
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних 

послуг   

18 вересня 2019 року 

Веде засідання голова Комітету ГЕРУС А.М.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго ранку! Перепрошую, трішки запізнився. 

Можемо розпочинати. Всі готові, щоб ми оперативно встигли? Чому ми 

зібралися на 9 ранку? У нас є цей законопроект, який планується сьогодні 

бути в сесійній залі, а ми в залі парламенту працюємо до обіду, тому нам 

треба до обіду прийняти рішення комітету по цьому законопроекту. Якщо, 

можливо, є якісь там загальні коментарі? Якщо ні, то, можливо, далі 

пройдемо по поправках і будемо просто визначатися, підтримувати чи 

відхиляти. Така пропозиція.  

По поправках ідемо?  

 

ГРИБ В.О.  Пане Андрію, але з самого початку я хотіла б зауважити, 

що не можна так робити, знаєте, вносити правки, які депутати ще не бачили, і 

потім зразу йти по поправках зранку. Ну, правда, це трохи недоречно, коли 

мова йде все ж таки про ядерну енергетику, і, наскільки я розумію, уже не  

тільки про ядерну енергетику, а й про ринок електроенергії. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ваша пропозиція яка? 

 

ГРИБ В.О. Моя пропозиція: дати депутатам ознайомитися з цим 

законом. І якщо правки не були внесені заздалегідь, то не треба приймати ці 

правки.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правки були внесені згідно строку 7 днів, який був 

даний для внесення правок.  
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_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будемо визначатися далі, будемо в ході кожної 

правки будемо приймати рішення. 

 

_______________. Я думаю, що така організація в комітеті, вона нікуди 

не годиться.  

По-перше, ну, що за, дійсно, такий, терміново розглянути цей закон. 

Що, воно горить? Що це такий суспільно значимий закон? Він, дійсно, 

потрібен, дійсно, його треба розглядати, це безпека наших ядерних 

електростанцій. Ми – за, і я як дисциплінована людина завжди приходжу. 

Але навіщо сьогодні раз збиратись, потім другий, ну, тоді вчора тоді могли 

зібратись, якщо там когось кортіло це внести. Якби ми це в четвер 

розглянули, що відбулося, що п'ятен на сонці більш було б чи що? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміло. 

 

_______________. Тобто  у мене пропозиція на подалі. Все ж таки 

якось, как говорит Жванецкий, тщательнее до організації праці нашого 

комітету. Я бачу, що зібралися всі дисципліновані люди, ніхто не прогулює, і 

всі приходять в основному. Давайте якось домовлятись, те, що кортить воно, 

давайте… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми  вас почули. 

 

_______________. …розглядати, хоч і вночі зберемося, я не проти. 

Треба о 12 ночі, давайте о 12-й, якщо  воно потрібно суспільству. Але це 

абсолютно недоцільно сьогодні було двічі збиратись.  
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ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Сергій Михайлович, дозвольте. Михайло Волинець.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Почекайте секундочку… 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Чого чекати?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Чекайте секундочку. Давайте по черзі.  

Відповідаючи на ваше запитання. Всі наші попередні комітети були 

оголошені заздалегідь, ми рухались дуже дипломатично і дуже коректно. 

Сьогодні до нас… до нас вчора поступило прохання, щоб ми оперативно 

розглянули законопроект, тому що попросило керівництво Верховної Ради, 

щоб можна було винести сьогодні в зал парламенту. Відповідно, я 

відгукнувся, під свою відповідальність, відгукнувся на таке прохання 

керівництва Верховної Ради, і ми зробили таке засідання комітету. Якби ми  

зробили це вчора ввечері, то претензії, що за малий проміжок часу 

повідомили, могло б бути ще більше.  

Інші комітети у нас в цей, два тижні, як називається  турборежим, то в 

інших комітетах там взагалі засідання зранку, ввечері, там в такому 

інтенсивному режимі. Ми намагалися працювати коректно і так, щоб 

заздалегідь всі могли розпланувати. Цього разу сталася така ситуація, тому 

спасибі всім, хто прийшли, давайте з розумінням поставимося, і далі тоді 

будемо планувати так, як ми планували раніше. Тому, сподіваюсь, що в нас 

такі ситуації будуть як виняток із правил. 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Андрій Михайлович! Михайло Волинець. Ми ж вас 

не звинувачуємо. Ми хочемо обговорити цю ситуацію. На старті роботи 

дев'ятої сесії в кожної фракції є жорстка дисципліна. Кучеренко, наприклад, 

колега з "Батьківщини", він просто не прийшов. 

