекладали, я чув в оригіналі, що не відповідає. Я ж кажу, я не знаю, що 

перекладали в навушниках, можливо… 

 

_______________. Можна повторити це, нема питань. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Пане Копачу, будь ласка, повторіть, будь ласка, свою 

відповідь. 

Давайте так. 

 

ІОФФЕ Ю.Я.  (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. И что? О'кей. Юли Яковлевич, мы приняли. О'кей, но 

это не мешает нам проводить консультации с нашими европейскими 

партнерами и не мешает проводить консультации с Секретариатом 

Энергетического сообщества, членом которого является Украина сегодня, и в 

рамках которого Украина взяла на себя обязательство и подписала 

соответствующие государственные документы. Давайте вот мы не будем так 

швыряться налево, направо, но как-то мы выходим за пределы, знаете, 

здравого смысла по-моему.  

И, честно говоря, мне очень неприятно на эту тему говорить, но, мне 

кажется, давайте чуть успокоимся. Никто не собирается тут кого-то ломать 

через колено или обманывать, но давайте дискуссию хотя бы проведем. Есть 

проблема определения вертикально інтегрованої системи? О'кей. Є позиція 

Мартовицького, є позиція інших народних депутатів, є позиція Секретаріату 

на відповідність директиві. Давайте послухаємо, чого ми зразу починаємо. 

Я просив би пана Копача ще раз повторити свою позицію відносно 17 

правки народного депутата Мартовицького, наскільки вона в їхньому 

розумінні відповідає директиві по визначенню вертикально інтегрованої 

системи? 

 

КОПАЧ Я.  Вибачте, будь ласка, за те, що я трохи не ясно висловився, 

але холдинг – це є вертикально інтегрована  компанія. 

Якщо доповнення пана Матовицького щось інше каже, то це не 

узгоджується з директивою європейською.  
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_______________. Я предлагаю о том, чтобы было внесено согласно 

моей поправки, было внесено и со слов говорю, вертикально 

интегрированный субьект господарювання, включаючи електроенергетичне 

підприємство незалежно від організаційно правової форми та форми 

власності, що здійснює передачу та або розподіл електричної енергії і 

щонайменше одну із функцій з виробництва або постачання електричної 

енергії. Або група таких електроенергетичних підприємств пов'язаних між 

собою безпосередньо чи опосередковано відносинами контролю, що 

здійснюють передачу або розподіл електричної енергії. І щонайменше одну із 

функцій з виробництва або постачання електричної енергії. Тобто включити 

електроенергетичне підприємство і електроенергетичних підприємств. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я хотів би от зараз підтримати Юлія Яковича, якого  

глибоко поважаю. Слухайте, ми можемо обговорювати ті правки, які внесені, 

які зареєстровані, але ми зараз з голосу починаємо слухати абсолютно  іншу 

правку з іншими нюансами, Артур Володимирович.  

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні, але… закон, ні, ні, ні вона ж не так звучить як 

написано. Артур Володимирович, вона ж не так звучить як написано. Це 17-

а? Так 17 правка за словами Секретаріату не відповідає директиві, тільки що 

ж ми почули позицію, колеги. 

 

_______________. Вот я смотрю, вот есть она у меня написана, я сейчас 

подчеркну… 
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_______________. Александр Георгиевич, разрешите одно слово 

спросить. Правка Мартовицкого она является точным переводом с 

английского языка,  то, что изложено в директиве 072. В чем есть проблема? 

Рассказываю, в том термине, который сейчас есть в законе,  там исключено 

слово "електроенергетичне підприємство", которое было в директиве.  

Пан   Мартовицкий его вставил туда. Кроме этого, он взял точный  

перевод из директивы   и его перенес,  ничего он там не добавлял. Поэтому, 

если можно попросить все-таки наших товарищей из Евросоюза, чтобы они  

взяли и зачитали, какое определение есть  в директиве, сделать его перевод и 

внести его в текст нашего закона, чтобы не было   никаких противоречий. 

Спасибо. 

 

_______________. Это не будет считаться официально, надо Минюсту 

заключение в этом случае. 

 

_______________. Нет, мы же сами пишем. Вы говорите, что есть это 

переводом. Назовите  нам, пожалуйста, пункт, где это написано в английском 

языке, мы   сейчас проверим.  

Между  тем, я бы хотела прокомментировать, что точно такая же 

версия, я только-что проверила, точно такая же версия, как  в пункте 9 в 

первом чтении была подана по рынку электроэнергии, точно такая же 

формулировка по рынку природного газа, включая  "фізичну особу". 

От мене, наприклад, дуже засмучує саме "фізична особа", я тільки що 

перевірила. Точно такий пункт ми прийняли в ринку природного газу у 

першому читанні. 

 

_______________. Спасибо. Мы вели разговоры на рабочих группах, и 

как раз на рабочей группе было сказано, что формулировка вертикальной 

интегрированной  компании,  данная в рынке газа, это не мои слова, это 
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слова народных депутатов, она не соответствует как раз евро... директиве, и 

это была ошибка, но ее можно будет потом исправить. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре. Дякую. 

Я можу задати запитання ще одне пану Копачу? Правка, я так зрозумів, 

що правка  народного депутата Мартовицького не відповідає  директиві. Я 

правильно зрозумів?   

 

КОПАЧ Я.  Доповнення пана Мартовицького  не включає слова "який 

здійснює контроль над іншими електричними підприємствами". І це не 

містить слово "холдинг". А холдинг  визначається як вертикальна інтегрована 

компанія. І саме з цієї причини ми кажемо, що доповнення пана 

Мартовицького не відповідають директиві.  

 

 ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. …про що сказав, бо це буде проблема 

перекладу.  Я прочитаю  в українській версії про що ідеться.  

Тут вертикальна інтегрована компанія ось в оригіналі, це бла- бла-бла, 

в тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною 

особою, що здійснює передачу або інші функції електроенергетичні. Тобто 

іде мова в тому числі, яка здійснює контроль. Якщо ми викидаємо в тому 

числі, яка здійснює контроль, значить в цей весь перелік не входить 

контролююча компанія, тобто холдинг, який має у власності …… 

електроенергетичні підприємства. Те, що я казав, власник. Тут тому і фізична 

особа.  

Якщо фізична особа є власником обленерго, є власником генерації і є 

власником, тобто обленерго як система розподілу, власником генерації і ще 

якимось власником іншого енергетичного підприємства, то ця  фізична особа  

є частиною всієї вертикальної інтегрованої компанії, фізичної чи юридичної 

–  немає значення. І тут,  власне, питання. Чи ми визнаємо цю фізичну, чи 

юридичну особу частиною тої вертикальної компанії, чи не визнаємо. Якщо 
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ми не визнаємо, тоді кількість з вертикально інтегрованої компанії знати що 

зменшиться і кількість в підприємств, які входять до одної вертикальної 

інтегрованої компанії, зменшується. Це от є принципове питання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре.  

Колеги, я думаю, що ми отримали... 

 

МАРТОВИЦЬКИЙ А.В.  Я тогда, я вибачаюся. Значит, тогда, если есть, 

пусть Лев Тиофилович, давайте я предлагаю, то, что есть, записано в 

директиве, с точностью вставить сюда в этот пункт. То, что есть в директиве.  

 

_______________. Уважаемый Артур Владимирович, пользуясь 

случаем только что проверила. Дело в том, что тот, кто готовил вам правки, 

слил коня и трепетную лань. Вертикальную интегрированную ………. и 

горизонтали ………….. Они взяли два разных формулирования и слили в 

один пункт. И это не является дословным переводом аж никак. Вас просто 

дезинформировали. Абсолютно точно.  

Звучит дословно он в пункте 21. Наберите у себя и прочитайте.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що давайте, щоб кожний розбирався в тому, 

що він пропонує.  

Я ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати правку, яку вніс,   

17-у, яку вніс народний депутат Мартовицький, прошу голосувати. Два. 

Дякую. Рішення не прийнято. 

Лев Теофілович, далі.  

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Тут в рамках того ж пункту є правка 18-а 

Підлісецького, ………, Бєлькової, де просто йде уточнення, де слова "що 

здійснює передачу та розподіл електричної енергії замінити на слова "що 

здійснює діяльність передачі та розподілу". Так само, що здійснює, тобто 



32 

 

уточнення формулювання, тому воно абсолютно суті не міняє основної версії 

першого читання, просто є уточнення формулювання, я пропоную її 

проголосувати і підтримати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Є якісь заперечення? Тоді хто за те, щоб підтримати 18 правку, прошу 

проголосувати. Прошу Секретаріат порахувати. Вісім. Дякую. Рішення 

прийнято.  

Будь ласка, далі. 

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Ми пішли далі по сторінках. Далі ми маємо…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бачите, як ми швидко працюємо.  

 

ЛОПУШАНСЬКИЙ А.Я. Яка сторінка?  

 

_______________. Ще не знаємо. 

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Правка… 572.  

 

ЛОПУШАНСЬКИЙ А.Я.  Яка сторінка? 

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. 572, це 249 правка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 249 сторінка.  

 

ЛОПУШАНСЬКИЙ А.Я.  Сторінка яка? 

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. 249 сторінка.  
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_______________. А она поставлена на решение комитета или нет? Мы 

только сейчас смотрим те, которые на решение комитета, а потом снова 

возвращаемся и к тем, которые вы хотите поставить.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, будь ласка, 572 правка, 249 сторінка.  

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Це знову ж таки стосується того самого, 

секунду. Тут є питання, да, я зрозумів, це стосується статті 7 "Відокремлення 

і незалежність операторів системного розподілу", це є "Обленерго" і в  

оригіналі у нас визначено, що оператору системи розподілу забороняється 

здійснювати інші види господарської діяльності, не пов'язані з розподілом, 

крім випадків, визначених частиною одинадцятою цієї статті. Тобто лише 

функції розподілу як розподільча компанія може виконувати оператор 

системи розподілу.  

Правка 572-а пана Мартовицького звучить, що оператору системи 

розподілу забороняється здійснювати діяльність з виробництва та/або 

передачі, та/або постачання електричної енергії. Тобто передбачається… 

Якщо ми приймемо цю правку буде передбачатися можливість обленерго… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Як розподільчі компанії. 

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Як розподільчі компанії виконувати і інші види 

діяльності, наприклад, зокрема, ну, там здача в оренду техніки, здачі ще 

якихось інших функцій, там надання якихось функцій, додаткових послуг. 

Чому ця правка не є прийнятна? Оскільки діяльність оператора системи 

розподілу це є природна монополія, яка контролюється і управляється НКРЕ. 

Відповідно всі, їхня діяльність регулюється бо це є природна монополія, це їх 

діяльність і тарифи на їхні послуги регулюються регулятором, відповідно 

кожного року переглядаються і відповідно аналізуються плюси і мінуси. 

Якщо ми надамо можливість виконувати значно більше функцій відповідно 
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це викривить розуміння про діяльність компанії. Тому пропозиція є, і 

відповідно це і передбачено законом в першому читанні, не надавати 

можливість даному суб'єкту ринку виконувати інші функції ніж основні 

функції розподілу, розподільчі функції, ну, ………. систему розподілу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Артур Володимирович, будь ласка, вам як автору.  

 

МАРТОВИЦЬКИЙ А.В.  Я …….. надо ставить на голосование.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ясно.  

 

______________. А можна ……….. сказати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А можна… Ні, колеги, давайте так, у нас є народні 

депутати автори правок і давайте, щоб ми їх не підміняли. Отут є …….…  

……… підтримає також.  

 

______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте.    

 

______________. (Не чути) 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ.  ……….., буде кворум, якщо ви підете.  

 

______________. (Не чути) 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я хотів би знати позицію НКРЕ по цій позиції.  
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______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Відхилити.  

Тоді я ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати цю правку, 

правка народного депутата Мартовицького 572, прошу проголосувати. Два. 

Дякую. Не підтримано. Поїхали далі. 

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Наступна правка стосується пункту 573, правка 

народного депутата Сажка, вона фактично ідентична, чуть-чуть з іншим 

формулюванням, але ідентична до правки 572-ї. Відповідно її також 

пропоную поставити на голосування і відхилити, якщо ми відхилили там, то 

це саме ця  логіка.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Автор хоче щось доповнити, чи можу ставити на 

голосування? Позиція НКРЕ яка?  

 

_______________. Аналогічно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Аналогічно.  

Хто за те, щоб підтримати 573 правку народного депутата Сажка, 

прошу проголосувати. Два. Дякую. Рішення не прийнято.  

Будь ласка, далі. 

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Правка 574 зразу наступна. Пропонує пан 

Мартовицький, 575-а, аналогічно пан Сажко, виключити взагалі підпункт 2 

статті 47, де зазначено, що оператору системи розподілу забороняється мати 

на праві власності чи управлінні акції,  частки суб'єкту господарювання, який 

здійснює діяльність з виробництва або постачання, або передача електричної 

енергії. Простими словами, що оператор системи розподілу не може бути 

власником іншої компанії, яка працює на ринку електроенергії і виконує інші 
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функції. Тобто це, якщо ми говоримо про поняття анбандлінг і розділення 

діяльності, власне, цей пункт забороняє оператору системи розподілу мати у 

власності компанію, яка виробляє електроенергію, компанію, яка продає 

електроенергію чи компанія, яка виконує там функції оператора системи 

передачі.  

Тому пропонується відхилити правки 574, 575 і таким чином 

заборонити мати у власності інші компанії, які виконують функції. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Артур Володимирович. 

 

МАРТОВИЦЬКИЙ А.В. Александр Георгиевич,  я все-таки прошу, 

чтобы вы зафиксировали, я пойду изучать вот эти все материалы, мне нужно 

время для того, чтобы потом работать продуктивно. Спасибо всем.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, дякую.  

Так, секретаріат… 

 

ІОФФЕ Ю.Я.  (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну ви ж бачите, який обсяг роботи зроблено, Юлій 

Якович, в тому числі друкованої. Я прошу секретаріат, скільки у нас є 

народних депутатів? Вісім. Нам потрібно для кворуму 10. У нас має 

повернутися Рябчин. І Насалика повернути?  

(Загальна дискусія) 

  

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Ще Онищенка і Клюєва сюди.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так, Ігор Віталійович, будь ласка. 
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КОНОНЕНКО І.В. Тоді, якщо так сталося, що немає кворуму, є 

наступна пропозиція: на наступне засідання все ж таки з врахуванням 

позицій депутатів, все ж таки попрацювати, щоб у нас не був кворум на межі, 

і зробити таким чином. Є правки, які вже ми проголосували, які на розгляд 

комітету. Далі, зробити окрему таблицю робочої групи, правки на розгляд 

комітету, перша позиція. Далі. Депутати, які наполягали, щоб їм дали 

ознайомитися в письмовому… всю ці інформацію дати депутатам в 

письмовому вигляді, щоб депутати, які не погоджуються з рішенням робочої 

групи подали, що вони будуть наполягати, щоб їх правки ставили на розгляд 

ще одну таблицю і далі вже в цілому.  

От коли ми будемо мати дві таблиці… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Не будемо ускладнювати… 

 

КОНОНЕНКО І.В. Чому ускладнювати? Це простіше буде, бо так 

буде… ми зразу будемо робити, що депутати наполягають на розгляді своїх 

правок і будемо розуміти скільки їх 100-200… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А якщо вони не напишуть, а прийдуть і будуть 

наполягати? Я хочу сказати, Юрій Віталійович, щоб ви розуміли, у нас на 

всіх  робочих групах у нас був абсолютно нормальний, діловий консенсус. І 

просто тут… 

 

КОНОНЕНКО І.В.  (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Абсолютно, тут же все зрозуміло, на жаль. 

