СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки
21 червня 2018 року
Веде засідання заступник голови комітету БЄЛЬКОВА О.В.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Вітаю. По-моєму, у нас уже кворум. Всі зібралися,
да? Оʹкей. Порахуйте. 11. Ну, секретаріат сказав, що є. Да? О'кей.
Сьогодні у нас в порядку денному лише два питання. Пропоную їх
доволі швидко прийняти.
Перше питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін
до деяких законодавчих актів щодо відновлення діяльності Державного
акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" (8338).
Друге питання – це проект Закону 8362: "Про Державний бюджет
України на 2018 рік" щодо належного фінансування забезпечення
державного сектору вугільної галузі.
Чи можна затвердити порядок денний? Чи всі погоджуються? Так?
_______________. Мені здається, дуже гендерно не збалансовано у нас.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми це поправимо наступного разу, да.
Тому пропоную перейти швидко до першого питання. У нас
запрошені… Пані Ірина Луценко зараз доповідає на брифінгу, воно підійде.
Але пропоную почати дуже стисло з пані Нєжнової Світлани Володимирівни,
яка є керівником Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз".
Пані Світлана, у вас є буквально три хвилини. Будь ласка, поясніть дуже
стисло.
_______________. (Не чути)

….. але за "Чорноморнафтогаз" я утримуюсь….. бюджету шахтарів я
підтримую. Все.
ГОЛОВУЮЧИЙ. О'кей, колеги, чи не заперечуєте ви про включення
цього….
_______________. По першому питанню я утримуюсь, по другому –
підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую вам за участь.
Пані Світлана, дуже стисло.
НЄЖНОВА С.В. Доброго дня, шановні народні депутати. Я дуже
коротко, бо всі знають питання "Чорноморнафтогазу", не вперше.
Дякую, що голосували за той закон, де був мораторій на виплату
кредиторської заборгованості "Чорноморнафтогазу", який було встановлено
на певний період. Але було вето Президента. Згідно цього вето Президента
лишилась одна норма - там, де автоматично були подовжені спецдозволи на
користування надрами "Чорноморнафтогазу", і наразі "Держгеонадра"
автоматично продовжило ці спецдозволи, і на їх сайті висить ця інформація.
Але була прибрана згідно вето норма, яка стосувалася мораторію на
кредиторську заборгованість. Тобто те проблемне питання, з яким три роки
готуємо ці проекти закону і голосуємо, воно лишилося і воно не знято з
порядку денного.
З метою все ж таки відновлення господарської діяльності, завдяки
вашій підтримці, підтримці НАК "Нафтогазу" ми поновили над Стрілковим
газовим родовищем контроль в березні 2017 року, і ми вдвічі збільшили
дохідну частину, сформували фінплан, вдвічі збільшили платежі в бюджет.
Це маленькі цифри, але для нас це вже прорив. І у нас замість 18 людей, що
було, зараз вже є 45, і ми забезпечуємо роботу, і ми експлуатуємо родовища і

забезпечуємо населення газом. Але вкрай складно вести всю цю діяльність,
оскільки заарештовані рахунки.
Тому пропонується в законопроекті, щоб вже не було слова
"мораторій", встановити можливість відкриття рахунку зі спеціальним
статусом в банку, який буде визначений Кабінетом Міністрів України, і щоб
на цей рахунок не накладались арешти. Цей рахунок необхідний для двох
речей. Перше – це ведення господарської діяльності, тої мінімальної, яка є на
даний час, щоб зберегти цю юрособу для міжнародних судів. І друге: якщо
все ж таки буде у нас така доходна частина, що зможемо почати погашати
кредиторську заборгованість, здійснювати це через цей рахунок.
Все. Дякую. На питання готова відповісти.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, чи у вас запитання перед тим, як ми
перейдемо до голосувань? Дякую.
РЯБЧИН О.М. У нас було дуже… Олексій Рябчин, "Батьківщина". У
нас було дуже таке обурення в залі серед колег, що Президент наклав вето, і
ми вважали, що це неправомірно. Чи погоджувались ви з вето, от ті речі, які
були там застосовані? Чи справедливе воно чи ні? Ну, я розумію, що
політичне таке запитання, ну, просто з точки зору юридичної: погоджувались
ви з тими зауваженнями, які були зроблені?
Дякую.
НЄЖНОВА С.В. Я як керівник підприємства не погоджувалась з тими
зауваженнями, які було вето, але є процедура, яка виписана Конституцією і
законом, то ми підчиняємося цьому.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, я звертаю увагу, пан Олексій, на те, що версії не є
слово в слово однакові. Вони були доопрацьовані з врахуванням тих
застережень, які прозвучали від Президента в тому числі, і ми намагалися