 

_______________. (Не чути)   
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ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Я прийшов сюди, зараз буду пояснювати, чому я не 

на фракції. Це перше. 

По-друге. Таке складається враження, що в нас сьогодні нема що 

розглядати в парламенті порядку дня. Тоді давайте працювати не скороченою 

процедурою, а пропонувати і спікеру, ви як наш представник, як голова 

комітету, це, можна сказати, президія Верховної Ради, – також говоріть, що 

це не зовсім зручно для народних депутатів. І там є 8 правка, де зараз 

виникне знову питання, про що говорив Михайло Бондар. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ваше прохання передам. 

Якщо можна, тепер… Ми вас вже почули, ви ж коментували ситуацію. 

 

_______________. Правильно. Тільки зауваження, яке ви сказали, що 

було 7 днів для цього, щоб подати поправки. Поправки, я вважав, що треба 

подавати згідно до закону, який регламентує ядерну енергетику. Якщо 

почали подавати поправки по ринку електроенергії, я тоді мав би подати, 

наприклад, якісь поправки по закону, там, по шахтарях, щоб не купляти 

російське вугілля, або там ще якісь поправки. Просто я думав, що то тільки 

по цьому закону можна подавати… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, ви цей коментар давали. Ми будемо 

визначатися по кожній поправці. Спасибі. 

Якщо можна, тепер до поправок. 

1 поправка, Радуцький. З ним поспілкувався, він не заперечує… якщо 

можна, я коротко. Він не заперечує, щоб ця поправка була відхилена, щоб 

вона не там… щоб ми приймали мінімальну кількість поправок, в нього 

немає заперечень. Тому прохання відхилити цю поправку. 

Хто – за, прошу підтримати. Спасибі, дякую. 
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Поправка номер 2. Також спілкувалися з авторами. Я не знаю, чи є 

зараз тут присутні автори і чи є присутня юрист Юля, з якою ми вчора 

спілкувались. Так. Є коментар з приводу цієї поправки? 

 

_______________. Пане голово, члени комітету, добрий ранок. Да, 

дивіться, є з приводу цієї ситуації. Ми розуміємо, що цим законом ми 

приводимо у гармонізацію, у відповідність до нашого законодавства. Але, 

фактично, ми ж говоримо там про енергонезалежність, ми ж говоримо, що у 

нас є ситуація на Донбасі і безпека наших атомних електростанцій. Так от, 

фактично, ми цим законом, те, що пропонуються ці зміни, проводимо, 

вводимо, фактично, подвійне ліцензування. У нас, згідно… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає подвійного ліцензування. Є спеціальний 

дозвіл, є ліцензія –  це різні речі. 

 

_______________. Я перепрошую, пане голово, дозвольте. Згідно 

Кодексу про надра у нас чітко на розробку надр є видобування тих чи інших, 

неважливо, ми зараз говоримо будь-яку руду, у нас є Геонадра. Щодо 

впровадження, звичайно, у нас є ДІЯР, який цим займається. Тапер виходить, 

що  і ВостГОК і інші, маючи ліцензії в Геонадрах, відповідно тому що 

Кабмін наділив повноваження Геонадра визначати… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  У нас немає ліцензій …….., це спеціальний дозвіл, 

не вводьте в оману.  

 

_______________. Тепер також будуть і в ДІЯРі отримувати фактично 

дублюючі ліцензії. Я хотів би, я спеціально, щоб члени комітету фахову 

позицію вислухали, є експерт МАГАТЕ Бакаржиєв Юрій Анатолійович, зі 

мною прийшов, тому що у пояснювальній записці автори закону на МАГАТЕ 

ссилаються. Є експерт МАГАТЕ, я хотів би, я вас дуже прошу, пане 
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головуючий, на комітеті дати йому 3 хвилини, щоб він як експерт МАГАТЕ 

фахово висловив свою позицію. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми йому даємо одну хвилину. 

 

_______________. Він спілкувався в тому числі і з ДІЯРом. Будь ласка. 

 

БАКАРЖИЄВ Ю.А.  Добрый день! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Де ви працюєте? 

