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                                                                                       м. Київ  

   

ГОЛОВУЄ:  перший заступник Голови Комітету  Домбровський О.Г.  

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету Батенко Т.І., Бєлькова О.В., Бондар М.Л., 

Богдан Р.Д., Бандуров В.В., Войціцька В.М., Іоффе Ю.Я., Кононенко І.В., 

Ксенжук О.С., Лівік О.П., Лопушанський А.Я.,  Підлісецький Л.Т., Рябчин 

О.М., Чижмарь Ю.В. 

 

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

Л.О., Кальченко М.В., Тимофієв П.В., Гонтарук О.В. 

  

ВІДСУТНІ: Кацер–Бучковська Н.В., Звягільський Ю.Л., Клюєв С.П., 

Мартовицький А.В., Онищенко О.Р.  

 

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ: 

 

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

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг" щодо надання повноважень Президенту України для 

забезпечення сталої діяльності Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, №7342, Рябчин О.М., 

Войціцька В.М. 

 

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

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг" щодо надання повноважень Президенту України для 

забезпечення сталої діяльності Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, №7342-1, 

Домбровський О.Г., Бондар М.Л., Іоффе Ю.Я. 
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3. Проект Закону України «Про внесення змін до статті 14 Закону 

України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг» щодо забезпечення сталої 

діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», №7359, О.Продан, Л.Підлісецький. 

 

4. Проект Закону про «Про внесення змін до Закону України «Про 

забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо порядку 

встановлення лічильників споживачам природного газу». Зазначений 

законопроект розроблено на виконання рішення Комітету з питань паливно-

енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки від 21 червня 

2017 року (протокол № 48), як узагальнюючий на основі законопроектів № 

5722, № 6277, № 6277-1 та № 6306.  

 

5. Проект Закону України «Про внесення змін до статті 21 Закону 

України «Про ринок електричної енергії» щодо запровадження стимулюючого 

тарифоутворення при приєднанні електроустановок до електричних мереж» 

№6635, Констанкевич І.М., Батенко Т.І. та інші. 

 

6. Різне. 

 1-2. 

 

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

промисловості України, Вовк  Д.В. - Голова Комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики  та комунальних послуг, Голікова С.В. - 

секретар Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Першого заступника Голови Комітету 

Домбровського О.Г. щодо проектів Законів про внесення змін до Закону 

України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг" щодо надання повноважень 

Президенту України для забезпечення сталої діяльності Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, №7342, авт. Рябчин О.М., Войціцька В.М. та про внесення змін до 

Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг" щодо надання повноважень 

Президенту України для забезпечення сталої діяльності Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, №7342-1, авт. Домбровський О.Г., Бондар М.Л., Іоффе Ю.Я. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вовк Д.В., Насалик І.С., Войціцька В.М., Підлісецький 

Л.Т., Рябчин О.М., Бєлькова О.В., Чижмарь Ю.В., Іоффе Ю.Я., Голікова С.В., 

Кононенко І.В., Лівік О.П., Бандуров В.В., Домбровський О.Г. 

 

 Під час обговорення питання авторами народними депутатами України 

Рябчиним О.М. та Войціцькою В.М. заявлено про відкликання проекту Закону 
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про внесення змін до Закону України "Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" щодо 

надання повноважень Президенту України для забезпечення сталої діяльності 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, №7342. (Додаток: копія листа авторів, на 1 арк.) 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" щодо надання 

повноважень Президенту України для забезпечення сталої діяльності 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, №7342-1, Домбровський О.Г., Бондар М.Л., Іоффе 

Ю.Я., прийняти за основу та в цілому. 

2. Доповідачем на засіданні Верховної Ради України визначити Першого 

заступника Голови Комітету Домбровського О.Г. 

 

Голосували: 

«За»                          -         9 

«Утримався»           -         5 

«Проти»                  -          1  

    

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 

3.  

 

ПРИСУТНІ: Продан О.П. – народний депутат України, Насалик І.С. – 

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

Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики  та 

комунальних послуг, Голікова С.В. - секретар Конкурсної комісії з добору 

кандидатів на посади членів НКРЕКП. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію народного депутата України Продан О.П. щодо 

проекту Закону про внесення змін до статті 14 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг» щодо забезпечення сталої діяльності Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, №7359, О.Продан, Л.Підлісецький. 