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Я хотів тільки сказати, що мене насправді дивує 

дуже позиція пана Мартовицького, який, на жаль, особисто не був на жодній 

робочій групі, на жаль, на жодній. Але були представники, які постійно 
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посилались на правки Мартовицького. Було постійно сказано. Як сказано в 

правці Мартовицького або як думає пан Мартовицький  у відповідності, або 

як думає пан Сажко. І сьогодні пан Мартовицький каже: "Я не ознайомлений, 

я не в курсі, я не знаю".  Тому, мені здається, що  це дещо відповідально. Я 

хотів, я вірив, що ми працюємо чесно, відповідально і всі… всі разом і  

працюємо в робочих групах в тому числі паном Мартовицьким.  А потім 

виявляється, що пана Мартовицького немає.  

Я не хочу дискутувати і обговорювати пана Іоффа, я вже сказав, він 

також ні разу не був. Ну така ситуація, на жаль. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Дякую.  

Так що ми робимо, члени комітету? (Шум у залі)  

У нас 19 членів комітету і 10… Як рахувати? Як не рахуй, нас – 19. 

Двоє …….., і ми їх не зможемо вернути назад.  

Я пропонував, що тих, хто за межами парламенту, їх треба вивести з 

комітету, тому що якби ми це зробили під куполом, у нас би зараз був би 

кворум, ми б нормально працювали. (Шум у залі)  

(Загальна дискусія)  

 Ну є, ну є список. Ну що я…. Немає Бондара, немає Лівіка. Я ж не 

буду зараз  тут оголошувати, що всі, кого немає на засіданні комітету, ми 

розмістимо в газеті "Урядовий кур'єр"  для того, щоб їм і їхнім сім'ям було 

соромно, що вони не ходять на засідання.  

Мені… Шановні друзі, мені дуже шкода, тому що ми хотіли сьогодні 

дуже конструктивно продовжити дискусію. Я ще раз хочу сказати, ми з 

величезною, з глибокою повагою відносимося  до всіх учасників ринку – до 

великих, до маленьких, до зелених, до тих, які мають теплову генерацію, 

ТЕЦи там і так далі. І у нас була максимальна відкритість на  цих робочих 

групах. Ми побачили, на жаль, що  дехто не хоче грати чесно, прозоро і не 

по-партнерські. Це несправедливо і некоректно. Не хочу тут якісь грубі слова 

говорити, але в принципі я це сприймаю як такий, знаєте,  плювок в сторону 
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комітету. І, звичайно, мені дуже сумно, і що приїхав Янез Копач, приїхала з 

ним, прилетіла команда з Відня спеціально для того, щоб разом  з нами 

сьогодні подискутувати, попрацювати.  

Більше того, у нас фактично з травня місяця в робочій групі є 

представники Секретаріату, вони присутні тут. Тому давайте зробимо так. я 

би попросив народних депутатів, членів комітету, не розходитися. Давайте 

ми візьмемо 5 хвилин, невелику перерву, для того, щоб ми між собою зараз 

порадилися, як далі діяти.  

Можливо, ми когось зараз ще знайдемо, запросимо на засідання 

комітету.  

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Я тільки хотів би додати, я би хотів Секретаріату 

зафіксувати, що все-таки проголосовані вже правки, щоб ми їх вважали як 

проголосовані і більше до них не верталися. Бо це є дуже принципово.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, шановні колеги, я прошу займайте свої місця. 

Особливо, колеги народні депутати України, які залишилися і які хочуть 

реформувати ринок електричної енергії в Україні.  

Шановні колеги, є пропозиція слідуюча. Ми, на жаль, засідання 

комітету повноцінне з точки зору голосування не можемо проводити, тому 

що не вистачає кворуму. Але, всі народні депутати, які є зараз присутні, 

підтримали таку позицію, щоб продовжити роботу як би в режимі робочої 

групи разом з народними депутатами України, членами комітету, які 

залишилися, пройтись, обговорити всі ключові проблемні моменти, які як би 

рекомендує, да, чи обговорювала робоча група, подискутувати по 

проблемним моментам, і щоби на наступному засіданні комітету ми вже як 

би у нас було набагато менше роботи. Я думаю, що заперечень немає. Тому 

засідання комітету офіційно я закриваю. А ми продовжимо в режимі робочої 

групи за участю народних депутатів України, членів комітету.  
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І я Льву Теофіловичу передаю слово для того, щоб ми рухались по 

ключовим позиціям і… 

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Там, як мені з секретаріату подали, рядочок 

1536… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давай концептуально як ми. 

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Зараз, зараз.  

Ну, давайте ми пройдемся по тих правках, які є в таблиці, називається 

на обговорення комітету, так як ми зараз пройшли. Тобто ми зараз йшли 

голосували, зараз ми йдемо обговорюємо, але  в кінці голосування фактично 

буде це… Хто би міг допомогати.  

Рядочок 1536-й. На якій він сторінці? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Рядочок 1536-й? 

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Так.  

 

_______________.  (Не чути)  

  

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Та я знаю, я ще не знайшов рядок.  

Значить, 1536  це є 465-а.  Значить, це є питання,  правка 973-я. 973 

правка – це стосується зелених… Але єдине  питання, що це є частково. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Яка це правка, ще раз.  

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т.  973-я.  

Але хотів би сказати, що тут  972 правка,  вона  є  досить довга і тому   

до обговорення насправді  пропонується останній абзац  тої  973 правки, 
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оскільки я розкажу вам, в чому суть.  Є, це стосується виробників зеленої  

генерації і  є поетапне,  поступове введення відповідальності, починаючи з 

2020 року, з   2021 року. Ми, в процесі обговорення, ми дійшли до певного 

консенсусу з яким погодилися     і виробники власне  зеленої генерації,  що 

ми оцей період 31 грудня 2020 року, який зазначений в цій  правці, ми навіть 

посунули далі,  до 31 грудня 2021 року, тобто відповідальних за небаланси 

з'являються лише, починаючи з 2022 року. Тобто правка прийнята в версії є 

ще краща, ніж оця перша частина 973 правки.  

Пізніше, на що наполягали учасники ринку, вони наполягають на тому, 

що… тут у нас була дискусія з Європейським енергетичним співтовариством, 

що відповідальність за небаланси несуть лише ті виробники, які вводять в 

експлуатацію нові, тобто нові виробники зеленої енергії. Тобто ці, які діють 

на сьогоднішній день, щоб вони не мали жодних відповідальностей за не 

баланси. Не баланси ті хто  не зовсім розуміє, я… Поясню, до 

сьогоднішнього дня є зобов'язання і воно надалі буде, зобов'язання викупу 

всієї електроенергії, яка виробляється з альтернативних джерел – це сонце і 

вітер, і міні-ГЕС і мікро-ГЕС. Далі це зобов'язання лишається, але починаючи 

з прийняття цього закону всі виробники електроенергії повинні прогнозувати 

свій завтрашнє виробництво і нести за це відповідальність, якщо вони не 

правильно спрогнозували.  

Для чого це робиться, оскільки електроенергія є такий товар, який має 

бути спожитий в тій кількості, який є вироблений, його не можна як газ 

запакувати десь там під землю або в якісь ….…. (Не чути)  

 Відповідно запроваджуються ці ……. за баланси в тому числі і для 

зеленої генерації. І, власне, пропозиція є від виробників "зеленої енергетики", 

що ті, які вже на сьогоднішній день працюють, а їх там десь порядку півтора 

проценти з цього ринку, вони відстоюють позицію, що ми, коли починали 

працювати на ринку електроенергії, і коли заходили і вкладали кошти ми тоді 

відповідно не передбачали, що треба нести відповідальність, тому давайте на 

нас це не поширюйте. Всі, що нові будуть з'являтися, то нехай вони 
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відповідають, бо вони це будуть знати що є  такий закон, і ми маємо  

вкладати гроші, інвестувати в обладнання, яке буде надавати нам прогноз 

погоди, як там ……… На що, насправді, я говорю, що є дуже  багато 

інструментів, яким чином можна уникати відповідальності чисто механізмом, 

який є в законі. Цей механізм роботи на ринку на ……………. внутрішньо-

добовому ринку. Тобто ти можеш на сьогодні прогнозувати на завтра свої 

гарантовані вироби. Тобто то ти там передбачаєш 80 процентів від свого там 

планів ти точно будеш мати, а  20 процентів – хтозна. Тоді ти кажеш,  ти на 

сьогодні на завтрашньому ринку продаєш 80 процентів, а тих 20 процентів ти 

вже будеш продавати на внутрішньо-добовому ринку в залежності від того, 

чи ти їх виробиш, чи не виробиш. Ну, це є один з можливостей, власне, на це 

впливати.  

В будь-якому випадку пропонується на комітет поставити на 

голосування одне просте питання: чи повинні існуючі суб'єкти ринку 

відповідати за небаланси, як і всі інші, чи неповинні? От в тому питання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Їх сьогодні в структурі 1,2 десятих, приблизно 1,3 

відсотка, наскільки я розумію. Да? Ну трошки більше одного відсотка.  

Добре. Колеги, із народних депутатів якісь є?.. 

 

 _______________. ………………. А можна розглядати нашу 

поправочку за присутності депутата?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В присутності народного депутата? Слухайте, ми ж 

не голосуємо зараз. У нас робоча група, ми обговорюємо проблемні моменти, 

які у нас є. 

 

 _______________.  Тоді не приймати рішення. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми не приймаємо, ви не почули. Засідання  комітету 

закрито. У нас продовжується за участю народних депутатів засідання 

робочої групи по підготовці. Ми пояснюємо, які рішення є, чому вони добрі, 

чи ми їх приймаємо, чи не приймаємо.  

Я от хочу знати точку зору своїх колег, хочу знати точку зору НКРЕ і 

прошу знати точку зору Секретаріату, тому що ми від них отримали лист, де 

ця позиція також прописана. Якщо можна.  

 

_______________. Дякую.  

Можливо, ще декілька слів про відновлювальну енергетику, тому що 

ми говоримо про положення про передачу. Яким чином положення закону 

вступають в силу? В основному джерело відновлювальної енергетики 

отримують три таких підтримки. Це пріоритетне приєднання до мережі, це 

невелика підтримка, потім досить щирий тариф, в Україні він дійсно такий 

дуже гарний тариф, і можливість бути збалансованим ……… вартість 

балансування, висока вартість. Поки що "Укренерго" бере це і, звичайно, це 

платять через тарифи споживачі нафти і це є, і була проблема і в Євросоюзі. І 

саме тому європейська комісія випустила такі настанови, які тепер є 

обов'язковими із 2017 року і далі, я кажу про країни-члени Євросоюзу, що всі 

нові учасники, всі нові власники заводів відновлювальної енергетики мають 

балансувати, мають покривати вартість того, що вони виробляють. Тому що 

вони раптом починають виробляти електричну енергію, потім вони раптом 

припиняють і вся ця вартість, хтось має це покривати, цю різницю. А цей 

хтось інший, це "Укренерго", і в кінці споживачі платять. Тому з самого 

початку, коли проходило перше читання, то ми пропонували підтримували, 

що така збалансована відповідальність стає обов'язковою для нових 

учасників зразу після того, як закон вступить в силу. І далі власники 

відновлювальної енергетики казали, а ми не можемо прогнозувати, тому що 

метеорологічна служба в Україні не така гарна, і для нас це не аргумент, але 

аргумент такий, що якщо немає ринку всередині дня, коли вони можуть 
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купити цю різницю, то тоді не можуть вони нести відповідальність. І та сама 

логіка вона і в Єврокомісії. Вони кажуть, що якщо існує такий ринок з 2017 

року це внутрішньо-добовий ринок буде існувати, тоді всі заводи 

відновлювальної енергетики мають покривати ці затрати в Україні, якщо 

закон буде прийнято, то ви отримаєте ваш внутрішньо-добовий ринок в 2020-

2021 році, в 2019.  

Сподіваємося, що це буде в липні 2019 року і слідуючи логіці 

європейського законодавства всі нові виробники з відновлювальної мають 

бути збалансовано відповідальними з липня 2019 року. Тепер оця поправка 

вона передбачає, що вони тільки в 2030 році на 100 відсотків будуть нести 

відповідальність, тобто вам вирішувати. Не тільки вам вирішувати тому що 

це така схована державна допомога, тому що це пов'язано з державною 

допомогою. Державна допомога має погоджуватись з Антимонопольним 

комітетом такого положення немає і наша робоча група, я пропоную, щоби 

ви ввели це одним реченням, що державна допомога має про неї давати 

повідомлення Антимонопольному комітету. Але це  дорого  для споживачів. І 

тому ми пропонуємо, щоби ви ввели таку балансуючу відповідальність 

набагато раніше, ніж в 2030 році. Це буде розумно, і це стосовно нових 

виробників.  

Існуючі виробники, вони, їх покриває певним чином  принцип  

легальної юридичної впевненості, те, що вони підписали, це має поважатися 

до кінця  життя так би мовити, тобто це  особливо стосується того життя, що 

підтримується.   

 Тепер ми говоримо тільки про нових виробників. Знову-таки,  це вам 

вирішувати, але це дорого, і споживачі мають за це платити. Єдиний 

прибуток іде власникам джерел відновлювальної енергетики. Дійсно, їм дуже 

цікаво от так "безкоштовно проїхатися", якщо можна так це назвати.   

Але я би пропонував, щоби це було збалансовано, коли ви пропонуєте  

отакі спеціальні субсидії, які називаються  "балансуючою відповідальністю". 

Перепрошую. А що це  означає "збалансований" по існуючим проектам. Ні, 
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існуючі виробники, вони будуть балансувати невідповідально ще довго, це не 

проблема, їх закон не торкається, закон  їх не торкається. Оця поправка, це 

стосується тільки нових   інвесторів,  які прийдуть наступного року, через 

два роки. І в цьому питанн, прийняти… звільнити існуючих виробників від 

цієї вартості. Ні, нам це не подобається, тому що вони тоді занадто багато 

отримають. Але це питання стосовно того, що говорить ваше право, тобто це 

політичне рішення комітету ради розділяти відповідальність на всіх або 

розділяти її тільки на нових, на тих, хто тільки прийде знову. Не чути, на 

жаль, якщо вже  підписали якісь угоди з ними, то тоді це ризик є, що це буде 

арбітраж або це ризики, на які ви йдете, це не відповідає, і ми не будемо вам, 

звичайно, перешкоджати, це вносити, але ми не будемо раді цьому. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я розумію, що Секретаріат не буде заперечувати, 

якщо існуючі проекти, які вже функціонують, не будуть підпадати під 

штрафи по балансуванню, ……… баланс.  

А позиція номер два, по новим проектам ви пропонуєте скоротити 

термін відповідальності за небаланс, змінити, зробити більш жорсткішим по 

новим проектам.  

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т.  Це є політичне рішення. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це ми приймаємо рішення, але вони рекомендують 

нам. Зараз ми дійдемо до перехідного періоду.  

(Загальна дискусія)  

  

_______________. На жаль, коментарі йдуть без мікрофону, 

перекладачам не чути. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає перекладу. 
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_______________. Позиція НКРЕ. Підтримати, що для існуючих 

об'єктів не мати відповідальності за небаланси для нових об'єктів поступове 

її введення. Але лише за умови, що зберігається перехідний період, протягом 

якого можна буде мати механізм без додаткового навантаження на загальні 

тарифи, на ринкові ціни, відшкодовувати цю субсидію. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Яку субсидію? 

 

_______________. Приховану субсидію, відсутності відповідальності за 

небаланс… Тому що… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  По існуючим? 

 

_______________. По новим.  

 

_______________. По існуючим немає, ви ж пропонували, щоб не було.  

 

_______________. Ви рахуєте на перехідний період, півтора року, щоб 

до них не вживати…. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Взагалі… 

 

_______________. Взагалі, щоб не було.. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Взагалі… 

 

_______________. А чому взагалі, я, чесно кажучи… 

(Загальна дискусія) 
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_______________. Тому що об'єкти, які будувалися мали на той момент 

певне регуляторне поле і розраховували свої моделі, виходячи з існуючого 

регуляторного поля, враховуючи там відсутність прогнозування тощо, вони 

кажуть, що це несправедливе відношення погіршення суттєвих умов і що 

вони будуть покладатися такі обовязки… 

 

_______________. А які запобіжники стоять, наприклад, якщо є … і, 

наскільки я розумію, це стосується вітру, виключно.  