 

БАКАРЖИЄВ Ю.А.  Я працюю директором… (Не чути)  

По поводу… (Не чути)  

  

_______________. До мікрофону підійдіть. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. До мікрофону, прохання одну хвилину, максимум 

півтори хвилини.  

 

БАКАРЖИЄВ Ю.А. Максимум одну хвилину. По поводу 

формулировки, о которой сейчас говорили. Я можу державною мовою, 

дозвольте мені, это будет быстрее. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, ми можемо більше часу з'їсти, 

сперечаючись, давайте коротко. 

 

БАКАРЖИЄВ Ю.А.  Формулировка, о которой мы сейчас говорим, 

лицензия или дозвил, вы знаете, что дозвил стал недавно, до этого это тоже 

называлась лицензия. Идет речь об одном и том же. Она некорректная в этой 

сфере. Почему? Потому что она не регламентирует, что будет 
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лицензироваться. Надо написать, в какой сфере будет лицензирование  

видобутку урану, ДІЯРом я имею в виду. Понимаете?  

Значит потому, что добыча  любого полезного ископаемого у нас 

регламентируется известными вам законами – это Кодексом о надрах и  

горным законом. Понимаете?  И поэтому у нас есть формулировка, которую 

мы бы хотели предложить и конкретизировать, в какой сфере это будет  

лицензироваться.  

Мы можем со слуха зачитать?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так ми читали вашу пропозицію. Я не зрозумів... 

 

БАКАРЖИЄВ Ю.А. Нет, она немножко не так сейчас. Она там 

слишком узко звучала. Мы сейчас ее более сделали именно в 

законодательной такой трактовки.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зачитуйте. У вас одна хвилина, ми ж домовилися. 

 

БАКАРЖИЄВ Ю.А.  Значит в сфере, "на використання поводження з 

радіоактивними матеріалами, які утворюються в процесі видобування та 

(або) переробки уранових руд".  Это будет звучать корректно. Это будет 

отвечать нормам международным. Это не будет дублировать наши законы.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.  

Дивіться, мені сам цей момент не є принциповим. Є строки подачі 

правок. Ввечері ми спілкувалися, не пам'ятаю, з вами, з народним депутатом. 

Ввечері ми спілкувалися з вашою помічницею Юлею, юристом. Ми прийшли 

до згоди, що ми цю правку сьогодні відхиляємо. В людей  просто буде 

розуміння, як правильно отримується ця ліцензія, протягом 2 місяців вона 

отримується. Ніякого подвійного ліцензування на сьогоднішній день немає, 

те, що аргументи наводились. Є спеціальний дозвіл від Держгеонадра, це 
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дозвіл на видобуток будь-яких копалин з землі. А окремо є ліцензія від  

Держатомрегулювання, якщо це потребує  певних заходів безпеки така 

діяльність.  Тому якби це був видобуток звичайної руди, то ніякої ліцензії не 

потрібно. А оскільки це уранові руди, де є там якесь опромінення, то 

потрібна  окрема ліцензія від Держатомрегулювання. І  ми з цим вчора 

ввечері погодилися. 

Правильно, Юля, чи ні?  

 

_______________. Справа в тому, що… (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правильно, що ми з вами вчора  ввечері на це 

погодились? 

 

_______________. Пропонується конкретизувати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ви ж на моє питання відповідаєте?    

 

_______________. Так. Справа в тому, що… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми вчора ввечері з вами про це погодились? 

 

_______________. Так, ми вчора домовилися, що ми… (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. Ми не так домовлялися. Не потрібно обманювати, 

бо ми говорили… 

 

_______________. Пане голово, я перепрошую, вибачте, дуже серйозно. 

Ми говоримо про уранові руди. Давайте це питання обговоримо. Ми зараз  

хоп-хоп і побігли. Я вас дуже прошу, фахівці прийшли. Ну, це ж, це ж дуже 

серйозно, я вас прошу. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо це дуже серйозно, чому ви вчасно не подали 

відповідну правку, а подаєте її з голосу на комітеті? 

 

_______________. Тому що взагалі, я перепрошую, ми з вами про це 

говорили в залі, дуже поспішають з тим законом, і варто було б його більш 

детально… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви подали правку, але подали правку іншу. Але 

подали правку іншу. Чому ви цю правку не подали відповідно до строків? 

