
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕНЕРГЕТИКИ ТА 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ЗВІТ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ 
ЗА ПЕРІОД 3 СЕСІЇ 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

IX СКЛИКАННЯ
(лютий - липень 2020 р.)

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ



РОБОТА КОМІТЕТУ В ЦИФРАХ:

проведено 13 ЗАСІДАНЬ
на яких розглянуто 26 ПИТАНЬ 

подано 10 ВИСНОВКІВ 
до Верховної Ради України

направлено 226 ЗАПИТІВ до Кабінету 

Міністрів України, окремих міністерств, ЦОВВ 

проведено КОМІТЕТСЬКІ СЛУХАННЯ 
та 5 КРУГЛИХ СТОЛІВ

проведено >20 ЗАСІДАНЬ 
підкомітетів та робочих груп

розглянуто 117 ЛИСТІВ, ЗВЕРНЕНЬ 
ТА ЗАПИТІВ 



ЗА ПОДАННЯМ КОМІТЕТУ 

ПРИЙНЯТО В ЦІЛОМУ ТА 
ПІДПИСАНО ПРЕЗИДЕНТОМ
3 ЗАКОНИ 
«Про внесення змін до деяких законів України 
щодо безпеки використання ядерної енергії» 
від 19.05.2020 № 613-IX.

«Про заходи, спрямовані на погашення 
заборгованості, що утворилася на оптовому 
ринку електричної енергії» 
від 17.06.2020 № 719-IX.

«Про внесення змін до деяких законів України 
щодо удосконалення умов підтримки 
виробництва електричної енергії з 
альтернативних джерел енергії» 
від 21.07.2020 № 810-IX. 



ПРИЙНЯТО ЗА ОСНОВУ У 
I ЧИТАННІ 3 ЗАКОНОПРОЕКТИ 

Проект Закону про внесення змін до Закону України 
«Про ринок електричної енергії» №3199.

Проект Закону України про внесення змін до 
Прикінцевих та перехідних положень 
Закону України «Про ринок електричної енергії»
щодо постачання електричної енергії для 
забезпечення функціонування спільного майна 
багатоквартирного житлового будинку №2098.

Проект Закону України про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
запровадження на ринку природного газу обліку 
та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії 
№2553.

НАПРАВЛЕНО НА ПОВТОРНЕ 
I ТА ІІ ЧИТАННЯ 
2 ЗАКОНОПРОЕКТИ 

Проект Закону України про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
обов'язковості використання рідкого біопалива 
(біокомпонентів) у галузі транспорту» №3356 
(перше читання).

Проект Закону України про внесення змін до 
деяких законів України щодо врегулювання 
окремих питань у сфері надання житлово-
комунальних послуг» №2458 (друге читання).



У рамках виконання контрольних функцій за дотриманням і реалізацією 
законів та рішень здійснено:

ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ НА ТРИПІЛЬСЬКУ ТЕС, на якому була обговорена 
інформація щодо поточного стану діяльності ПАТ «Центренерго».

ВИЇЗНА РОБОЧА НАРАДА на об’єкти промисловості та 
паливно-енергетичного комплексу Донецької області.



та КОМІТЕТСЬКІ СЛУХАННЯ на тему:

«Використання природного газу в побуті: безпека,
проблеми, шляхи вирішення» (08 липня 2020 р).

проведено 5 КРУГЛИХ СТОЛІВ на теми:

«Структура формування ціни на природний газ для
населення (розподіл, постачання, коефіцієнти
приведення до стандартних умов). Чи є ціна на газ
конкурентною?» (13 лютого 2020 року);

Щодо мінімізації відходів у продовольчій системі
(17 лютого 2020 року);

Щодо стану розвитку та нагальних проблем
електромобільності в сфері громадського транспорту
України (20 лютого 2020 року);

«Природний газ: перехідне паливо між викопними
ресурсами та відновлювальними джерелами енергії»
(6 березня 2020 року);

«Подолання кризових явищ в українській енергетиці»
(5 травня 2020 року).