(Шум у залі) 

 Добре. Давайте візьмемо так, що це станція яка сьогодні видає 10 

мгВат, чи в чому там… І це вже існуючий інвестор, вони собі добудували ще 

на 30, так ми їх все одно звільняємо? 

 

_______________. …і до неї вже застосовується нове законодавство… 

 

_______________. О'кей. До старих потужностей… Але це таким чином 

також створює бар'єр для  входження нових інвесторів, правильно. 

 

_______________. (Не чути)  

 

_______________. Але у мене прохання до євросекретаріату наступне. 

Якщо ви бачите перед собою кілька правок, можливо, буде доцільно просто  

сказати, яку з них ви підтримуєте. Тому що з ваших коментарів часто буває 

не так легко зрозуміти, а який саме висновок ми повинні зробити. Можна 

більш конкретно?  

(Загальна дискусія) 

  

_______________. Якщо  можна конкретніше, то я б запропонував, що 

якщо можливо, створити нову поправку, яка б говорила, що для всіх нових 

сто відсотків балансуюча відповідальність з того дня,  як з'являється новий 
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ринок, тобто це або з липня 2019 року або з 2020 року, коли б це не 

трапилося.  

Оскільки дуже зрозуміло, що для нових операторів нам потрібно мати 

збалансовану вартість того дня, коли починає працювати внутрішньо-

добовий ринок, то ми пропонуємо ввести це зразу після того, коли почав 

працювати внутрішньо-добовий ринок, ми не знаємо чи це у 2019 році чи у 

2020 році буде, тобто зв'язати це з внутрішньо-добовим ринком таким чином, 

щоб забезпечити те, що він буде працювати, цей внутрішньо-добовий ринок, 

і тоді дуже ці кошти на 5 років вже до 100 відсотків доходити дня, коли 

починає працювати цей внутрішньо-добовий ринок, поступово за 5 років, за 

5 років.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За 5 років. 

 

_______________. Так, але в мене запитання. Ми нещодавно отримали, 

у нас були литовські парламентарі, вони казали, що не має у них 

збалансованої відповідальності. Я не знаю, що тепер відбувається в Литві. А 

чи правда, що всі країни ЄС мають цю балансуючу відповідальність чи ні? Я 

не хочу нав'язувати на наших виробників те, чого не існує в Європі. Ми не 

хочемо бути жорсткішими з ними ніж Європа. Це абсолютно нове 

зобов'язання, я вірю, що деякі нові члени Євросоюзу ще це не ввели, поки на 

цей момент. Але комісія починає за цим дивитися, можливо, вони ще рік, два 

почекають, але потім вони повинні будуть це зробити. Це відбудеться, я 

розумію, але, якщо я запропоную компроміс, якщо ми будемо прив'язувати 

не до дня, а до відсотку загальної генерації. Наприклад, наша альтернатива 

сьогодні на початковому етапі, у нас 1,5 відсотки, якщо ми скажемо, 

наприклад, в законі, можливо це неправильна ідея. Коли ми досягнемо 5 

відсотків, наприклад, це знову-таки тільки початок, але це більше ніж тепер, 

тоді ми починаємо розраховувати цю відповідальність.  
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ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т.  Якщо я можу відповісти. У мене дуже легка 

відповідь.  

На четвертому проценті розвитку зеленої генерації у нас розвиток того 

сектору зупиниться, оскільки жоден інвестор не буде заходити, якщо він буде 

думати, що він стане 5,1 процента. Розумієш?  

 

______________. (Не чути) 

   

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т.  Вони більше не будуть. Тобто в нас буде 4,5 

проценти розвитку зеленої генерації і не більше, тобто більше розвиватися не 

будуть. Або будуть йти лише ті, які там готові нести повну відповідальність, 

в чому я сумніваюсь.  

 

______________. (Не чути) 

  

______________. Нет, абсолютно… Лев, я не погоджуюсь, тому що 

можна замінити мої 5 відсотків терміном, і буде те саме, і тоді ми 

домовимося, що після того терміну ніхто не буде вкладати, бо вони стануть 

новими чи якими там інакше.  

Моя думка… Я, до речі, хочу серйозної відповідальності 

альтернативщиків, я її хочу. Але я розумію, що вони, ну, сьогодні, ну, в 

такому стані, що, де їм там тягатися навіть з тією ж Литвою, де 25 відсотків. 

Тому нам треба знайти компроміс, який з одного боку стимулює до розвитку 

певний час, а з другого боку тоді розтягне цю відповідальність і зробить її 

такою як і в Європі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Але я так зрозумів, що це є наше політичне рішення, 

українське. От яке політичне рішення ми приймемо таке політичне рішення 

секретаріат сприйме як нашу відповідальність.  
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______________. І у 20-му році, це те про що казав пан Копач, ці речі 

зміняться, ці правила стануть більш жорсткими, якщо ви не введете нічого 

тепер, це буде більший ризик. У будь-якому випадку, що ви маєте зробити, 

ви маєте  це зв'язати, яка б схема не була прийнята, це треба зв'язати з 

повідомленням Антимонопольного комітету. Якщо ця схема, скажімо, 

вводить внутрішньо-добовий ринок або якісь цифри, то все потрібно про це 

про все потрібно сповіщати. Якщо це відбудеться в 10-му, в 21-му році, то  у 

нас будуть нові правила в ЄС, вони стануть обов'язковими  для України, і 

тоді ці  речі будуть змінюватися також 

Потрібно тепер вирішувати, потрібно вирішувати в будь-якому разі, те, 

що ми пропонуємо, щоб  ввести одне речення, що після того, як буде 

прийнято політичне рішення, щоб мало бути прийняте вторинне 

законодавство, а потім воно має бути ухвалено Антимонопольним комітетом. 

І від нас, ми оцінимо тоді цю відповідність разом з Антимонопольним 

комітетом.  

 

 _______________. Складне питання. І я тут згодний з Ольгою, ми 

повинні думати не тільки про сьогодні, як ми приймемо закони, а про 

майбутнє енергетики.  І знову ж за основу треба прийняти здоровий глузд і 

розрахунки. 

Я би ґрунтувався на тій стратегії, яку зараз розробляє міністерство, 

якщо тут є представники. Скільки вони зараз розробляють стратегію до 2015 

року, скільки у нас закладено, який прогнозний розрахунок відсотку 

альтернативної енергії в  25-му році?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В нас є національний план дій з розвитку 

відновлювальної енергетики, де  до 20-го (до 20-го, да?), до 20-го року нам 

потрібно досягнути 11 відсотків.  

 

 _______________. До 20-го?  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  До 20-го. Ми вже розуміємо, що ми вже  відстаємо. 

На сьогодні у нас реально ми маємо десь 1,3, мабуть, відсотка.  

 

 _______________. Я би заклав сюди два прогнозні показники.  

По-перше, той рівень відсотку, який ми маємо досягнути як держава, це 

хоча б 10 відсотків. І з цього моменту на протязі п'яти років ми повинні 

ввести і підвищити відповідальність виробників альтернативної енергії щодо 

цього балансу, який вони будуть подавати в енергоринок. 

 

_______________. (Не чути)  

  

_______________. Прогнозування, абсолютно вірно. Такі два 

показники, якщо ми закладемо,  тобто тут обидва методи дуже механічні, 

вони не враховують нічого, ні нинішнього стану енергетики, ні енергетичної 

нашої стратегії. Тобто і один, і другий варіант, пропонують лише один там з 

20 по 25, другий з 20 по 30 роки, але пропонується те ж саме, механічне 

поступове збільшення відповідальності. Тому спочатку бар'єр треба досягти 

певного рівня відсотку, а потім за 5 років, скажімо, якщо вони євросоюзні, за 

5 років ввести цю відповідальність.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я хотів би звернути увагу, що проблема 

балансування зеленої це одна проблема, є ще одна проблема, яка дуже 

гаряча. Ми маємо сьогодні десь приблизно 1,3 відсотки генерації зеленої, а з 

ринку вона забирає приблизно біля 7 відсотків грошей.  

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, я вибачаюсь. Тому при існуючій системі зеленого 

тарифу, який закладений у нас в законі, плюс один відсоток, плюс два 
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відсотки, ми повинні розуміти скільки наш ринок витримає цих платежів. От 

в мене там зараз іде дискусія по Чорнобильській станції, там 1 гігават хтось 

планує там будувати, про це мало хто знає, але якщо представимо, що хтось 

побудував один гігават сонця по діючому "зеленому тарифу" на сьогоднішній 

день, ви представляєте, яке це навантаження ляже на енергоринок?  

 

_______________. І на споживача. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Звичайно, а потім на споживача. 

 

_______________. Я хочу зазначити, що відповідно до нового закону це 

навантаження ляже на "Енергоатом" до певної дати. 

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т.  Це йде на перехідний період. 

 

_______________. На перехідний період, абсолютно вірно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому тут є проблема. 

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Це воно все ляже на системного оператора, 

який… 

 

ВОЙЦІЦЬКА В.М.  Підсумовуючи, спробую те, що сказав пан голова, 

насправді, нам треба вибирати або ми красиві, коли йде мова про "зелених", 

або ми розумні.  Тобто не може бути один з найвищих сітка тарифів і ще 

прив'язана відповідно до іноземної валюти, де йде повне хеджування 

фактично валютного ризику. І плюс ще такі вільні умови  щодо 

відповідальності по балансуванню.  

Тому, мені здається, що нам треба все ж таки, розуміючи, що в Україні 

встановлені дуже високі тарифи на "зелену енергію", встановити відповідно 
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дуже жорсткі, чіткі вимоги по балансуванню. Тобто не може бути одне і 

друге, щоб у них була свобода і плюс в усіх моментах. Хай за високі 

надприбутки вони несуть відповідну відповідальність  от і все. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, …………….   

  

ГНАТЮК Ю. Доброго дня, шановні депутати! Гнатюк Юрій, директор 

ДП "Енергоринок".  

 І я ж розумію, звичайно, як політичне, економічне і технічне рішення, 

але при прийнятті рішення все ж таки хотілось би, щоб закласти стимули 

взагалі до прогнозування "зелених". Бо зараз, я впевнений, що деякі 

ентузіасти рухаються в цьому напрямку, роблять розрахунку, напрацьовують 

там якесь програмне забезпечення, а деякі просто сіли і сидять.  

Тому що… пропозиція, щоб все-таки… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Відповідальність повинна бути? 

 

ГНАТЮК Ю. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Для нових проектів відповідальність повинна бути.  

 

ГНАТЮК Ю. (Не чути)  

  

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А можна я, друзі, можна я Льву Теофіловичу 

передам слово, щоб він підвів… бо нам треба рухатись далі? У нас декілька 

тут ключових… 
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ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т.  Бачите, у нас тут багато дискусій по цьому 

питанню і дуже багато дискусій було. Я вам хочу сказати, що питання 

"зеленої генерації" в цьому законі і в дуже багатьох місцях тут не тільки 

стоїть відповідальність за не баланси, тут також питання є, а коли вони 

наступають, а в якому обсязі, скільки штрафних санкцій ……..…   процедура. 

А також є частка того дельта в межах якого вони не несуть відповідальності, 

а також стосується питання вкладення договорів, як вони вкладають, коли 

вкладаються, що там прописано і у нас дуже багато дискусій по тому. Тому 

ми пробували знайти максимальні компроміси і максимально йти на зустріч 

для того, щоб виконувати наші зобов'язання і плани розвитку "зеленої 

генерації" для того, щоб з розумінням поставитися до тих всіх проблем, які 

виникають, нових проблем, які виникають вже в  існуючих суб’єктів ринку, 

щоб вони  встигли зорганізувати  і вирішити свої питання,  до входження   

нових умов функціонування  ринку.  Тому я просто скажу, що ми зробили 

позитивного і що є наше… Я думаю, що кожен представник, який  з тієї 

галузі – підтримає.   

Ми запровадили  можливість укладати попередні договори на  продаж 

електроенергії, попередньо, ще до моменту навіть   початку будівництва. 

Тобто, ти тільки дістаєш дозвіл на початок будівництва, маєш землю, 

дістаєш, маєш договір на підключення, вже з тобою підписали договір в 

якому прописано,  що ти будеш мати гарантований викуп і всі інші 

зобов'язання, які  будуть перед тобою  у відповідності до закону – це перша 

річ  і це була дуже       така принципова їхня вимога. 

Друга річ. Ми  посунули відповідальність власне в рамках отої 973-ї. І  

я сказав, що ми  посунули на 1 рік, до 2022 року – посунули початок 

відповідальності. І він почнеться з   10 процентів – це друга річ. І воно буде 

10, 20 і там поступово підвищуватися на відміну  від того, що зараз   говорять 

представники Європейського енергетичного співтовариства секретаріат, 

щоби запровадити  швидше  і максимально скоро впроваджувати там, 

буквально  протягом 5 років, тобто, ми пішли, ми посунулися. 
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Третя річ.  Ми прийняли правку, яка надає можливість вітровій 

генерації мати похибку  до 35 процентів. І в сонячній  генерації похибка до 

15  процентів, це є досить велика  похибка в рамках якої можна  не нести 

відповідальність. І лишилося одне питання, яке  виникло вже зараз: а чи 

повинні нести відповідальність існуючі? 

Тому я би хотів, щоб ми  зосереджувались лише на тому і приймали 

для себе  лише політичне рішення: чи будуть сьогодні існуючі нести 

відповідальність, чи не будуть,   от тільки на тому. Бо, якщо ми  заходимо 

знову в інші дискусії, то ми зайдемо, я думаю, що "зелені" насправді більше 

втратять, ніж дістануть, якщо об'єктивно.  

Яка в мене позиція? Я б тільки поставив політичне рішення. Це більше 

політичне рішення, яке стосується того одного проценту сьогоднішньої 

зеленої генерації, діюча генерація відповідальна чи не відповідальна. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, я так зрозумів і секретаріат не заперечує, 

більшість колег підтримує, щоб діючі станції не обкладати відповідальністю, 

а на нові розповсюдити ту норму, яку ми проголосуємо. 

 

_______________. А яку ми проголосували? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ми не проголосували, яку ми проголосуємо. 

Правильно, ну, про яку ти сказав? 

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Тобто, дивіться, якщо ми виносимо на 

голосування одну позицію чи діючі,  на сьогоднішній момент підписання 

договору, станції несуть відповідальність чи не несуть, оце єдине питання? 

Якщо ми підтримаємо, що не несуть, це означає, що всі нові будуть нести 

відповідальність у відповідності до закону у рамках тих ……… процентів для 

……… в рамках того, що відповідальність з'являється  з 2022 року і все 
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решта. Оце є питання. Тобто так чи ні? Діючі рухаємо чи не діючі не 

рухаємо? 

 

_______________. Можна? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка. 

 

_______________. Можна коментар, це, звичайно, коментар більше для 

дискусії і обговорення, але вам не здається, що ми таким чином створюємо 

прецедент на ринку, де в нас не конкурентні, не рівні умови для однієї і тієї ж 

самої генерації? Мені здається, що це не коректний підхід абсолютно і це не 

питання політичне, це питання в першу чергу економічне. Тому я, наприклад, 

наполягала, якщо вже і застосовується такий принцип, то він має 

застосовуватися для всіх, можливо, просто-напросто мати окремо якийсь 

перехідний період для тих, хто вже зараз існує і, між іншим, у них буде 

набагато більше можливості вже збирати зараз інформацію для того, щоб 

здійснювати відповідне прогнозування.  

Тому я категорично проти того, щоб у нас на ринку для одних і тих 

самих видів генерації існувало два абсолютно різних підходи, я проти цього.  

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так,  будь ласка. 

 

_______________. Одна коротенька ще ремарочка. 

Любий бізнес має  якийсь термін  окупності. Це  зрозуміло? Зрозуміло. 

От я підтримую шановного депутата в плані, що можливо у якомусь 

відтермінуванні, але умови, наприклад там  з якогось  року  повинні бути для 

всіх однакові.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   І для діючих, в тому числі?  
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_______________. І для діючих, і для… Так. 