 

_______________. Дивіться, про… Дивіться, ми максимально по, я 

вибачаюсь, ходу п'єси долучали, в тому числі і з ДІЯРом виходив на зв'язок, і 

вчора ввечері, і пізно, і сьогодні зранку спілкувалися. Зараз подвійного 

ліцензування нема. Я скажу, з ким, якщо треба. Зараз подвійного 

ліцензування нема, але ж із-за некоректного формулювання воно з'явиться, от 

у чому проблема. На що я звертаю, шановні члени комітету, вашу увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Яке буде подвійне ліцензування, можете ще раз 

пояснити? Які будуть дві ліцензії? І не плутайте ліцензію з дозволами. 

 

_______________. Дивіться, …..……, можете? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні, ви повторіть, скажіть, будь ласка, які будуть 

дві ліцензії. 

 

_______________. Дивіться, у нас, ще раз, ви правильно зазначили,  у 

нас єсть 16 стаття кодексу, там чітко Геонадра визначають, що руди, 

копалини, в тому числі і уранові руди. Тому для того, щоб… І вже і в 

ВостГОКі там хто хоче, займається, в геонадрах отримує. Щодо інших 
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ліцензій на безпечне провадження, на це все, тому що тут є радіація і так 

далі, ДІЯР, і хто хоче, в ДІЯРі цим займатися, отримує. 

А фактично зараз із-за того, що ми пишемо, вставляємо слово 

"видобування" в статтю 7 частину п'яту, виходить, що і питання видобування. 

Тепер доведеться йти в ДІЯР і з ними погоджувати. Тому, щоб цього не було, 

і ті, хто вже мають ліцензію в Геонадрах, могли… Тому планується 

переформулювати: право ……….. діяльності з приводу видобування, 

переробки – і все. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозумів. Моє питання було, моє питання було. 

Дивіться, нам буде простіше, якщо ви будете чути питання, на нього 

відповідати. Яке подвійне ліцензування? 

 

_______________. Я вам ще раз кажу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте, я закінчу питання. 

 

_______________. Да, вибачте. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас є дозвіл на видобуток – дозвіл від 

Держгеонадра, не ліцензія, а дозвіл. І в нас є ліцензія там, де видобуток 

вимагає певних заходів безпеки, стандартів безпеки. Яке тут подвійне 

ліцензування? 

 

_______________. Дивіться, я ще раз кажу. 

 

_______________.  (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це не ліцензія.  
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_______________. Свого видобування тягнуть за собою саме на 

видобування, не тільки участь і дозвіл Геонадр, як це є сьогодні, визначено 

статтею 16 Кодексу про надра, а також буде тягнути за собою дозвіл ДІЯРу, 

хоча ДІЯР і так ті, хто цим займається, отримують у нього дозвіл на і на 

транспортування, там, і відповідно впровадження, і все інше. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правильно. Але на видобування на сьогоднішній 

день ліцензування немає. А коли видобуваються уранові руди, згідно 

стандартів, відповідно це потрібно ліцензувати, тому що там заходи безпеки. 

 

_______________. Дивіться, уранові руди, я перепрошую, це ті самі 

інші копалини, як і всі інші, і тому у нас чітко визначено, що є Геонадра, 

вони це, ліцензуючи, надають дозволи.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто там піднімає руку? А є тут Держатом 

регулювання? Да.  

 

_______________. (Не чути) 

Є дозвіл отримання попереднього спеціального дозволу у ДІЯРу на 

промислове освоєння.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. ДІЯР видає спеціальні дозволи? 

 

_______________. Не ДІЯР, а Держгеонадра. Є розуміння і інших… (Не 

чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло, я вас почув, зрозуміло. Спасибі. Дякуємо 

вам.  
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_______________. Андрій Михайлович, можна переходити до 

голосування, у нас сесія скоро.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна Держатом регулювання  позицію? 

 

_______________. Дозвольте, будь ласка. Дякую, Андрій Михайлович, 

буквально одна хвилинка.  

Хотіла зазначити, що видобування і переробка – це єдиний 

технологічний процес. Наша ліцензія це є гарантія спроможності компанії, 

яка видобуває,  забезпечувати захист персоналу працівників населення та 

безпечно поводитися з відходами уранового виробництва. Якщо ви знаєте, 

тисячу, наприклад, тонн видобутої уранової руди використовується. І з неї 

тільки 998 тонн получається відходів, радіоактивних відходів уранової руди.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміло.   