врахувати. Звертаю увагу, що строк визначений на період АТО, але у цьому
законопроекті є більш конкретна новація щодо розподільчих рахунків по
логіці, яка використовується у деяких інших законах, ніби як це більш такий,
менш сумнівний механізм.
_______________. Появилось у цьому законопроекті, на відміну від
тих, які ми раніше розглядали, які ми пропонували, питання про те, щоб
зняти до 31-го 2019 року арешти та заборони відчуження майна. Якщо
раніше стояв мораторій на виконавче провадження, що не можна було
здійснювати виконавче провадження і стягнення безпосередньо здійснювати,
сьогодні ми хочемо тут зняти можливість, і дати, я так розумію, можливість
відчужувати майно державного акціонерного товариства. Для чого це
робиться……
НЄЖНОВА С.В. Я можу відповісти, досить практичне питання, дуже
коротко.
Цей корабель, який в Мексиці, TITAN 2, про який всі писали, над яким
ми поновили контроль, на ньому є 18 арештів внутрішніх, в Україні, і ми
зараз намагаємось не втратити контроль в Мексиці. Щоб його або продати,
або зремонтувати, треба також окреме економічне обґрунтування і познімати
з нього арешт, бо ми не можемо кошти на нього витрачати. Є розпорядження
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"Чорноморнафтогазу". То це не можна все реалізувати, якщо заблоковано…
_______________. У мене все ж таки уточнення. Ви говорите про
корабель, а тут все майно. Ми не знаємо, яке, ми ніяк не можемо ні баланс
отримати, ні уточнити, що у вас є, що немає, а ви хочете зняти заборону з
усього майна. Тобто на сьогоднішній день ви хочете зробити підприємство,
на якому керівництво, маючи мільйонні борги, продавати будь-що, будь-

кому. Зараз ви говорите про один корабель. Ну, для мене, наприклад, це
досить незрозуміло.
НЄЖНОВА С.В. Майна немає іншого. Я можу додати додаткову
інформацію.
_______________. Ви спочатку баланси покажіть, потім покажіть
судові справи, які є про повернення майна, а тоді будемо говорити про те, що
у вас є, чого у вас немає.
НЄЖНОВА С.В. Добре. Я підготую окрему інформацію, направлю на
депутатів комітету. Це лише перше слухання. Якщо відкоригується після
першого слухання, і навіть якщо ця норма уйде, то не судьба.
ГОЛОВУЮЧИЙ. О'кей.
Пане Юрій, дивіться, насправді ви маєте сенс, ваше застереження. Ви
наполягаєте на тому, щоб вносити якісь корективи зараз, чи між першим і
другим читанням?
_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. О'кей.
Тоді… Є ще питання чи немає? Колеги, немає. тоді ми можемо перейти
до голосування? Можемо.
Будь ласка, сформулюйте… Які пропозиції: за основу і в цілому чи все
ж таки за основу?
_______________. Я думаю, за основу і в цілому.
ГОЛОВУЮЧИЙ. За основу і в цілому? О'кей.

Тоді за пропозицією пана Кононенка, будь ласка, прошу проголосувати
за основу і в цілому 8338.
8. Тобто більшістю прийнято. Дякую, пані Світлана.
Тепер переходимо до наступного питання. Наступне питання – це "Про
Державний бюджет…" Ой, вибачте, це я… Пане Артур, я від хвилювання
забула.
Хто - проти? Проти? Утримався? 3. Дякую. Дуже дякую за допомогу,
да.
Тепер питання номер два: "Про Державний бюджет України на 2018
рік" щодо належного фінансового забезпечення державного сектору
вугільної галузі. Наш колега Бондар є і співавтором, і співдоповідачем від
комітету. Будь ласка, зробіть нам доповідь.
БОНДАР М.Л. Шановні колеги, доброго дня.
Ви буквально вже декілька днів чуєте про цей закон. Вже, напевно, всі
фракції виступали, вимагали його внесення в порядок денний. Дякую всім,
хто проголосував і внесли його в порядок денний, що дало можливість
розглядати його на комітеті.
Фактично це є закон про збільшення бюджету на 2018 рік в плані якраз
видатків на модернізацію шахт. Це 2,8 мільярда, з яких тільки 200 мільйонів
піде на заробітну платню, а все остальне піде на модернізацію шахт, тобто на
закупівлю обладнання, розробку нових лав і тому подібне. Тому що, скільки
ми питань піднімаємо, що галузь не можна вже дотувати і треба збиткові
шахти закривати, ми маємо вже приклади багатьох підприємств, багатьох
шахт, в тому числі цілого об'єднання, наприклад ДП "Львіввугілля", які,
вкладаючи кошти, виходять на беззбитковість, піднімають заробітну платню
своїм працівникам. Це все тільки завдяки тому, що вкладаються кошти в
лави, в обладнання.