Я розумію інвестора, який вклав  до повернення кошти – це зрозуміло, 

це його кошти. Ну вже заробіток і прикрити, який заробіток, і нерівні 

умови… Тому що там потім стане питання двох різних типових договорів, 

двох різних умов участі в балансуючих групах  та інше.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  О'кей. Хто ще? Так,  будь ласка. 

 

_______________. Дякую. 

По-перше, я хотів би задати пану Копачу питання, що означає "нові 

проекти". Справа в тому, що  у нас є проекти, які вже отримали дозвіл на 

будівництво і мають вже підключення, бо вони такі ж самі мають права, в 

рамках закону, добудуватися до прийняття закону – це перше питання. 

По-друге. Я не хотів би, щоб тут у нас маніпулювали, що у нас найвищі 

зелені тарифи. Вони не найвищі в Європі.   

І третє питання. Коли ми говоримо "різні  умови", ви не забувайте, що 

зелена енергетика розвивається досить швидко і турбіні, які ставили 3 роки 

тому і  які  ставлять сьогодні – це зовсім різні ціни на обладнання. Тобто, 

технології дешевшають і не можна сьогодні міняти умови саме для тих 

проектів, яким вже дала гарантію держава і зелений тариф. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Технології дешевшають, але тарифи у нас 

залишаються ті ж самі  і ефективність нових проектів виростає. 

Олексій,  будь ласка. 

 

РЯБЧИН О.М. Дякую за надане слово. 

Я також як депутат, який завжди відстоював позицію "зеленої 

енергетики", і, на жаль, у нас "зелена енергетика" тільки займає зараз 1,28-30,  
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те, що ми знаємо без гідро  великої, і ми вже не вкладаємося в наші 

зобов’язання до  2020 року. То в мене пропозиція: давайте тих, хто є… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій, я вибачаюся, але 7 відсотків грошей з ринку. 

Доля – один, а грошей – майже сім.  

 

РЯБЧИН О.М. Я якраз з урахуванням цього, дослухайте мене. То я 

пропоную їх  законодавчо зараз не зобов'язувати відповідати за не баланси ті, 

які є зараз, і які вже зараз почали будуватися. Ми можемо окремо обговорити 

яким чином це відзначено, однак, те, що я розмовляв з бізнесом, Олександр 

Георгійовичу, також до вас. Те, що я розмовляв з бізнесом, мені здається, що 

не правильно, щоб держава тільки відповідала… навіщо ми вкладаємо цей не 

баланс для того, щоб розвивалося прогнозування? Це потрібно. І не 

правильно, щоб бізнес тільки на державу перекладав ці видатки розвитку 

системи прогнозування тощо. Мені здається, що від бізнесу повинна бути 

розумна ініціативи, це джентльменські чесні відносини, якщо ми не даємо 

зобов'язань фінансових законодавчо, то вони також повинні виходити з 

ініціативами можливо якусь долю від свого прибутку вкладати в те, що буде 

розвиватися це прогнозування і всі ці інституції, які є. Тут вже буде 

відповідальність бізнесу і він повинен це робити. Однак зараз я пропоную не 

обкладати їх цими не балансами. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Дякую.  

Колеги, давайте коротко, по дві хвилини, але всі і там ще … 

 

_______________. У мене тільки один коментар, от ми говоримо про 

сім відсотків. Будь-яка нова генерація, будь вона атомна, чи нова теплова 

генерація, у нас також буде забирати левову частину з ринку, тому що вона 

буде нова. У неї буде …… і …….. в даному випадку ми лише говоримо про 

операційні витрати… чому ми говоримо про цей обсяг ринку і 7 відсотків? 
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Знову-таки, те, що будується нова відновлювальна енергетика вона будується 

вже сьогодні навіть при тих тарифах, які ми маємо на сьогодні……. Вона 

будується вже дешевше ніж побудувати нові блоки атомних станцій. Це 

простий економічний аналіз. Будь-яка нова генерація, яка буде входити в 

ринок вона буде коштувати дорожче і буде забирати левову частину.  

І другий момент, це те, що крім політичного рішення є ще, можливо, 

зараз краще прокоментують можуть бути ще юридичні наслідки, про які ми 

говорили і про які вже сьогодні згадувалося енергетичним секретаріатом, що 

можуть бути і міжнародні арбітражі через зміни інвестиційного 

регуляторного поля. Дякую.  

 

БЄЛЬКОВА О.В.  Шановні колеги, мені здається це одне з тих питань, 

де буде дуже багато версій і, ну, депутатам треба якась допомога така 

експертна. Я би хотіла звернутися до наших колег із "Діксі Груп", минулого 

разу, коли ми з вами співпрацювали по питанню регулятора, ви робили нам 

чудові, ну, матеріали щодо досвіду інших країн.  

От мене особисто дуже зацікавила позиція, коли я зустрічалась з 

литовцями, які сказали, що, незважаючи на те, яка у них ситуація, у них, от, 

немає ніякої на сьогодні відповідальності. Я хочу середньозважену якусь 

позицію по всім європейським країнам.  

 

______________. (Не чути) 

   

БЄЛЬКОВА О.В.  Ну, так дайте нам її ще раз, ми сформуємо… Ну, це 

одне з тих питань, ми його двадцятий раз обговорюємо… 

 

______________. (Не чути) 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я хочу сказати, що практично, ну, може третина 

Європи сьогодні знаходиться в судових позовах. Тому що Південь прийняв 



60 

 

рішення по сонцю, потім Іспанія, там Португалія провідміняли, Польща 

відмінила, по вітру в північних країнах також. І сьогодні є які тримаються ще 

і витримують, а є які на сьогоднішній день, ну, розуміють, що їм треба 

балансувати ринок. Тому проблема актуальна і треба знайти правильне 

рішення.  

Давайте так. Лев Теофілович, враховуючи, що ви у нас керівник групи, 

може сухий остаток і поїдемо дальше? Щоб ми на "зелених" не тримались. 

 

______________. Сформулюйте свою пропозицію.  

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Моя пропозиція одна: запровадити діючі норми 

щодо відповідальності на небаланси на всіх. Або інша пропозиція, 

запровадити лише для нових. От і вся. Тобто є… Бо все решта… 

 

______________. (Не чути) 

   

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Так, це є поступово, це є ………. для 

безвідповідальності, тобто є всі ці речі, вони існують вже, вони вже якби 

узгоджені. Тобто є ще, була пропозиція Європейського енергетичного 

співтовариства запровадити лише на нові, але більшу і швидше. Я думаю це 

не буде прийнятне асоціацією і це не буде відповідати нашим планам 

розвитку. Тому я ж кажу, що давайте ми вже не заходимо в те, що ніби є 

узгоджено, а зосередимося тільки на тому… Це є в якійсь мірі політичне, моя 

колега Вікторія Войціцька каже, що це економічне питання, бо це хто буде 

нести тоді цю відповідальність, це ж все ж таки з кошти виходить. Але ж 

більш політичне рішення.  

Так ми попередніх інвесторів не чіпаємо, ні, поширюємо це на всіх. Я б 

хотів, щоб це прийняв рішення комітет, я не готовий впливати на комітет на 

прийняття рішення, власне, як краще. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Бандуров і їдемо далі. 

 

БАНДУРОВ В.В. Колеги, будь-яке політичне рішення повинно 

ґрунтуватися на розрахунках, на економічному рішенні, але не можна просто 

в політику гратися, вирішуючи такі питання. Високий тариф на 

альтернативну енергетику -  це стимул її розвитку, а не баланс – це 

обмеження. От Європа досягла того критичного рівня, коли вже 

запроваджуються механізми обмеження і відповідальності, бо, як я зрозумів 

пана Копача, до 2017 року не балансу не було, він тільки вводиться сьогодні 

в Європі. Тому нам треба робити ці обмежуючі механізми з прив'язкою до 

перспективи взагалі розвитку альтернативної енергетики, як стримуючий 

механізм, і тільки після досягнення певних якихось меж вводити такі бар'єри.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді, колеги, в мене є пропозиція, я б просив дуже 

детально ознайомитися з позицією робочої групи, вона дуже послідовна, 

дуже компромісна і дуже м'яка, і для нових, і для існуючих. Тобто якщо ми 

хочемо мати правило для всіх і для існуючих, і для нових, формула, вона 

прописана, або ми тоді цю формулу залишаємо тільки для нових, а для 

діючих, це вже у нас буде політичне рішення, от все. От подивіться, будь 

ласка, те, що рекомендує, як би, робоча група, це самий м'який і самий такий 

послідовний компроміс. Добре? Будь ласка, Лев Теофілович, які у нас там 

ще. 

 

_______________. У нас кворуму немає і вже не буде. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, кворуму не буде. Але давайте по больовим точкам 

бистренько ще пройдемо. 

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т.  Дивіться, можемо… 

 



62 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, давайте. Ні, давайте зараз обговоримо. 

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Давайте ще одне питання піднімемо.  

Дивіться, у нас є одне питання, яке я вчора на нашій робочій групі 

сказав, що ми будемо виносити на засідання комітету. Це є питання, хоча в 

таблиці тут написано, що враховано редакційно, але тим не менше я хочу 

бути об'єктивним, я би хотів обговорити. Це стосується, це є 168 стрічка, 

сторінка, перепрошую, заговорився. Сторінка 168 рядок 572 і правка 

Мартовицького номер 422, яка, написано, частково врахована.  

Хочу пояснити суть даного. Значить, суть є, це стаття 29 "Конкурсні 

процедури на будівництво нової генеруючої потужності та виконання заходів 

управління попитом". Ми в рамках обговорення, ми прийняли рішення 

змінити, врахувати пропозиції, я вже не пам'ятаю, якого депутата, і змінити 

навіть назву статті і зробити статтю, що конкурсні процедури на будівництві 

генеруючої потужності та виконання заходів з управління.  

Ми викинули слово "нової". Це стосується випадків, коли у 

відповідності до стратегії розвитку держави, у відповідності до стратегії 

розвитку на 10 років об'єднана енергосистема України, яке робить кожного 

року "Укренерго", з'являється необхідність і розуміння, що  у нас в якомусь 

регіоні, можливо, не вистачає якоїсь потужності, і тоді оголошується конкурс 

і пропонується. От, наприклад, як у випадку може бути, Чорнобильської 

атомної, де можна там розмістити якусь генерацію. Оголошується конкурс, 

……….. на той конкурс подаються. І подаються різні пропозиції, 

відбувається відбір, і пізніше йдуть певні елементи сприяння, які тут 

прописані, з боку держави. Сприяння не так фінансові, як більш організаційні 

і інші, а також і, можливо, і фінансові.  

Питання було в тому, щоб надати право приймати в тому конкурсі не 

тільки новим учасникам, а також учасникам, які є на ринку, але вони, 

можливо неефективні, але можуть зробити якісь заходи щодо реконструкції, 
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підвищити свої можливості і свої потужності, і на це піде для держави як би 

менше зусиль. І ми на це погодилися.  

Відповідно ми робили, надали право не тільки нового будівництва, а 

також і реконструкція,  тобто це є заходи на управління  попитом для 

забезпечення безпеки постачання  застосовуються конкурсні процедури на 

будівництво генеруючої потужності  та виконання заходів  з  управління 

попитом. Які крім іншого, включають заходи  з будівництва нової   

генеруючої потужності, збільшення  діючої генеруючої потужності через 

проведення  її реконструкції і модернізації та продовження строку            

експлуатації енергоблоків атомних електростанцій. 

І дискусія є в тому, чи слово "збільшення" діючої генеруючої  

потужності має бути  слово "збільшення". Чи просто на реконструкцію  

діючої  генеруючої потужності,  без "збільшення".  Позиція робочої групи  

була така, щоби все-таки слово "збільшення" залишити, оскільки  є тоді 

логіка, що якщо є неефективна генеруюча потужність, яку можна 

реконструювати і збільшити її ефективність і іншу її потужність, тоді є сенс  

її допускати до конкурсу і Кабміну, відповідно, забезпечувати                     

якесь там сприяння. Якщо нема "збільшення", а воно на  такому   

неефективному, чи  на низькому рівні   як було так і буде, тоді для чого нам 

це допускати.   

Але я би  хотів все-таки, бо є дискусія  така  принципова, я би хотів все-

таки, щоб ми це обговорили: чи  передбачати обов’язкове збільшення після 

модернізації, чи можна не передбачати збільшення,  після  модернізації.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 

Будь ласка. Ти – "за"?   

 

_______________. Я – "за". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   За  збільшення? Добре. Дякую. 



64 

 

А які є, тобто я розумію, що ми, є бажання  підтримати? Є якась 

думка… 

 

_______________. Просьба такая, пусть прокомментируют 

представители Энергетического евросообщества. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо. Якщо можна, я би пана Копача попросив 

прокоментувати або когось із секретаріату. 

 

_______________. Ми обговорювали мету цього конкурсу. Якщо 

комусь потрібні нові потужності, якщо модернізація і існуючі… і 

реконструкція нових потужностей призводить до нових потужностей, то  тоді 

так. Але я не знаю, що там в остаточному варіанті, там має бути додатково, 

навіть, якщо є щось існуюче, або… якщо це більш економно буде. А можна 

запитати, а що стосується атомних станцій, для атомних станцій? Є 

положення, що вони просто зберігають рівень своєї потужності, своїх блоків.  

Якщо говорити про рішення, це національне питання, але ми говоримо, 

щоб було менше атомної менше всього іншого, але, якщо ви проводите 

тендер, конкурс, то тоді потрібно ставитись до тих технологій однаково. Це 

буде залежати від того, що буде далі відбуватися, тоді, яка потім буде угода, 

чи це буде обов'язково, тут ми говоримо про десять років, тобто всі ці речі, це 

такі загальні питання.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  …збільшення не потрібно… А якщо збільшення не 

потрібно, якщо достатня потужність та, яка є… 

Артур Володимирович, а ви можете свою позицію прояснити? 

 

_______________. Сейчас проясним.  
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_______________. Александр Георгиевич, если можно, я поясню. В чем 

суть этой проблемы. Суть этой проблемы заключается в том, что в норме 

предусмотрены разные условия реконструкции для атомных станций и для 

всех остальных. В частности, говорится о том, что идет речь на збільшення 

діючої генеруючої потужності через проведення її реконструкції, 

модернізації ……… енергоблоків атомних електростанцій. Мы прописуємо, 

чтобы исключили слово "модернізація"…, "збільшення"… збільшення. 

Реконструкция может быть определена как в рамках действующей мощности, 

так и с увеличенной. "Энергоатом" тоже делает реконструкцию, но он не 

увеличивает мощность, потому что ………… делать нельзя. Для разных 

случаев, для разных узлов энергосистемы Украины может быть ………, 

чтобы просто мощность осталась та, которая есть. То есть не нужно будет ее 

увеличивать, не нужно будет складывать дополнительные деньги для того, 

чтобы там появилось больше мощности чем ее требуется энергосистемой. 

Поэтому мы просим, чтобы просто исключили слово "збільшення", если 

будет необходимо для энергосистемы принять решение.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто, якщо я правильно розумію, наприклад, є та 

морально устаріла теплова станція, яка на сьогоднішній день має потужність 

200 мегават, які потрібні в цій точці генерації 200 мегават для балансу 

енергетичної системи України, для балансування, вона стара і нам потрібно 

їй модернізацію. Ви наполягаєте на тому, щоб 200 мегават при модернізації 

залишилося 200 мегаватами? 

 

_______________. Чтобы там не было слова "увеличение", чтобы не 

было требования.  

 

_______________. Як ………  Справа в тому, що конкурс буде 

проводитися Кабміном, і Кабмін буде визначати умови. Тобто якщо він 

скаже, що мені потрібно 210 мегават, то підемо на конкурс саме 
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реконструкція збільшення цієї потужності. Якщо Кабмін скаже навіщо я буду 

вкладати додаткові 10 мегават, які не можливо буде видати у мережу, нащо їх 

тратити, якщо нам вистачить для цієї мережі 200 мегават. Це буде рішення 

Кабміну. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А якщо потрібно в цій точці 180, достатньо буде 

180… 

 

______________.  Кабмін визначить, що в результаті реконструкції він 

хоче  мати 180 мегават. Тобто це на рішення Кабміну буде. 