Скажіть, будь ласка, скільки часу у вас займає отримання такої ліцензії 

в середньому?  

 

_______________.  Розгляд заяви максимальний – 2 місяці. Ніколи не  

затримуємо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ніколи не затримуєте. Тобто…  

 

_______________.  Ціна складає, оплата за ліцензію єдина – 10 тисяч 

гривень, визначена постановою…  

 

_______________.  …у другому місці. Правда чи це неправда? (Не 

чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  
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У мене пропозиція…  

 

_______________.  Вони сказали не затримують, а є експерт МАГАТЕ,  

який каже, що зовсім інша практика.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить, будемо реформувати 

Держатомрегулювання.  Ми – законодавці, ми маємо право зробити все, 

будемо тоді впливати на них.  

В мене пропозиція тоді йти дальше. Давайте по цій правці тоді. Хто за 

те, щоб цю правку підтримати? Ну, я питаю, хто підтримує. Якщо немає, хто 

підтримує, значить вона відхиленою вважається.  

Переходимо до наступної правки номер 3. Це Радуцький. Пропозиція 

частково врахувати цю правку, добавити словосполучення "здобувачі 

освіти". Прохання підтримати. Хто за це, щоби цю правку підтримати, прошу 

проголосувати. Частково. Спасибі.  

Порахували, да? Ні, не одноголосно. (Загальна дискусія)  

Давайте ще раз. Хто – за? Частково врахувати. А в чому там? Здобувачі 

освіти – там є якась позиція своя по здобувачам освіти? (Загальна дискусія) 

Добре.  

 

_______________.  (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре, о'кей. Позиція зрозуміла.  

Тепер поправка номер 4. (Шум у залі) Це те, що ми… це те, що в нас 

була правка з голосу…  Да, щоб вона була в таблицю добавлена.  

Прохання цю правку підтримати. Хто – за? 4-а. Це те, що ми 

обговорювали на… да, да. 

Поправка номер 5 депутата Радуцького. Фактично, тут добавляються… 

Ну, це директиви. Це не зовсім наша, це більше медичне. Я, в принципі, до 

нього звертався, щоб він… якийсь свій закон писали, але це просто 
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дублювання директиви, тому тут ніяких проблем я не бачу. Тому, якщо 

можна, прохання її також підтримати. Прошу проголосувати стосовно правки 

номер 5. (Шум у залі)  

Правка номер 6, це затвердження лімітів. Вони, в принципі, на 

сьогоднішній день затверджуються Міністерством охорони здоров'я, але 

пропозиція була від голови комітету по здоров'ю, щоб це була законодавча 

вимога, що ці ліміті мають затверджуватися. Тобто, в принципі, воно є на 

сьогодні, тільки воно передбачено не законом, а вторинним законодавством 

Міністерства охорони здоров'я.  

Тому, як на мене, непринципово. Тому прохання підтримати цю  

поправку номер 6, щоб це було передбачено і в законі.  

Хто – за? Дякую. 

Поправка номер 6. Прохання… Хто – за…  

Поправка номер 12, прохання її відхилити. Радуцький не заперечує. 

Там у нас після першого читання був перелік… (Шум у залі) Про що? Сім, 

зараз номер 7, да.  

Після першого читання в нас був перелік рентгенівських апаратів, які 

заборонені до ввезення або до виробництва в Україні. Вони пропонували це 

виключити і передати, щоб визначався, я так розумію, Кабінет Міністрів. Ну, 

це якесь… це, дійсно, спірне питання. Просто вчора ввечері я з ним 

проговорював. Це – спірне питання, того я попросив, щоб вони не 

заперечували проти відхилення. Вони не заперечують, вони це будуть 

вирішувати якимось своїм законом. І тому прохання її відхилити.  

Ну, давайте проголосуємо. Хто –за, щоб ця правка була… (Шум у залі) 

Ну, нам не треба. Якщо ми її не підтримуємо, вона вважається відхиленою. 

Да! Тому…  

Хто за те, щоб її підтримати? Ну, нема нікого. Значить, ми її 

відхиляємо.  