 

ВИСТУПИЛИ: Підлісецький Л.Т., Вовк Д.В., Бєлькова О.В., Чижмарь 

Ю.В., Бандуров В.В., Домбровський О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до статті 14 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» щодо 
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забезпечення сталої діяльності Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, №7359, О.Продан, 

Л.Підлісецький., прийняти за основу та в цілому. 

2. Доповідачем на засіданні Верховної Ради України визначити Першого 

заступника Голови Комітету Домбровського О.Г. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

*** 

Засідання залишили народні депутати Кононенко І.В., Чижмарь Ю.В. та 

Лівік О.П. Загальна кількість присутніх – 12 народних депутатів – членів 

Комітету.  

*** 

 

4.  

 

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

промисловості України, Вовк  Д.В. - Голова Комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики  та комунальних послуг. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови підкомітету Лопушанського А.Я. щодо 

проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про забезпечення 

комерційного обліку природного газу» щодо порядку встановлення лічильників 

споживачам природного газу, який розроблено на виконання рішення Комітету 

з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної 

безпеки від 21 червня 2017 року (протокол № 48), як узагальнюючий на основі 

законопроектів № 5722, № 6277, № 6277-1 та № 6306.  

 

 

ВИСТУПИЛИ: Підлісецький Л.Т., Вовк Д.В., Домбровський О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного 

газу» щодо порядку встановлення лічильників споживачам природного газу, 

прийняти за основу та в цілому. 

2. Доповідачем на засіданні Верховної Ради України визначити Першого 

заступника Голови Комітету Домбровського О.Г. 

 

Голосували: 

«За»                          -         10 

«Утримався»           -         2 

 

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 

 

 



 5 

*** 

Засідання залишив народний депутат Лопушанський А.Я. Загальна 

кількість присутніх – 11 народних депутатів – членів Комітету.  

*** 

 

5.  

 

ПРИСУТНІ: Вовк  Д.В. - Голова Комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики  та комунальних послуг. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію народного депутата Батенка Т.І. щодо проекту 

Закону про внесення змін до статті 21 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» щодо запровадження стимулюючого тарифоутворення при приєднанні 

електроустановок до електричних мереж, №6635, Констанкевич І.М., Батенко 

Т.І. та інші. 

 

ВИСТУПИЛИ: Підлісецький Л.Т., Бєлькова О.В., Домбровський О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Відкласти розгляд проекту Закону про внесення змін до статті 21 Закону 

України «Про ринок електричної енергії» щодо запровадження стимулюючого 

тарифоутворення при приєднанні електроустановок до електричних мереж, 

№6635, Констанкевич І.М., Батенко Т.І. та інші. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

6. Різне 

 

ПРИСУТНІ: Петренко О.М. – народний депутат України, Самчук О.Г. – 

голова правління ПАТ «Черкасиобленерго», Чорний О.Г. – голова профкому 

ПАТ «Черкасиобленерго». 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію народного депутата Богдана Р.Д. щодо ситуації, 

яка склалася з отриманням заробітної платні у ПАТ «Черкасиобленерго».  

 

ВИСТУПИЛИ: Самчук О.Г.,   Бандуров В.В., Підлісецький Л.Т., Вовк 

Д.В., Бєлькова О.В., Домбровський О.Г., Петренко О.М., Домбровський О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Народному депутату Богдану Р.Д. разом з секретаріатом Комітету 

підготувати проект звернення до Кабінету Міністрів України, Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних 

послуг і правоохоронних органів щодо термінового вжиття заходів щодо 

забезпечення: 

http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18126
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18126
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стабілізації та поліпшення фінансово-економічного стану 

ПАТ «Черкасиобленерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго»; 

виплати заробітної плати працівникам ПАТ «Черкасиобленерго», 

ПАТ «Запоріжжяобленерго»; 

нормативно-правового врегулювання з метою уникнення виникнення 

заборгованості із виплат заробітної плати працівникам 

ПАТ «Черкасиобленерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго»; 

розслідування можливих правопорушень з боку керівництва 

ПАТ «Черкасиобленерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго» та повернення 

незаконно виведених коштів згадуваних підприємств; 

повноти розрахунків за спожиту електричну енергію споживачами 

Черкаської та Запорізької областей, в т.ч. «захищених» споживачів; 

недопущення виникнення надзвичайної ситуації в Черкаській та 

Запорізькій областях та сталого енергозабезпечення згадуваних областей.  

 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

Перший заступник  

Голови Комітету                                                             О. ДОМБРОВСЬКИЙ 

  

 

 

 

Секретар Комітету                                                           В.ВОЙЦІЦЬКА 
 