А якщо ми приймем закон у тому вигляді, як він зараз є,  то це обмежує 

рішення Кабміну в частині визначення, яка  потужність потрібна буде для 

мереж. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка,  пані Катерино.  

 

______________.  Ну щоби прояснити. Коли ми говоримо про додаткові 

потужності, вони вимірюються  за допомогою спеціальних досліджень. Якщо 

ці мегавати не включаються в вивчення  генерації, тому що вони 

недостатньо, щоб їх  включили, тобто їх не рахують як такі, що існують, то 

тоді тендер на нову потужність можна включити, тому  що тоді вони будуть  

використовуватися фактично не збільшуючи  загальну потужність. Але це 

залежить від того, чи це включається  чи не включається в  дослідження, яке 

буде відповідати вимогам, 

Коли ми говоримо про додаткові  потужності, ми говоримо  про поріг, 

цей поріг буде визначено в дослідженні. Ви визначите чи існуючі речі… будь 

ласка,  будьте обережними з визначенням термінів, що означає слово 

"додатковий". 
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ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Якщо стосується лише дискримінації, порівняно 

з атомною, то можемо написати: "продовження строку експлуатації    

енергоблоків атомних станцій за умови і збільшення їх потужності".  

(Загальна дискусія)  

 

 ______________.  Ви це не зможете зробити. Атомні блоки не можна в 

результаті реконструкції збільшити їх потужність. Технічно це неможливо. 

 

_______________.  (Не чути)  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тобто в принципі ми приходимо до думки, 

що слово "збільшення" ми можемо тут викинути. Але визначати, наскільки  я 

зрозумів, визначати буде Кабінет Міністрів на основі спеціального 

дослідження, яке буде проведене. Конкурс буде проводитись на підставі 

рішення Кабінету Міністрів, яке буде основане на базі спеціального 

дослідження достатності генерації. 

Приймається? Нормально? Поїхали    далі. 

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Добре. Тобто ми слово "збільшення" викинемо?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Артур Володимирович, бачите, як ефективно ви 

повернулися і ми зразу почали  працювати. 

 

_______________. (Не чути) 

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ  Л.Т.  Я хотів  просто показати, що ми об’єктивно 

підходимо  до роботи, ми ні в які не  граємо тут якісь "підкорові ігри", хоча, 

якщо навіть  тут було враховано  зовсім інакше. 

Так, з таких ще   моментів  є рядок 1481, в мене записано.  Я не 

пам’ятаю, що там є, ну в мене це зазначено.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Одна позиція залишились. 

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Це стосується, знову ж таки, це стосується  

штрафів,  знову ж таки,  пана Мартовицького, яка була дуже  велика 

дискусія.  

 

_______________. Часть четвертая статья 7… 

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т.  Так. 442 сторінка, 903 правка. Значить  в чому 

проблема є? Це  є штрафи за порушення на ринку електроенергії. І є таке  

порушення, яке називається: "Якщо регулятор у разі скоєння 

правопорушення на ринку електричної енергії приймає, в межах своїх 

повноважень, про накладання штрафів на учасників     ринку". І власне  

порушення, що стосується  "за  порушення   вимог щодо  відокремлення і 

незалежність оператора системи передачі передбачених цим законом", тобто, 

якщо не відбулося поняття, так зване поняття  анбандлінг -  розділення 

діяльності компанії. Тобто збережена компанія в такому вигляді, в якому 

вона була до моменту надання, до моменту прийняття закону.  

Відповідно регулятор має можливість накласти штраф і штраф 

визначений в розмірі 10 відсотків річного доходу. І тепер питання дискусія. 

Чи 10 відсотків вертикально інтегрованого суб'єкта, тобто те, що ми 

обговорювали з цієї, з цього вертикально інтегрованої компанії, чи лише, як 

пропонує пан Мартовицький, лише 10 процентів від доходу ….. оператора 

системи розподілу. Оце є така дискусія. Або всієї компанії вертикально 

інтегрованої компанії, яка не зробила розділення або тільки одного оператора 

системи розподілу. Якщо це є порушення… Логіка, яка була у нас дискусія і 

враховано, що це є всієї вертикально інтегрованої компанії, оскільки це є 

порушення всієї компанії, вона не виділила одну з компаній, яка би мала бути 

відділена. Тому відповідно всі мають понести відповідальність.  
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Але питання – на рішення комітету і на обговорення.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дмитро Володимирович, будь ласка. Позиція комісії.  

 

ВОВК Д.В. Позиція комісії на, власне, компанію, яка допустила 

порушення не на весь …….. І друге… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Не на весь? 

 

ВОВК Д.В. Не на весь. На ту компанію, яка порушила, тому що 

компаній може бути, наприклад, десять, одна лише порушила, і на всю 

штрафувати, це дуже суттєвий штраф.  

Друге, розмір, 10 відсотків передбачено в директиві, а тут в таблиці 

вказано 20 відсотків.  

 

______________. (Не чути) 

 

ВОВК Д.В.  Це страшна сума, вона вбиває, навіть 10 вбиває.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тобто ми, фактично, ми підтримуємо позицію 

Артура Володимировича.  

 

______________. До 10 відсотків.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. 10 відсотків.  

 

______________. Ні, 20.  

(Загальна дискусія) 

  



70 

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. 903 праавка. Ви ж дивитеся 907-у, а треба 

дивитися 903-ю.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  До 10 відсотків річного доходу.  

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Так, 10 відсотків.  

 

______________. (Не чути) 

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т.  Що? Ну, регулятор. Дивіться, власне…Ви, 

мабуть, не просто так сказали слово "десять" і "двадцять". Ну, насправді, 

вчора було в рамках дискусії, якщо ми говоримо не тільки не всієї 

вертикальної інтегрованої, а лише …….., то давайте я сказав, давайте може 

запропонуємо 20, але 20 від …….. Тобто від розподільчої компанії.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, якщо пропонує регулятор, до 10 від 

розподільчої компанії, то це якраз співпадає з тим, що пропонує Артур 

Володимирович. 

 

 _______________. І відповідає директиві. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  І відповідає директиві.  

 

 ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Але в директиві відповідає від вертикально 

інтегрованої, ми це узгоджували, питали. Я не знаю, я  чесно  виношуся на 

рішення комітету, але у нас була дискусія, оскільки згідно директиви 

передбачається 10 від вертикально інтегрованої компанії. Згідно пропозиції 

Мартовицького – 10 від  оператора системи розподілу.  

Я не знаю. Давайте почуємо пана Копача.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте. 

 

КОПАЧ Я. Можливість накладати штрафи – це найпотужніша зброя 

регулятора, і регулятор повинен бути сильним для того, щоб мати 

можливість захистити ринок. Тому, але коли ми вели цю дискусію, ми 

намагалися дотримуватися логіки. Якщо компанія, звичайно, це має  бути до 

10 відсотків, тому що 10 –  це вбивча цифра. Навіть 5 відсотків, це вона …….. 

вертикально інтегрована? Да. Але штрафи мають сенс тільки для 

вертикально інтегрованої компанії тільки в тому випадку, коли  не відбувся 

анбандлінг, не відбулося розукрупнення. Немає ніякого сенсу 

запроваджувати штрафи на те, що робить якась компанія індивідуально в 

межах холдингу. Мені здається, що в такому випадку вона підпадає під 

системно розподільчого оператора. Отже, слідуючи логіці, якщо окрема 

компанія за звичайні гріхи карається як окрема компанія, але у випадку 

нерозукрупнення.  

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Далі ми переходимо, знову повертаємося до 

питання сміття, спалення сміття. То позиція пана Домбровського до 

обговорення. Це є у нас правка 1103. Зараз треба її знайти. 1103.  

Правка 1103 на сторінці 549 рядок 1665.  

 

_______________. Сторінка 5… 

 

_______________.  То не та? А яка по сміттю?  

(Загальна дискусія) 

  

_______________. 296.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, я хотів би, щоб ви мене дуже уважно 

послухали, Дмитро Володимирович, дивіться, у нас є в країні дуже серйозна 
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проблема, яка пов'язана з утилізацією твердих побутових відходів. Я думаю, 

що Львів нам продемонстрував і, на жаль, продовжує демонструвати 

приблизно аналогічну ситуацію в усіх інших великих центрах.  І на 

сьогоднішній день технології  ефективної, яка б зняла цю проблему  і не дала 

можливість засипати країну сміттям, поки що немає.  

У нас є два пакети законопроектів в парламенті про погодження з 

твердими побутовими відходами. Вони там в різні часи вносилися, там, 

дискутуюся і так далі. Але в даному випадку разом з експертами ми вносимо 

на розгляд, я хочу, щоб ми так подискутували трошки, можливість 

спалювання твердих, побутових відходів і генерації електричної енергії і 

"зеленого тарифу" на рівні коефіцієнту 3, якщо я не помиляюся. Це у нас 

біогаз – 2,3, да? 2,07? 2,07. А спалювання сміття, спалювання твердих 

побутових відходів на рівні 3. Причому ми чітко прописуємо в цьому пункті, 

що це повинно відповідати дуже жорсткій екологічній директиві 

Європейського Союзу, для того щоб тут не було спрощення.  Спалили щось, 

викинули в повітря і одну  проблему замінили другою. 

Давайте як би тут, я хотів би вашу точку зору, можливо експертів, 

учасників ринку. Тому що проблема є, її потрібно вирішувати. У нас є гарний 

приклад – Відень. Де у нас секретаріат знаходиться, там сміттєспалювальний 

завод знаходиться прямо в центрі міста, зверху ресторан, він екологічно 

чистий, але там вирішуються проблема утилізації сміття, і там вирішується 

проблема  і генерації,  і теплової генерації.  

Ну, можливо, точку зору Секретаріату хочу вашу точку зору почути.  

 

_______________. Ми підтримуємо цю ідею... 

 

_______________. Пропозиція пана Домбровського запровадити 

"зелений тариф" для електроенергії, що виробляється із сміття. І пропозиція, 

що цей стимулюючий тариф має бути для біомаси 2,07, тобто на 50 відсотків 

більше ніж біомаса. Чи зробити це, чи не робити цього або робити як? 
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Це не напряму пов'язано з законодавством енергоспільноти, за 

договором енергоспільноти, це пов'язано тільки з відновлювальними 

джерелами, з директивою по відновлювальним джерелам. Я хочу пояснити 

яким чином в Європі вони це роблять. У них є цей тариф, єдиний тариф, 

стимулюючий тариф, але у них є стимулюючий тариф для певного відсотка 

відновлювального в цьому смітті, відходах і цей відсоток він різний в різних 

країнах-членах. І я не знаю відсотки, не пам'ятаю тепер, які точно, але в 

основному процедура така, вони призначають національну лабораторію, яка 

відповідає, ця лабораторія бере зразки з різних звалищ і потім вони 

підраховують відсоток біомаси в цих відходах, тобто вони там все 

враховують. І тоді така біомаса, там визнають, якщо її спалювати і виробляти 

електроенергію, то, що це буде означати, ну, не просто спалювання не 

субсидіюється, а якщо, скажімо, виробляється або  тепло, або електроенергія, 

то це важливо. І в цих двох випадках цей стимулюючий тариф для 

електроенергії або тепла, яке   виробляється з такого відновлювального 

джерела, це відповідає правилам. Чи це було ваше запитання, чи я відповів  

на нього, так?       

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Така норма може бути.  Така норма може бути. 

О'кей. Дякую. 

 

_______________. Я зрозумів, що може бути в багатьох країнах ЄС,  

розмір  тарифу  прив’яжеться  в залежності від структури ……….… 

 

_______________. Треба говорити в мікрофон, бо вони  переклад   

роблять. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давай на англійській мові, або… 
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_______________. Я зрозумів відповідь таким чином,  що в багатьох 

країнах Європи  це існує. Розмір тарифу різний в залежності від   структури 

відходів, частки  нетвердих побутових відходів. І в цілому це є прийнятним 

прямо не передбачено директивами по електроенергетиці, і частково  

передбачено директивами    по відновлювальним джерелам.  

Моя думка, я її сказав на початку, що  "зелений тариф" по спалюванню  

сміття   і виробництву електричної енергії з нього є одним  видів доходів 

сміттєспалювальних заводів, запровадження такої норми дозволить 

запустити цю галузь. Можливо, доцільно розглянути і для теплової  енергії 

якусь формулу, як то по альтернативним джерелам,  мінус 10 відсотків, 

наприклад від газових. Це дозволить  велику частину  доходів сформувати і 

запустити цю галузь.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  І вирішити   проблему. 

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Ви знаєте, я просто хотів от що сказати. І я 

почув, власне, пана Копача, що  питання регулюється розділом, де є  ….….  

…….  сміття - це не є …..….  ….… є біомаса. І відповідно, яка частка біомаси 

є в смітті, яка вона виділяється, відповідно на цю біомасу і власне  є "зелений    

тариф". Він є, але не на сміття, а на цю частку, яка називається …… Бо сміття 

не є ……. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ні, але ми ж тут вносимо зміну, ще одну зміну. Ми 

…… міняємо  на альтернативу. 

 

______________.  Правильно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. От правка 3-я, яку ми з вами на початку відложили, 

там відновлювальні енергетика, ми міняємо слово "відновлювальна" на 
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"альтернативну енергетику в частині поводження з твердими побутовими 

відходами". 

Просто є, по великому рахунку, дві технології. Ну по великому 

рахунку. Коли органіка, там біомаса, органіка забирається і тоді  працює 

технологія, про яку казав пан Копач, а є технологія, де немає фактично 

сортування і все, що приїжджає, воно  все спалюється, генерується 

енергетичний ресурс чи тепло, чи електроенергія, яка має відповідну систему 

там ну мотивації. Якщо це буде органічна частина, тоді… ну це вже… (Шум 

у залі)  

 

______________. ……..які побутові відходи, які не пройшли систему 

переробки… 

 

______________.  Сортування.  

 

______________.  Да, сортування переробки, вони можуть іти як 

елементом для виробництва електроенергії. І такі технології є, в Європі вони 

використовуються. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. От дивіться, я  не переконаний в тому, що навіть 

якщо ми проголосуємо цю норму і буде прийнятий закон, я не переконаний в 

тому, що ця технологія почне працювати і  запустить ринок і вирішить 

проблему. Тому що проблема дуже складна. Але принаймні шанс, інструмент 

такий, мені здається, треба мати в країні. (Шум у залі)  

 

_______________.  (Не чути)  

 

 ______________.  В мене питання. А чи є розрахунки чи цього тарифу 

є достатньо для того, щоби окупити послуги з утилізації сміття. Чи це 

вирішує питання, чи це є тільки…  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Одна частина. Це одна частина. (Шум у залі)  

(Загальна дискусія) 

  

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я правильно розумію, що в принципових заперечень 

немає? І Секретаріат не заперечує, щоб ця норма була прописана у нас в 

законі? О'кей. Дякую. Тоді поїхали далі. 

 

_______________. У мене ще питання, якщо можна, по цьому. Тому що 

Лев задав питання, чи сміття є … Лев, Лев, чи сміття є якраз біомасою, чи ні. 

Я рахую, воно має бути біомасою, і повністю підтримую… воно має… 

частина там як є якісь відходи… і обов'язково теплової енергії як наприклад 

… сказав, мінус 10 процентів від тих  норм, які є … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  У нас є… У нас законопроект 4334, який ми 

проголосували в першому читанні, якщо я не помиляюсь, там, де у нас 90 

відсотків на теплову енергію з альтернативних джерел, а це якраз теплова 

енергія це є альтернативне джерело, і ми туди можемо добавити слово 

сміттєспалювальні заводи.  