І правка номер 8. Правка номер 8 стосується Закону "Про ринок 

електричної енергії". Я поясню, в чому її суть. В нас була… на сьогоднішній 
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день в нас є  велика проблема на ринку електричної енергії, в нас запаси 

вугілля на складах в два рази менші, ніж були рік тому, і постійно виникають 

дефіцити кожен день. В нас Законом "Про ринок електричної енергії" 

передбачено, що імпорт електричної енергії не з країн членів Енергетичного 

співтовариства може поставлятися лише на ринок на добу наперед або на 

внутридобовий ринок, але не по двосторонніх контрактах. І вчора була 

зустріч… позавчора була зустріч з Енергетичним співтовариством, і я 

запитував в них, чому таке. Вони кажуть ми до цього немає ніякого 

відношення, ми вважаємо, що це неправильно, і це взагалі не була наша 

вимога. Я так розумію, що тут, що були колись бажаючі, щоб  у нас ……. 

конкуренція на ринку електричної енергії, тому виникали певні обмеження. З 

тим ще можна жити. Але ми зараз входимо в зиму, і коли в нас запаси вугілля 

на складах в два рази нижче ніж минулого року, то в нас можуть бути 

серйозні відключення, і не хочеться, щоб повторилась ситуація 2014 року, 

коли в нас були певні блекаути по електроенергії.  

Ми також отримали лист від Американської торгово-промислової 

палати, де вони також вказують на цей момент, що просять виключити нас, 

що імпорт має бути виключно на ринку на добу наперед та на балансуючий 

ринок, тобто щоби була можливість по двосторонніх контрактах. І це 

питання трохи термінове, я проговорював його і з міністром енергетики, 

трохи термінове через входження в зиму і через те, що, на превеликий жаль, 

компанії не сформували необхідні склади вугілля, і в нас є дуже величезні 

ризики. Тому ця правка була включена в цей законопроект. І хотілося би, 

щоби ми це підтримали, щоби зняти ті ризики, які ми можемо мати цієї зими, 

щоб раптом у нас не було якихось проблем з веєрними відключеннями 

електроенергії. Да. 

 

______________. Може це і має сенс зараз. Але як, чомусь це 

втюхивают в цей закон? Оце дуже цікаво. Такого ще не було. Ну давайте 
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розглядати Закон "Про ринок електроенергії", внесемо в порядок денний. 

Чого от сюди про безпеку… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вам поясню. Дякую за запитання.  

 

______________. Це вообще в огороде бузина, а в Киеве дядько.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Слушна… 

 

______________. Я не зовсім розумію таку законотворчу роботу. Щось 

приснилось, хтось щось сказав. Може і правильно. Але давайте якусь 

системність. Если ми розглядаємо такий закон, давайте такий. …згадали 

зовсім інший і втюхиваем в цей закон, і давайте сьогодні, і бігом.  

 

_______________. Давайте я короткий коментар. А всі почули, що це 

терміново необхідно? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте я… 

(Загальна дискусія) 

Секундочку, давайте... ви задали питання, давайте я вам дам відповідь 

на це питання.  

Дійсно, можна розробляти новий Закон про ринок електричної енергії, 

ми його будемо розробляти, там багато чого потрібно міняти. І я думаю, що 

там якась робоча група буде, там, ну, як мінімум декілька тижнів треба на те, 

щоб його розробити, потім перше, друге, третє читання, і я думаю, що зміни 

вступлять в силу, на превеликий жаль, вже далеко після початку 

опалювального сезону і, можливо, не раніше зими.  

Справа в тому, що у нас такі от, ну, зміна парламенту, зміна уряду, вона 

тягне певних за собою незручностей, коли нам треба швидко і оперативно 

реагувати на ситуацію. І основна річ, без якої ми, в принципі, не мали би там 
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якихось хвилювань, це, на превеликий жаль, ситуація, коли рівень вугілля на 

складах у нас на сьогоднішній день в два рази нижчий ніж минулого року. 

Чому так поступають деякі компанії, я не знаю, але хто у нас основні 

компанії в цьому ринку, ми прекрасно розуміємо. Тому ситуація неідеальна, 

я це розумію, краще поступати іншим способом. Але у нас є величезні  

ризики, які ми можемо зняти... 

 

_______________. Андрію Михайловичу, дайте можливість і іншим 

говорити, ви без кінця говорите.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я дам можливість. Запитання... 