Тому буду просити вас, колеги, підтримати цей законопроект, дати
можливість модернізовувати шахти, закупляти обладнання і забутися, що
шахти можуть бути дотаційними.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. О'кей. Чи є… Ну, Вікторії не було на той момент. Є
пан Лопушанський тепер. Вікторія, ми вже проголосували перше питання по
"Чорноморнафтогазу". Ви би хотіли додати свій голос чи ні?
ВОЙЦІЦЬКА В.М. Так.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ніхто не заперечує, якщо ми додамо голос пані
Вікторії, колеги? Ніхто не заперечує? Чудово.
Пане Андрій, чи хотіли би ви додати свій голос на підтримку
законопроекту про "Чорноморнафтогаз"? Ми його вже розглянули.
_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, о'кей. Тоді ще два плюс.
Колеги, тепер, чи є питання щодо доповіді по 8362?
_______________. Пане Михайле, а цей проект закону вирішить
питання заборгованості шахтарів, яке є на сьогодні, на теперішній час?
БОНДАР М.Л. Ще раз наголошую: з цих коштів 202,3 мільйона
гривень піде на погашення заборгованості по заробітній платні. Але
найголовніше, що закупівля обладнання дасть можливість збільшити
видобуток вугілля, і в такий спосіб державні підприємства вугільної галузі
будуть мати обігові свої власні кошти для того, щоб в подальшому платити
заробітну платню.

_______________. Я буду підтримувати цей проект закону, але ми досі
не бачимо, як буде розвиватись вугільна галузь державного сектору, чи
допоможуть… Немає цієї програми там. Чи допоможуть ці кошти? Але
питання, треба вирішувати питання по заборгованості. І я пропоную, щоб ми
звернулись там до бюджетного комітету, щоб вони підтримали, і подивились,
як він буде реалізовуватися, цей проект, підтримали його в залі. А до
Міністерства енергетики і палива звернутись з вимогою: нехай вони
покажуть, як будуть використовуватися ці кошти і наскільки вони будуть
ефективні. Чи через там три місяці, у вересні, ми повернемось до того, що
шахтарі тут будуть знову?
БОНДАР М.Л. Я цілком підтримую вас. І ви знаєте, що вчора на
Кабінеті Міністрів Прем'єр дав вказівку розібратися по всіх державних
підприємствах вугільної галузі, провести там аудит і дати рішення. А по
питанню, наприклад, реформування все-таки це також питання уряду. Але я
закликаю усіх членів комітету в подальшому, як ці кошти будуть, наприклад,
виділені, контролювати їх, так, як робить і Вікторія Войціцька, і я, і інші
члени комітету.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи є ще інші питання або виступи? Колеги, можемо
перейти до голосування? Дякую.
Хто за підтримку законопроекту 8362 за основу? (Загальна дискусія)
Це не наш основний комітет, да, наш голос є… Ви наполягаєте на тому,
щоб… О'кей, за основу. Тоді ще раз, будь ласка, за основу і в цілому.
Проти? Утримались? Два.
_______________. Я просто хочу прокоментувати, колеги. Без
наявності зрозумілого джерела покриття цих ресурсів цей законопроект не
пройде. Тому я наполегливо рекомендую на тому, щоб ми подумали, і,

можливо, у когось були би якісь ідеї, з яких рядків, статей бюджету на 2018
рік можна було би сформувати цю суму, для того щоб забезпечити успішне
проходження цього законопроекту.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Ігор.
_______________. Згідно інформації з Мінфіну і бюджетного комітету
вже є зрозуміла динаміка невикористання коштів фактично по двох
кварталах. Тому, я думаю, що бюджетний комітет разом з Мінфіном знайде,
звідки взяти ці кошти. Бо є вже динаміка невикористання в першу чергу
капітальних вкладень, і по інших напрямках теж можна зробити
перерозподіл.
_______________. В мене дуже просте зауваження. Там із 450
мільйонів, да, в цілому на цю програму направляється в бюджеті? 2
мільярди… Скільки там зарплатні?
_______________. 202 мільйони.
_______________. 202 мільйони.
_______________.

…………обладнання

очисних

вибоїн,

для

прохідницьких вибоїн і стаціонарного обладнання.
_______________. Ну, треба показати. Це ж більшість продукції
виробляється в Україні, правильно? Це зразу спрямовується на податки. З
зарплатні, з 220 мільйонів, 40 відсотків піде на податки. Це вже 100
мільйонів. Тобто це…. рахується.
_______________. (Не чути)

_______________. Ну, я думаю, що коли держава виділяє кошти для
державних підприємств, у держави є переважне право поставляти, має бути.
Тому я думаю, що ви з міністерством це відпрацюєте.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Є ще питання, колеги? В "Різному" ні в кого нічого
немає?
Все, дуже дякую за участь.