І ми тоді будемо мати… 

 

_______________.  (Не чути)  

  

_______________. Ви говорите про побутові відходи, дуже важливо 

говорити про біомасові компоненти в побутових відходах. Вимкніть 

мікрофон в залі,будь ласка,  тому що інакше не говорити про побутові 

відходи взагалі, а тільки говорити про компонент біомаси, який може бути в 

певних відходів 40 відсотків. У Відні ви бачили оці заводи, що спалюють, 
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вони спалюють все і біомасовий компонент там тільки 40-50 відсотків 

складає. Тобто не використовуйте слово просто побутові відходи, а 

біомасовий компонент у побутових відходах, так пишіть про це.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Артур Володимирович, будь ласка.  

 

МАРТОВИЦЬКИЙ А.В. Я хотел обратить внимание и рассмотреть 

поправки, которые у меня были. Ну, у меня номера были 56, 202,  273, 500, 

522 и 709. Я не знаю, какие они сейчас таблицы. Но мы сейчас говорили за 

утилизацию отходов и биомассы. А здесь вопрос касается соглашения об 

ассоциации, которое было принято, и тех норм, которые будут доведены на 

тепловые станции  по очистке, по выбросам, то есть по снижению выбросов. 

То есть я хотел, чтобы этими поправками в законопроекте мы для 

выполнения национального энергетического плана, мы имели возможность 

определить, в законе имели возможность определить, чтобы мы туда в 

дальнейшем включали деньги на строительство или  реконструкцию этих 

очистных сооружений. Потому что там  серьезно, там СО2, а потом уже до 

30-го года там уже идет вопрос по сере. Я просил бы рассмотреть эти 

поправки и включить, что бы они давали возможность по необходимости 

принимать решение о выделении денежных средств на экологию сюда.  

Это в том числе то, что я говорил по вот этим нашим слушаниям, 

которые мы, ну... Спасибо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну давайте хтось. Є якась думка з цього приводу?  

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т.  Я можу прокоментувати, але багато це 

дискутували. І ми як би не заперечуємо, що можливо деяким виробникам 

буде потрібно таку допомогу. Але ми  на сьогоднішній день не маємо ніякого 

розуміння обсягів і об'ємів, і конкретних об'єктів генерації, кого це 

стосується. Тому ми передбачаємо, що це може бути в майбутньому 
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потрібно. І на це є статті 62, яка називається "загальносуспільні обов'язки", і 

в ній передбачено можливість Кабінетом Міністрів надати тимчасово, як 

передбачено з євро директивами, тимчасово на якийсь період для якихось 

конкретних учасників з метою загальносуспільного інтересу і  в  цілях  

держави надати якісь додаткові можливості  отримувати якісь там допомоги, 

в тому числі  на  виконання того чи іншого плану. Тому це є тема абсолютно 

не закрита, вона абсолютно дає можливість в майбутньому це 

використовувати, цей механізм.  На сьогоднішній   день прописувати 

конкретні якісь речі  як ми прописували, скажімо,  загальносуспільний 

інтерес щодо  підтримки "зелених" чи щодо підтримки ТЕЦів, ми не можемо, 

оскільки немає  розуміння конкретного. Тобто це може бути в майбутньому, і 

на це є окремий механізм, це є загальносуспільні  обов'язки,  і стаття   62, яка 

може бути використана. І тоді відповідно Кабінет Міністрів  проводить, 

прописується, оскільки з регулятором і за погодженням Європейського 

енергетичного  співтовариства це питання вирішується.  

 

МАРТОВИЦЬКИЙ А.В.  Понятно. 

Но я говорю сейчас  о том, что неконкретно,  я вот, например, вижу 2 

миллиарда 400 миллионов  евро нужно на то, чтобы переоснастить эти, еще 

действующие  пока блоки. Я надеюсь,  что если  будут строиться блоки, они 

будут  уже строиться с учетом вот этих вот требований  европейских в части  

выбросов экологических. Но я же не называю эту конкретную цифру, вот она 

есть такая. Но я говорю о том, чтобы мы определили и зарезервировали 

механизм получения в том числе и инвестиций, и  направления денежных  

средств, или выделения денежных средств.   

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Механізм зарезервований, я ж сказав, механізм 

зарезервований через невичерпний перелік …..…, 62 стаття. Там є механізм, 

який можна  це використати.  
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Друге питання. Ми  тільки що прийняли рішення, що ми викидаємо 

слово "збільшення". Відповідно,  в рамках модернізації також  можна  

використовувати цей механізм для покращення і вирішення цього  питання. 

Ще один є механізм, є ряд механізмів,  де це може  використовуватися. Але в 

цілому, в   загальному  принципово, це є механізм  загальносуспільних  

обов'язків,  які є  62-ю статтею   передбачені і там  прописана чітка 

процедура, що і як має     виконуватися  і хто, і як  вирішує це питання.  Я не 

бачу тут проблеми в майбутньому це вирішити.  

Ви зараз сказали якісь  2 мільярди, але кажете, що цифру не   називаєте. 

Ми не знаємо, чи 2 мільярди, чи 1 мільярд, чи 10 мільярдів. ми не знаємо це. 

Тому прописувати те, що може колись виникнути, а чого ми зараз не знаємо, 

я вважаю, абсолютно неправильно, і тому робочою групою було  

запропоновано відхилити ці пропозиції. Я буду пропонувати на засіданні 

комітету, власне, не підтримувати ці пропозиції.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але я так розумію, що  можливість вона закладена в 

рамках повноважень  Кабінету Міністрів.  (Шум у залі)  Хорошо. Давайте… 

Домовились.   

Що ще у нас?  

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т.  Я думаю, що нам би було добре, якби було 

сьогодні швидше обговорити ще питання перехідного періоду і 

запровадження  дати, визначення дати коли запроваджується нова  модель 

ринку. В рамках знову ж таки багатьох дискусій і плюсів і мінусів ми  

буквально вчора дійшли спільно з представниками пана Мартовицького, які 

завжди приходили на робочу групу, до думки, що починати нову модель 

треба з середини року, тобто з липня, бо це є легше навантаження 

енергосистеми. І тому є пропозиція визначитися, що початок нової моделі 

ринку буде 1.07.2019 року. І це, що була остання наша версія, це перша 

позиція. Якщо немає заперечень, я продовжу далі.  
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Друге  питання. у нас були дискусії щодо так званого перехідного 

періоду і, власне, знову ж таки сьогодні в останніх дискусіях ми і потім  

обговорювали це, цю пропозицію з Європейським юридичним 

співтовариством, з Секретаріатом, і ми  перехідний період передбачити у 

розмірі фактично вже тоді виходить не півтора року, а рік часу – до 1.07.20 

року, протягом якого  фінансування "зелених тарифів" буде  відбуватися за 

рахунок коштів Енергоатома через купівлю послуг по підтримці "зеленої" 

генерації, і це буде на перехідному етапі до 1 липня 2020 року.  

Відповідно "Енергоатом" буде викуповувати цю послугу в 

безпосередньо гарантованого покупця. В новій моделі ринку, тобто, після 

цього, я нагадаю, що  дану послугу буде викуповувати оператор системи 

передачі в гарантованого покупця. Тобто, в нас фактично  є така дуже легка і 

зрозуміла – плавний перехід, маючи одну модель. Одну модель, але плавний 

перехід, що з початку цього  послугу  викуповує  "Енергоатом",  а потім, цю 

послугу викуповує оператор системи передачі в якого в тарифі буде це 

відповідно  відображено. І  ми відмовляємося від перехідного періоду для 

населення, надаючи, відповідно зобов’язуючи регулятора  привести у 

відповідність  ціни для населення та промисловості, щоб не було 

перехресного субсидіювання    на момент вступу  нової моделі ринку в дію. 

От які є пропозиції, які ми, я би хотів, щоб ми сьогодні затвердили. І почули 

також, маючи можливість участі тут пана Копача.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так,  будь ласка. 

 

_______________. Позиція  комісії, що ми наполягаємо на проекті, який 

поступив у Верховну Раду  і який був в першому читанні,  він  передбачає, 

що є етап  підготовчий і є потім  перехідний період. Мета перехідного 

періоду – це захистити як промислових споживачів, так і побутових 

споживачів від суттєвого зростання  за рахунок того, що маржинальна  ціна 

буде включати всі  компенсаційні платежі на  операторі системи передач. Ми 
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за те, щоби після  запуску ринку, був перехідний період  півтора-два роки, на 

протязі якого  гарантований покупець за рахунок частини "Енергоатому", 

частини "Укргідро" буде забезпечувати суспільні інтереси по зеленим, ТЕЦ І 

населенню. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Але у вас прозвучало, що  промислові споживачі. 

 

_______________. Поясню, чому промислові споживачі, захищаємо за 

рахунок перехідного періоду. Якщо немає гарантованого покупця, всі 

компенсаційні  платежі будуть включатися до тарифу оператора системи 

передачі  і це буде означати, що загальна ціна буде   ще вищою.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Нехай ідуть на ринок, це ринок починається. 

 

_______________.  Ще раз хочу повернутися, можливо, ми почуємо 

позицію Секретаріату. Тобто в кожній крані   світу,  коли запроваджувалась 

модель, був перехідний період  і його мета була оцінити  як запускається 

ринок і мінімізувати  ризики суттєвого зростання. Хочу зауважити,  що 

навіть з перехідним періодом, який  запропоновано з обмеженням по частці 

"Енергоатому" і "Укргідро", майже 50 відсотків ринку  електроенергії  в 

кіловатах вже буде абсолютно рівна.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді, дивіться, я  зараз для себе почув  ще одну не 

зовсім приємну новину, якщо чесно. Тому що декілька тижнів тому, нам 

потрібно було  компенсовувати ТЕЦи, і нам  було потрібно  компенсовувати  

"зелені". І ми собі, на рівні підсвідомості, розуміли,  що те підвищення цін, 

яке проводив регулятор протягом по кварталу там, чи піврічних  там певних 

періодів, буде завершено  і вирівняна ринкова ціна в кінці першого кварталу 

2017 року. 
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Потім ми почули від регулятора, що цього не відбудеться в зв’язку там 

з певними подіями і цей процес, цим процесом треба буде управляти, тобто, 

це появляється  у нас третя компонента - населення. І зараз я чую, що нам 

потрібно буде в перехідному періоді ще управляти четвертою компонентою – 

це промисловістю.  

 

_______________. Ні-ні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А як? 

 

_______________. Я не це мав на увазі.   Я мав на увазі, якщо порівняти  

два варіанти без перехідного періоду взагалі, то всі компенсаційні  платежі 

лягають на оператора системи передачі і це означає більш  високу 

маржинальну ціну.  

 

_______________. Та нема. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Цього немає, у нас зараз трошки… 

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т.  Просто я… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ще раз, поясніть. 

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. От дивіться, ми оператора системи передачі на 

перехідному етапі, ми використовуємо лише в одній вузькій цілі – це  є 

компенсація  по ТЕЦах. Бо воно в нас так прописано було від початку, тобто, 

оця послуга, додаткова    послуга, а саме купівля, послуга по стимулюванню 

ТЕЦів, вона викуповується оператором  системи передачі. Крапка. Вона не 

мала відношення до гарантованого покупця ні від початку, ні далі, і зараз її 

немає. Це єдине, що на перехідному періоді покладено… і в майбутньому 
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покладено доки воно там  до 24-го року покладено на оператора системи  

передачі як від початку, так до кінця 24-го року. До середини 24-го року до 

кінця дії тої послуги. 

Що стосується інших послуг, а саме "зеленої" генерації, то ця послуга 

не стосується оператора системи передачі на перехідний період. Цю  послугу, 

а іншими простими словами компенсацію "зелених тарифів" на перехідному 

етапі здійснюється компенсація за рахунок коштів Енергоатома, який просто 

платить  гарантованому покупцю оцю дельту, яку… між стіною на ринку і 

ціною "зеленого тарифу". Все. А пізніше вже в новій моделі ринку воно ляже 

на оператора системи передачі. В перехідному періоді на оператора системи  

передачі таке  не лягає. Крапка.  

Що стосується  населення. Населення ми як передбачали момент 

написання цього закону рік тому чи півтора роки тому, ми населення… не 

передбачаємо, що населення буде вимагати якихось певних додаткових 

підтримок  за рахунок якоїсь дешевої чи якоїсь іншої… енергії чи якихось 

інших способів. Тому ми просто  прописуємо, що необхідно до 

запровадження нової моделі ринку, а отже протягом наступних 2,5 років 

вирівняти ціни для населення і промисловості до рівних, щоби не було  

перехресного субсидіювання. От і всі. Тоді якщо ви це здійсните, це можна  

здійснити двома способами. Можна  піти простішим варіантом – піднімати 

ціни для населення, який є, я думаю, не зовсім прийнятний. Можна піти 

іншим способом – переглянути рішення, які спричинили підняття цін для 

промисловості, для промислових споживачів. І фактично через оці 

механізми, які є в ваших руках як на сьогоднішній день в рамках діючої 

моделі ринку,  так і на завтрашній день після прийняття закону воно далі є у 

ваших руках як мінімум на 2,5 роки. Тобто протягом 2,5 років ви  своїм 

рішенням як регулятор  можете абсолютно досягнути тої цілі.  І ми виходимо  

в нову модель ринку з рівними цінами для промисловості і для населення і 

працюємо ………… працюють в ринку з 1 липня 19-го року. Ні, 

перепрошую, з 1 липня 20-го року.  
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 _______________. Всі розуміємо, що реальна ринкова ціна буде відома 

тільки тоді, коли ринок буде запроваджено.   

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Я розумію, я перепрошую. Я кажу, зразу 

відповідаю. Ринок запроваджується, нова модель ринку запроваджується       

1 липня 19-го року. Перехідний період закінчується 1 липня  20-го року.  

Тобто рік часу ви будете мати можливість визначати і проводити до 

відповідності  тарифи для населення промисловості.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вибачаюся, не рік, 17-й, 18-й, 19-й. 

 

 _______________. Рік навіть в іншій моделі.  

 

 _______________.  Ми кажемо про те, що ринкова ціна буде  відома 

тільки тоді, коли ринок відкриється. Зараз ми можемо сперечатися,  

підтримувати, не підтримувати щодо повної ціни і рівня відшкодування. Але 

реальна ціна ринкова буде сформована тільки тоді, коли ринок відкриють.   

Тому ми наполягали на тому, щоб для регулятора зберігався механізм,  

щоб мінімізувати ризики якогось зростання суттєвого, а ми очікуємо, що 

саме воно буде за рахунок частини "Енергоатому" і "Укргідро". І 

спостерігаючи за ринком, підготувати населення до цього.  

Хочу зауважити, що з ринку природного газу спецобов'язки також 

були. І вони були для населення на тривалий термін. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Можна пана Копача попросити прокоментувати?  

 

КОПАЧ  Я. Дякую. Я попрошу Розетту пізніше долучитися. Ринок не 

може бути введений тільки заходами регулятора. Ви повинні дозволити рівно 

вийти, законно вийти на ринок хоча б певним споживачам промисловим. Я 
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розумію, що деякі речі можна регулювати на довший час, наприклад, для 

маленьких домогосподарств може створити якісь порогові значення, 

подовжити їх на рік, так, щоб охопити десь 80 відсотків домогосподарств. Ті, 

які більші і які багачі вони можуть подужати інші тарифи, але для 

домогосподарств можна залишати довший період часу, регульовану ціну ,не 

на завжди, але на довший період часу, але вони повинні віддзеркалювати 

реальну ціну. Але для промислових споживачів повинні вже цим… І навіть за 

існуючого закону ви можете запропонувати промисловим споживачам 

вибирати постачальника і теоретично вони мають можливість це зробити. І 

теоретично таке положення в законі існує. І я переконаний, що цей 

законопроект повинен бути створений таким чином, щоб, коли він набуде 

чинності всі промислові споживачі могли мати теоретичну можливість 

вибирати постачальника.  

Не чути пана Дмитра.  

На жаль, не чути коментар без мікрофону.  