 

_______________. ... я два ще буквально, я прошу, Михайло, ти вибач. 

При відсутності вугілля на складах, я думаю, що сьогодні міністр професійно 

скаже, чого знищується 33 державних шахти, продовжуються знищуватись. 

Їх доводять до нуля, вони зупиняються одна за одною. І зупиняться, там 

залишиться 5.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Зрозуміло.  

 

_______________. Але це, хто заважав подати оцей пункт як зміни до 

Закону про енергоринок... окремо чи це терміново. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, я ж вам відповів. 

 

_______________. Чого  втюхиваем сюди? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми будемо робити зміни.  
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_______________. Я розумію, що високий полет мыслей і дуже освічені 

люди прийшли. Але я не розумію, ну, якийсь порядок повинен бути в 

законотворчості. Ми ж комітет вищого законодавчого органу України при 

парламентсько-президентській республіці. Я не розумію. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вас почув. Я вам відповів, що ми будемо вносити 

зміни, але цей закон вступить в силу не раніше зими, і ми не знаємо, скільки 

часу пройде. У нас точно не міністр винен за два тижні своєї роботи, що 

немає вугілля на складах. І у нас в основному вугільна галузь –  це приватна, 

а не державна. 90 відсотків – це приватні шахти і приватна теплова генерація. 

Тому міністра тут… 

 

______________. Це не норма цього закону.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У міністра тут повноваження досить обмежені.  

 

______________. Можна, да? Дивіться, ну, оскільки я числюся серед 

авторів цього законопроекту, то виходить, що будь-яка редакція фінальна 

буде в тому числі і до мого імені як би приставлена, так скажемо.  

Насправді, я не проти там приймати норму, але мене хвилює лише те, 

що, ну, от ми по суті… Я не розумію цю проблему. Ну, от особисто я не 

розумію, про що іде мова. Ну, абсолютно. Я готовий там, грубо кажучи, 

голосувати за все хороше проти всього поганого. Но я читаю норму оцю 

закону, я не розумію, що ми видаляємо. Якщо ми можемо зараз ґрунтовно це 

пояснити про те, давайте голосувати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можемо.  

 

______________. Давайте дуже коротко. Я щойно отримав… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте я дам відповідь.  

 

______________. У мене є по суті коментар від експерта.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Юра! Юра! 

 

______________. Михайло, ви перекрикуєте мене постійно, може 

досить піднімати голос?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юра! Юра! 

 

______________. Михайло, досить голос піднімати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте по черзі. Я дам… 

Юра! Юра!  Давайте я дам відповідь на це питання.  

Юра! Юра! Давай не зривати засідання комітету. Юра, давай не 

зривати засідання комітету.  

Я ще раз пояснюю. У нас є норма закону, як вона там з'явилась, це 

окреме питання, яка говорить про те, що весь імпорт електроенергії з країн, 

які не є членами Енергетичного співтовариства, такого більш ніде немає, щоб 

визначать… 

(Загальна дискусія) 

Мене попросили пояснити. Давайте тоді… 

(Загальна дискусія) 

Я відповідаю… 

(Загальна дискусія) 

Я відповідаю на запитання.  

 

______________. (Не чути) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Я відповідаю.  Якщо людина задала запитання, вона 

не тупа, вона хоче просто почути відповідь на своє запитання. Прошу 

коректно відноситись до колег.  

 У нас була норма закону, яка говорила, що імпорт може бути по 

двосторонніх контрактах лише з країн, які є членами Енергетичного 

співтовариства. З країнами, які не є членами Енергетичного співтовариства, 

чомусь тільки на ринок на добу наперед або на ……… ринок. Це означає, що, 

наприклад, з Білорусі не може бути імпорт по двосторонніх контрактах. З 

Польщі може, з Білорусі не може. З Молдови на сьогоднішній день може. Но 

якщо завтра Молдова вийде з Енергетичного співтовариства, а це не є 

зобов'язання бути членом цього Енергетичного співтовариства, то і з 

Молдови не може бути.  

Ця правка, очевидно, була для того, щоби певні компанії бажали 

обмежити пропозицію електроенергії і обмежити конкуренцію на ринку, 

тому що ніякого інакшого сенсу в цьому немає. І у нас було обговорення з 

Енергетичним співтовариством. Вам це потрібно? Вони кажуть, ні, нам це 

взагалі не потрібно. Є звернення з Американської торгово-промислової 

палати аналогічне.  

Тому, враховуючи ту проблему, яка є у нас з вугіллям, і враховуючи, 

що відповідальність сьогодні несемо ми і уряд несе, а не хтось третій, на кого 

можна показати пальцем, якщо раптом якісь проблеми, то нам доводиться 

іноді в турборежимі вирішувати проблеми, які нам дісталися. 

 

_______________. Андрій Михайловичу, дозвольте, щоб ви не 

говорили те саме, но, невже ви не розумієте? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте. Давайте тепер ви.  

 

_______________. Ми знаходимося в єдиній енергосистемі з Росією. 

Ми отримуємо електроенергію по перетокам, так само, як Росія від нас. Ми 
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не можемо отримати електроенергію з країн Західної Європи, ви це 

прекрасно знаєте. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можемо, Бурштинський острів, можемо. 

 

_______________. Ми не можемо в зворотному отримати звіюдти 

електроенергію, там косинус не співпадає. Тільки від нас ми можемо 

імпортувати електроенергію. Це перше.  

Тому я пропоную відхилити цю поправку. А сьогодні ми маємо 

поговорити і про те, як стабілізувати ситуацію на ринку вугілля, як 

виплатити зарплату шахтарям. Ми про це просто мовчимо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміла пропозиція.  

Пане Михайле, давайте, якщо коротко, будемо визначатися. 

 

БОНДАР М.Л.  Коротко. По-перше, пане Андрію, листи,  про які ви 

говорите... 

 

_______________. Михайло Леонтійович, ми …….. про чергу 

висловлювання і знову те саме. 

 

БОНДАР М.Л. Ми не отримували цих листів.  

По-друге, не наголошуйте зараз на браку вугілля, тому що зараз вся 

країна розголошує, що в багатьох містах держави стоять вагони з російським 

вугіллям, тому не наголошуйте це. Тому що виглядає так, що треба ту 

поправку внести, щоб легалізувати це вугілля чи що? Давайте не торпедувати 

те питання, не наголошуйте на цьому, що брак вугілля. Не наголошуйте. Ну, 

а при чому вугілля до цього? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Пане Михайле... 
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_______________. Ну, от і я питаю, причому ця поправка зараз? Ви 

читали законопроект і аналізували? 

 

БОНДАР М.Л. Поправка якраз не до чого. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.  

 

БОНДАР М.Л. Тому ту поправку відхиляємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Ця поправка вугілля російського точно не 

стосується. 

 

_______________. Абсолютно ніякого відношення.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У мене пропозиція. Я розумію, що є різні думки, 

давайте будемо визначатися, щоб ми розуміли. Ну, ви ж уже сказали свою 

позицію. 

 

_______________. Ні, не сказав. Я ще, ви не почули. Я кажу, що нема... 

вносити поправку до закону, нормою якого, вона не являється. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Ми вас почули.  

 

_______________. Вона до цього закону немає ніякого відношення. Є 

апарат, хай… Ну, треба вчититися.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В мене прохання, по поправці номер 8… Саша, по 

поправці номер 8.  
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Ставимо на голосування поправку номер 8. Прохання підтримати цю 

поправку. Хто – за, прошу проголосувати.    

 

______________. Рішення не прийнято.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скільки, 8?  

Добре. Ідем дальше.  Поправка номер 9. Прохання врахувати.  

Хто – за, прошу проголосувати.  

 

ГРИБ В.О. А про що вона, пане Андрій, поясніть, будь ласка.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  У вас немає таблиці?  

 

ГРИБ В.О. Ні, вона є, но я, знаєте такий шрифт, що я не дуже добре 

бачу.  

 

______________. Можна, пане голово? Я автор поправки. Вибачте. Це 

10 і 74, мається на увазі, це там де ми говоримо про те, щоби дати 

більше терміни Кабміну, підзаконний акт для того, щоби ті зміни… 

 

ГРИБ В.О. (Не чути) 

   

______________. Да. Те, що було перед цим відхилено, але… Щоб 

дати більше терміну підготувати краще підзаконні акти.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу підтримати. Хто – за?  
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______________. І не було колізій в законодавстві.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Правка номер 10, також прошу підтримати.   

 

______________. Те саме. Це те саме.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хто – за? Спасибі.  

Все. Тоді сьогодні виносимо в зал. Сподіваюсь, що законопроект буде 

підтриманий.  

 