Це було перше читання, там те саме ми нічого не міняли. Але що ми 

завжди обговорювали, це те, що оці об'єми для загальних послуг, це 

стосується  і побутових, якщо би ви ввели, однак… що ми розуміємо, про що 

домовилися зранку в робочій групі. Що не буде регулювання чинної 

генерації. І це те,  що відповідає європейським  практикам. Ц має бути 

пов'язано з… через два роки з стимулюючим тарифом, а також потрібно, 

щоби було регулювання ціни, і  ми це пропонуємо, чого зараз немає в законі, 

щоби кожне рішення регулятора регулювати ціну було виправдано, тому що 

тоді, якщо ринок покращується, то чому це  потрібно зберігати так, як воно 

було в іншому випадку, і це буде їх  право. Якщо вони захочуть вийти, то 

вони вийдуть. І також відповідальність. Це те право, яке  повинно надати 

всім споживачам промисловим, побутовим, і це для того, щоби було право 

обирати постачальника. А поки в них немає  вибору для великих споживачів, 

потрібно це вводити – те, чого немає, що великі споживачі… їм не дозволяли 

мати регульовану ціну взагалі, а тепер, як сказав пан Копач, у нього… у них є  
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вибір іти до постачальника, де є регульовані ціни або  залишаться 

нерегульованими цінами, тобто це має бути їх вибір. Єдине, що ми  

підкреслюємо як комісія, це в перехідний період мати можливість зберігати 

регульовані ціни, які будуть іти від  Енергоатому для того, щоби захищати 

своїх споживачів, і це був перший проект, який ви ухвалили.     

Там був строк інший, не чути, який. І ця схема, яку ви пропонуєте, вона 

дуже сильно викривлює вільний ринок. Але там і раніше це було. Я можу 

сказати, що 50 відсотків ринку в кіловатах будуть вільними з першого дня, 

тому що нам не потрібно буде більше для того, щоб покривати  роздріб. Це 

буде короткий період. Нашої логіки така, якщо закон на рік пізніше  вводити, 

то нам потрібно на рік і переносити ці строки. Але, якщо  ця регульована ціна 

буде пов'язана з  універсальними послугами на цей період на два роки, з 17-

го року до 19-го року, до того, як розпочався ринок, то ми на це 

погоджуємося. А після того, це проблема.  

І був термін – 19-й. Але є підготовчий етап.   

(Далі не чути, всі говорять, всі говорять, не чути).  

(Не чути) 

(Загальна дискусія) 

  

______________. Александр Георгиевич, пока идет полемика, 

разрешите мнение с этой стороны  сказать.  

 

______________. …………., смотрите. Все мы понимаем, что тарифы 

для населения это больная такая вещь у нас в стране. И они должны плавно 

повышены, чтобы не было социальных взрывов и всего остального. Для 

этого дела должен быть какой-то механизм у НКРЭ. И мы ……… тем, что 

часть дохода, который будет получаться на рынке, должен отбираться, но не 

через механизм, который предлагает НКРЭ, в виде установления тарифов для 

"Енергоатома", а через отнятие части дохода, который был получен 
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"Енергоатомом" с рынка по рыночным оценкам для дальнейшей 

компенсации разницы.  

 

______________. (Не чути) 

   

______________. Да, да. Мы ………….. і саме це було вирішено вже з 

ранку як правильна норма.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ще раз хочу повторити. От для мене питання –  

населення і ринкова ціна. От ми її бачимо сьогодні чи не бачимо?  

 

ВОВК Д.В.  Ми можемо його бачити в моменті.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ні, ні.  

 

ВОВК Д.В.  Лише в моменті.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Коли ви прийняли… Дмитро Володимирович, коли 

ви прийняли Постанову про поступове підвищення тарифів на 

електроенергію з метою там… 

 

ВОВК Д.В.  Це було у лютому 2015 року. На той момент тарифи 

генерації, що складають повну собівартість, включали курс валют ще 

держбюджету 15-го року, в якому було 17 гривень. 17 гривень у нас вже дуже 

давно немає, не кажучи вже про інші речі.  

 

______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.    Мікрофон.  
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______________.  …що у нас є представники Енергетичного 

співтовариства. Чи є взагалі в європейській моделі, що відбирається якийсь 

прибуток з ринку на добу наперед? Взагалі такий механізм.  

 

______________. Я не зрозумів запитання, ще раз повторіть.  

 

______________. Ви, мабуть, просто не чули, що Олексій Захарчук 

пропонував, він пропонував частину прибутку "Енергоатому" забирати   вже 

на ринку  на добу наперед.  

І в мене наступне запитання. Чи є такий механізм? Я можу дати……, 

хай він озвучить. 

 

______________.  Уважаемый пан Копач, весь вопрос состоит  в  чем, в 

том, что существуют разные механизмы поддержания потребителей. 

В данном случае мы говорим о том, что в европейских странах  есть 

варианты, когда за счет одних производителей, то есть за счет их дохода, это 

Франция, это или другие страны, где есть атомная энергетика, они на себя 

принимают обязательство по финансированию части разницы в тарифах, 

которые устанавливаются регулятором для населения. В данном случае мы 

говорим о том, что возможна ситуация, про которой государство, будучи  

100-процентным собственником компании "Энергоатом" может часть 

прибыли, которую "Энергоатом" получит на новом рынке, а это будет 

сверхприбыль, эту сверхприбыль направить  на погашение разницы в 

тарифах, которые были установлены НКРЭ. Но мы против выступаем того, 

чтобы НКРЭ устанавливала регулированные цены на продукцию 

"Энергоатома", потому что таким образом может быть искривлена 

конкуренция на рынке на сутки вперед или на других рынках. Мы за то 

выступаем, чтобы "Энергоатом"  выступал на всех рынках как полноправный 

и единый, и нормальный субъект  без ценовых ограничений. Но ту прибыль, 

которую "Энергоатом"  или сверхприбыль, которую он получит на этом 
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рынке, он  по решению либо  закона, либо  по  решению собственника 

перенаправлял на погашение   разницы в тарифах. И это мы хотим сделать в 

течение полутора лет. То есть, чтобы за полтора года это произошло. 

Спасибо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, пан Копач, тепер наступне питання моє. Чи є  

такий механізм компенсації  через ринок на добу наперед. От і все.  

 

КОПАЧ Я. Я не знаю про механізм за день  наперед. Є багато  

механізмів, яким чином переказувати гроші з суперприбуткової діяльності, 

як це передавати на субсидії. Наприклад, пару прикладів. У вас є можливість 

як у держави мати дуже  прибуткову компанію, ви  вирішуєте кожного року, 

що ви будете передавати прибуток, тому що ви – акціонер, в бюджет з 

бюджету, це буде іти  на субсидії. Це най така чіткіша версія.  

І Франція, наприклад, це робить, тому що у них багато атомних 

станцій, вони оподатковують їх, а потім ці прибутки кудись передають. 

Німеччина ввела спеціальний атомний податок, який також є доходом в 

державний бюджет, і далі використовуються на  якісь конкретні цілі.  

Далі є країни, де податок, який  оподатковують надприбуткові види  

діяльності, як гідроенерго, це, скажімо, Австрія, Словенія, Італія. І тоді  така 

рента може використовуватися на відновлювальній або на, скажімо, зарплату 

держслужбовцям, це не має значення. Це залежить від того, як вирішить 

країна. І все це можливо,  це можливі шляхи і це досить чіткі  такі речі.  Поза 

сектором рішення, яке ви намагаєтеся  досягти в цьому законопроекті, ви 

регулюєте ціну виробництва, але тільки частини виробництва, не повністю 

виробництва. І тільки частина є така, що викривлює.  

(Не чути, не чути. Мікрофон). 

І такий перехідний період його іноді продовжують енергоспільноти. 

Було організовано на  перехідний період, поки певні країни стануть  членами  
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Євросоюзу. Тепер мені здається,  він залишиться назавжди. Ну це жарт, 

звичайно. 

Якщо ви регулюєте ціну виробництва  атомних станцій, як ви це 

збираєтесь робити, то тоді вам потрібно бути дуже обережними,  це потрібно 

записати в закон, що такі регульовані ціни повинні віддзеркалювати вартість  

і решта доходу  залежить від  ринку. 

(Не чути, не чути. На жаль, не чути). 

Але це тоді тільки на один рік іде… на півтора роки, да? І це те, що  

вам потрібно? Так, нам це потрібно. Ви розумієте? (Мікрофон). Що в 

програмі буде спеціальний механізм. 

(В мікрофон, будь ласка. В мікрофон говоріть).   

Це не проблема. Ми повинні створити окремий механізм в 

програмному забезпеченні для того, щоб обслуговувати такий механізм 

півтора роки. Це порівняльно набагато менше, ніж соціально-економічний 

ризик ціни роздрібної. Тобто нам… як ми розуміємо, це виправдано. І я можу 

ставити питання про… хто буде відповідати за балансування цього 

контракту, і тоді чи будуть регулюватися  вартість балансування дуже багато 

написано в вторинному законодавстві, не першому законі, але потрібно бути 

дуже обережним. Я вас просто  попереджую, що ви створюєте ………….., 

якщо говорити про вирішення таких питань. Можливо так, можливо ні. Ми в 

першому законі говоримо про дві основні речі: що це має віддзеркалювати 

вартісь, воно має бути не більше, ніж   певний відсоток. І період часу – 

півтора роки.  Так, ми можемо скоротити  до року, але це мінімум, що 

потрібен для того, щоб зрозуміти, яка буде повна ринкова ціна для того, 

щоби підготувати роздріб до  повної ціни.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  …получити в липні, ну в серпні-місяці 19-го року. 

По промисловій групі споживачів. 

Якщо ми запускаємо реальний ринок, у нас буде індикатив реальної 

ринкової ціни, і ми будемо вже бачити, до якого рівня нам треба буде… ну 
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скільки …..підтягувати. І нам року абсолютно достатньо для того, об зробити 

декілька кроків, попередньо рухаючись  потихеньку в цьому  напрямку. У нас 

і так є різні варіанти моделювання, як поведе себе ринок при тих чи інших 

умовах, приблизно скільки для населення буде коштувати електрична 

енергія. Ну плюс-мінус. 

Лев Теофілович.   

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т.  Рішення комітету. Підтримати… (Не чути)  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. О'кей. 

 

______________.  Александр Георгиевич, а можно еще несколько 

правок по переходным положенням?  

Вчера, когда мы собирались в этом зале…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте ми тут закінчимо і перейдемо ще до 

перехідних. 

Я думаю, що в принципі треба закруглятися уже. 

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Дивіться, якщо  закінчите оцю дискусію по 

перехідному періоду, то  ми маємо прийняти  два рішення або то є два 

варіанти. Перший варіант, що немає  перехідного періоду  для потреб 

населення  і потреб  постачальника універсальної послуги взагалі. Тобто ми 

маємо тільки  перехідний період для "зелених", які компенсуються за 

рахунок "Енергоатому". Тобто це є перша версія, 

А друга версія. Ми маємо перехідний період, який буде тривати в новій 

моделі ринку від початку з 1 липня 19-го року до 1 липня 20-го року, 

протягом якого "Енергоатом" і Укргідроенерго буде там  в частка  75 і 40 не 

більше, може 60 там і 40 продавати електроенергію за, грубо кажучи, за 

вказівкою НКРЕ… 
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______________.  За регульованими…  

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. За регульованими цінами. І там  щоквартально 

це буде переглядати НКРЕ. І вони будуть… ця електроенергія 

використовуватися для вирівнювання… забезпечення економічно 

обґрунтованого чи якогось там… цін для населення.  (Шум у залі)  

Ні, зелених  вже ні. Чи  і "зелених" також тоді?  І "зелених". Тоді 

"зелені" не будуть "Енергоатом" уже напряму …. 

Тому питання є або ми так робимо, або  питання так робимо. 

Правильно я зрозумів?  

 

______________.  Другий варіант.  

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т.  Тобто або перший варіант, або другий. 

НКРЕ відстоює варіант номер 2, а я так розумію, що Європейське 

енергетичне співтовариство  говорить, що другий варіант не відповідає 

директивам і нормам, я так розумію. А інші учасники ринку відстоюють 

перший варіант, коли "Енергоатом" просто зеленим продає в перехідний 

період, тобто частка "Енергоатома" не виходить на ринок, а  балансує в 

зелених, пізніше вже, коли перехідний період пройшов, вся генерація 

виходить на ринок і відповідно зелені компенсуються за рахунок оператора 

системи передач. Це  є той перший варіант. Тому…  Тобто ми маємо  або так, 

або так прийняти рішення. Я не знаю, як прийняти рішення. Я думаю, що це 

має бути рішення комітету або  якесь рішення і порада колег пана Копача …. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна запитання все-таки. Як ви вважаєте,  нам 

недостатньо 17, 18, половину 19-го року, щоб населення вивести приблизно в 

ринкову точку?  Ну, ми ж як би можемо… (Шум у залі)  
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 ______________. …теоретично. І тому ми зберігаємо  собі певний час 

для того, щоб після того, як ринок, дійсно, сформується… (Шум у залі)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ви ускладнюєте механізм. Ні, я розумію…. 

 

______________.  Він був погоджений раніше Енергетичним 

співтовариством. Єдине чому вони зараз, скажімо так, пропонують від нього 

відійти, бо вони хотіли в більш оперативні зжаті строки  це  зробити. Ми за, 

але в зв'язку з тим, що на один рік затримався закон, ми просимо продовжити 

ці положення також на один рік.  

 

______________.  Жодного слова в першому читані не було про 

населення. Жодного…  

 

______________.  Александр Георгиевич, можно… (Шум у залі)  

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т.  Це факт, що населення там не було.  

 

______________.  Я розумію. Але чому вся проблема не була викладена 

на папері?  

(Загальна дискусія)  

 

______________.  …можно все-таки предложить тот вариант, который 

предлагает НКРЭ, но по решению КМУ. То есть Кабінету Міністрів  будет 

принимать решение нужно давать НКРЭ это право на  год регулировать цены 

для населения или не нужно.  

 

_______________. (Не чути)  

(Загальна дискусія)  
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______________.  А смысл? Что это дает? Кроме усложнения, 

усложнения принятия решения. 

 

______________.  Мне очень нравится то решение,   которое сегодня на 

рабочей группе утром было принято. То есть оно прозрачно, оно правильно, 

оно  как бы…  

 

_______________. Я поэтому и спросил, сможем  мы за 2,5 года 

вывести…  

 

_______________. Я думаю, да.  

(Шум у залі) 

  

______________.  …….., покажите расчеты.  Мы просим это 2 месяца. 

Никто расчетом комиссии не видел. 

 

_______________.  (Не чути)  

 

______________.  Тобто комісія взагалі нічого не рахувала?  

 

______________.  Александр Георгиевич, еще есть два вопроса  по 

переходным положениям. Вчера мы  здесь просматривали "Переходные 

положения", там есть  такой нюанс, связанный с Законом об   

электроэнергетике.  С момента…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте, чтобы Лев Теофилович слышал, как 

руководитель рабочей группы. 

 

_______________. Лев Теофилович, мы вчера с вами…  по статье номер  

30 Закона   об   электроэнергетике. Учитывая, что вместе  с вступлением в 
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силу этого закона утрачивает силу ряд статей Закона об   электроэнергетике,  

у нас там была допущена маленькая ошибка.  Утрачивает свою силу статья № 

30, которая  говорила об экспорте    электрической энергии через покупку  

всей электроэнергии на оптовом рынке до момента ввода в силу этого закона. 

Если мы это упустим, то завтра все компании смогут продавать  

электроэнергию,  напрямую не покупая ее в оптовом рынке. Я думаю, что 

нужно оставить срок действия этой статьи 30 до момента  ввода рынка… 

нового рынка. И вчера вроде бы согласились, все сказали, что "да", эта 

правка нормальная. 

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Якщо можна, то виговорили як експерт 

Мартовицького, а я попрошу експерта Підлісецького зі …………….., бо він 

там розбирався вчора, і щоб він сказав. 

 

_______________. Ми сьогодні ранком в робочій групі розглядали. В 

статті 15 Закону про електроенергетику є чітке положення, що вся 

електроенергія продається і купується там. Тому про білу, якщо чинність 

стаття 30 припиняє, немає. Стаття 15 і 15прим.1 залишається діючими після 

прийняття цього закону.  

Інше питання стоїть, що дійсно, якщо 30 стаття залишає чинність, то 

всі діючі аукціони на експорт електроенергії вони лишаються протягом двох 

років. І позиція  європейців, для того, щоб після  прийняття закону, ми 

створили спільну аукціонну платформу для проведення скоординованих 

аукціонів, вона пропадає, тому що буде діяти стаття 30, яка це не передбачає. 

А саме і є новація нового закону, що вони передбачають проведення аукціону 

на  спільній платформі. Я думаю, пан Копач може це підтвердити.  

Тому це не пробіл, і тут  нічого не треба описатися, це є,  ми це 

обговорили і зважили цю позицію. Стаття 15 передбачає всі можливості 

щодо продажу і купівлі ………… діючого.  
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 _______________. А НЕК "Укренерго" може проводити такі аукціони з  

1 січня 2017 року в разі набуття чинності  закону… 

 

 _______________. Це питання до НЕК "Укренерго". Не знаю, чи є 

представники. Але я знаю, що йдуть переговори щодо проведення цих 

спільних аукціонів. Я думаю, це питання треба розглядати  з ними.  

 

 _______________. Станислав,  я прошу прощения. Когда принимались 

изменения Закон об электроэнергетике, а именно статью номер 30, туда были 

заложены основные принципы, которые были  взяты из директивы. Вопрос, 

связанный с тем. Правители этот конкурс только лишь на стороне Украины 

или проводить его на двух сторонах? Он касается внесение изменений в 

порядок о проведении конкурса.  

На сегодняшний день Украина потратила значительно много средств 

для того, чтобы порядок этот был, и для того, чтобы закупить оборудование 

под этот порядок.  

Если  мы сейчас не  оставим статью номер 30, я Энергосообществу   

гарантирую, мы еще не увидим два года никаких аукционов нормальных и 

прозрачных на экспорт электрической энергии. На сегодняшний день у нас  в 

Украине не проводятся  ни одни аукционы на доступ к стечению годовые, 

месячные или дневные, как это сказано в директиве и как это было  записано 

в обязательства страны. 

Статья номер 30  Закона об электроэнергетике  обязывает проводить 

такие аукционы. И для того, чтобы их провести необходимо просто лишь 

внести изменения в этот порядок, что будет в силах сделать НКРЭ. 

 

_______________. (Не чути) 

  

_______________. Якщо можна, дивіться, дійсно,  ми, у нас в комісії  

збирались по питанням з НЕК "Укренерго" по питанню проведення  
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аукціонів. І, дійсно,  ми прийшли до виводу, до того, що на сьогоднішній 

день НЕК "Укренерго"  та всі учасники не готові  брати участь в 

скоординованих аукціонах тому що там дуже багато питань стосовно питань, 

які  пов'язані з обліком,  з можливістю, значить,  по грошах, по бюджету, по 

валютному регулюванню. Тому ми погодили тим, що  Україна іде   спочатку 

по шляху проведення щоденних аукціонів на платформі, яка зараз є  в НЕК 

"Укренерго". Тому  в даному випадку, дійсно, на сьогоднішній день треба 

залишити 30 статтю, воно, дійсно, потрібно, але вступає стаття та, що 

говорили 15, тільки тоді, коли ми, дійсно, підійдемо до скоординованих 

аукціонів, коли  НЕК "Укренерго" буде проводити відповідні спільні 

аукціони на окремій платформі як зараз Європа йде на платформі Java.         

Але ми сказали, що ми,  на сьогоднішній день…  

До речі, ми отримали  листа від Яноша Копача, де він сказав: "Дійсно, 

на сьогоднішній день,  ми не можемо зараз проводити такі аукціони, 

скоординовані аукціони тому що ми не готові і наші учасники  не зможуть  

такі аукціони, і ми  це обмежуємо наших відповідних учасників  і таким  

самим, ми можемо обмежити  вільний доступ до пропускної спроможності". 

Тому, дійсно,  я вважаю, що треба в даному випадку залишити 30 статтю, але 

там є просто посилання на ОРЕ, її просто треба трішки, як кажуть, ……… А 

так, дійсно, треба залишити і, я думаю, я погоджуюся з колегами. 

 

_______________. Олександр Георійович, я просто маленьку цитату, 

щоб ніхто не думав, що там 30 стаття якимось чином заважає реалізації 

зобов'язань України. Є абсолютно пряма норма в 30 статті, організація 

надання доступу до пропускної спроможності здійснюється НЕК 

"Укренерго", не буду довго читати, у координації із системними операторами 

та або операторами системи передач сусідніх країн. Тобто який буде порядок 

визначений НКРЕ, так воно і буде відбуватися.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, дякую. Колеги!  
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_______________. Если можно, одна оправочка последняя по 

переходному периоду. Там появилась поправка  народного депутата 

Пидлисецкого, по которой разрешается "Энергоатому" с момента вступления 

в силу этого закона осуществлять экспорт по прямым договорам по ценам, 

которые будут не опторыночные, он не будет покупать тогда с рынка, а будет 

……… напрямую сам. Мы считаем, что эта норма появилась как бы 

нежданно-негадонно и она неправильная. До тех пор, пока у нас будет 

существовать пул, все должны действовать в рамках пула. Поэтому 

"Энергоатом" сможет продавать после того, как вступит рынок в силу. 

Спасибо.  

 

_______________. Я перепрошую, я, можливо, не дуже слідувала за 

дискусією, як ці локальні аукціони будуть узгоджуватися з національними 

аукціонами. Я не знаю, чи це прояснить питання, але зараз величезна 

проблема з інтерконекторами в Україні. Ми як Секретаріат щоденно маємо 

справу з жалобами, як розташовані інтерконектори, зараз… Ми давно з 

"Укренерго" ведемо переговори, де розташовувати ці інтерконектори, з 2012 

року, коли перша скарга така надійшла, і ми це продовжуємо до сьогодні 

робити. Ми вважаємо, що "Укренерго" і регулятор зробили багато в цьому 

відношенні, і вони прийняли майже правильні положення в 2015 році.  

Ми, незважаючи на те, що все ніби має тепер працювати, але скарги 

далі надходять, тому що… Все одно досить ці інтерконектори, досить ці 

пули,  вони не узгоджуються із нашим підходом. Ми завжди були проти 

цього, тому що це не відповідає енергетичному ринку. І це неможливо не 

тільки через законодавство те чи інше, але через розташування цих 

потужностей з тими інтерконекторами  і тим, що немає ринку. І ми проти 

цього всього заперечуєм. Через це "Укренерго" не може мати транзит 

електроенергії, не може мати правильний розподіл навіть на експорт, тепер 
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ми розуміємо, що в основному все над чим ми працюємо воно пов'язано з 

існуючою моделлю ринку.  

І, чесно кажучи, ми не готували, і у нас є навіть проект ще. Ми 

розуміємо, що це не те, що може змінити регулятор, а це те, що залежить від 

ринкової моделі. І тепер ми підготували для України те, щоб ці дві речі 

з'єднати, яку інтерпретуєте, ці дві системи. І щоб це зв'язати з розподілом 

потужностей, тепер, коли готується новий закон, ми сподівались, що давайте 

подумаємо про це, давайте працювати з ними над новим законопроектом…. 

(незрозуміло) …. знову пов'язувати… оце розміщення з 30 статтею закону, 

який вже не є … не був гарним і не гарний, коли ви навіть змінювали, тому 

що це перехідний період і воно мало вступити тільки після перехідного 

періоду, цього ніколи не буде. То я …. сказати, що ми  також маємо 

відповісти на наші скарги це наш обов'язок.     

І я хочу, щоби оця нова стаття 15, де говориться про регіональне 

співробітництво, про відкриття дверей для співробітництва, коли є технічні 

можливості, коли прийде час, коли Україна зможе це зробити………..на місці 

регіональне співробітництво  регуляторів і більше, будь ласка,  не пов'язуйте 

енергоринок з розміщенням потужності інтерконекторів. Ми  підтримуємо 

або не підтримуємо ідею блокування імпорту і тільки дозволяти… це  

потрібно  дозволяти   на комерційній основі. Вони мають  змінюватися, коли 

ціни підвищуються. Це  пов'язано з статтею 30-ю, тому ми не хотіли би це 

знову бачити. 

 

______________.  Я хочу сказати, ми по цьому питанню проводили 

багато дискусій, і ми це робимо не тому, що ми не хочемо виконувати 

вимоги. Просто є деякі проблемні питання, які на сьогоднішній день 

неможливо зараз вирішити. Простий приклад. Даже якщо ми говоримо, що 

частина "Бурштинського острову" буде працювати по  конекторам з  

Європою через  механізм скоординованих аукціонів, то  це буде обмежувати 

наших учасників. Чому?  Тому що у нас є обмеження,  валютне обмеження, 
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тому що не зможе відповідно перерахувати кошти українська компанія там. 

Є відповідні обмеження щодо  податкового обліку і дуже багато проблемних 

питань, які ми не можемо вирішити, тому що Україна не є  державою Європи 

зараз. Тому ми і  запропонували перехідний період, що Україна проводить 

аукціони, відповідні аукціони, де нема ніяких обмежень для того, щоби 

надходили відповідно  учасники  європейські і брали участь  на платформі 

НЕК "Укренерго". Тим паче, що ми  зараз їх запускаємо, і зараз цей НЕК 

"Укреенерго" запускають цю платформу, тому що, дійсно, там було  дуже 

багато організаційних питань. Тому що, ви знаєте, що Україна є як обмежена 

Бурштинським островом, так є обмеження стосовно іншої енергосистеми. І 

ми не можемо проводити скоординований аукціон і, наприклад, по мережах 

Молдови, Білорусії, Росії.  

Тому… І тут було і з точки зору ще економічний підхід, чи зараз треба 

НЕК "Укренерго" вкладати гроші для того, щоби все одно йому треба 

проводити такі аукціони щодо, через мережі Молдови, Білорусії, Росії, для 

того, щоби виконувати відповідно до статті 30, з одного боку. А, з іншого 

боку, по Бурштинській мережі ми говоримо, що як тільки НЕК "Укренерго" 

почне працювати і почне проводити щоденні аукціони, вони і зараз 

паралельно відпрацьовують, я знаю, вони разом з вами чи звертаються до вас 

стосовно того, щоб приєднатися до єдиної системи ………, для того, щоб 

проводити скоординовані аукціони. Але там багато, дуже багато 

організаційних питань.  

Тому НЕК "Укренерго" рухається в частині того, щоби скоординовані 

аукціони по крайній мірі в Бурштинському острові проходили через єдину 

систему.  

 

______________. Ну, звичайно, найкраще ми хочемо побачити аукціони 

50 – 50, щоб це було, поки що це не так. Щоб ці аукціони відбувалися 50 на 

50. А поки це не так.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми будемо підводити підсумки.  

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Я не знаю, якщо я ще би міг… Тут є одне таке 

дрібне зауваження, я думаю, що це, можливо, використовувати колег з 

європейських, є такий, в статті 6 державного регулювання на ринку 

електроенергії повноваження регулятора є затвердження та перегляд 

здійснення контролю виконання інвестиційних програм системного 

оператора системи передачі оператору системи розподілу. Є велике прохання 

від Міністерства енергетики, які ніби вже і погоджувалися, наскільки я знаю, 

з НКРЕ, що ці затверджені переліки ….. програм має бути погоджене 

Міністерством енергетики, те, як вони є на сьогоднішній день.  

 

_______________. Ми з ними це жодного разу не обговорювали, і це 

повноваження регулятора.   

 

_______________. Це абсолютно проти директиви. Регулятор – це 

орган, який має ухвалювати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Все зрозуміло. О'кей.  

 

_______________.  Я вам казав. Стаття 30. Ми проти, тому що ми 

бачили це вже, коли були ідеальний закон, який відповідав другому пакету. 

Потім цей суперперехідний період, скільки часу розробляли, а потім в цьому  

законі ми хочемо бачити закон дуже короткий перехідний період і все.  

Стаття 30 старого закону не підходить, ми маємо її скасувати.  

 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т.  Дуже дякую колегам з Секретаріату, оскільки 

мені здається, оскільки ми дуже багато проговорили, дуже багато речей, які 

були складні. Я думаю, що у нас фактично лишається значно менше дискусій 
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на комітет і значно чіткіше розуміння, що ми будемо виносити на 

голосування.  

Тобто це є дві речі. Яка одна стосується перехідного періоду, не 

стосується "зелених".   

І ще пан Копач хоче слово. 

 

КОПАЧ Я. Дякую, за те що даєте мені це слово заключне.  

Перепрошую, якщо я відкрию або торкнуся якихось дискусій знову, але 

я хотів би сказати, що ми отримуємо оці  трохи змінені тексти щоденно. Ми 

їх перекладаємо, і ми намагаємося реагувати якомога швидше. Це версія, ми 

ще її не переклали, та, яку ми отримали сьогодні, але останню перед тим з 

п'ятниці ми її переклали, і ми побачили декілька слів, формулювань в 

поправках, які були ухвалені робочою групою, які мають бути трошки 

зміненими, не сильно, але трошки зміненими.  

Я хочу сказати, я зараз не буду всі перечитувати правки, їх там досить 

багато, але там є чотири коментарі щодо суспільних послуг, 267, здається. 

Потім коментар регулювання ціни для великих споживачів, визначення або 

співвідношення з захищеними споживачами в 60-й і 262-й, далі є коментарі 

про генераційні додаткові послуги. І 832, 836 далі відповідальність 

споживачів, далі ………….  розукрупнення і про енергоринок. Ми ці 

коментарі… ми сьогодні їх вже передали пану Підлісецькому. Ми 

пропонуємо зараз подивитись на них ще, якщо пан Підлісецький, пан 

Домбровський погодяться, що ми їх дещо змінимо за тим  текстом, який ми 

отримали, то ми це можемо зробити. І тоді можливо вже скоро ми 

наблизимося до завершення цього виснажливого процесу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Треба обговорити ці позиції чи передати? Ні, 

передати, ти ж получив.  Може переклад? Є вже?  
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ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т.  Вони ще подивляться текст, і тоді дадуть 

пропозиції.  

Питання лишається насправді, яке і мало би бути обговорено на 

комітеті. Оскільки, якщо ми дістанемо якісь певні невеличкі зауваження, 

якщо це в рамках техніко-юридичних правок, ми можемо, звичайно, 

доопрацювати. Якщо є питання якісь більш суттєві, то ми би мали це 

прийняти і обговорити тоді на комітеті, і проголосувати ще раз.  

Тому яким чином,  ми це поступимося треба буде дивитися в 

залежності від того, які саме є зауваження по змісту. Якщо це буде  

необхідно внесення на  обговорення на комітеті, то будемо вносити, 

обговорювати і голосувати на комітеті повторно  деякі додаткові якісь правки 

чи зауваження.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  О'кей.  

Тоді у  нас є декілька питань. Перше. У нас є фактично остаточна 

версія законопроекту, яку ми можемо вже остаточно передати, відправити в 

Секретаріат,  щоб  вони кожен день не отримували нові варіації. От те, що ми 

сьогодні маємо, відправляємо, і ми чекаємо від них фідбеку.  О'кей. 

Позиція друга. Цей законопроект, який ми сьогодні маємо, ми роздали 

нашим колегам народним депутатам, членам комітету, які його вивчають, 

працюють, і там через  декілька днів, можливо, на слідуючому тижні вони всі 

повинні  бути готові для того, щоб ми його  розглянули на  засіданні комітету 

і проголосували, і внесли в парламент.  

І третя позиція. Що ми чекаємо тоді позицію Секретаріату по  

остаточній сьогоднішній версії. І в залежності від того, яка буде змістовна 

частина, ми вже будемо там коректуватися відносно засідання, можливості  

проведення засідання комітету.  

Так? По часу?  
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_______________.  Та версія, яку подали в письмовому вигляді, вона 

покриває цей новий перехідний період, ті всі зміни, які сьогодні 

обговорювалися. Да? Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді всім дякую.  

 

 


