
  

  

  

 

  

 

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, 

ядерної політики та ядерної безпеки 

  

01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 5, тел. 255-26-62, факс 255-24-01 

                                                                                                                   

                                                                             45   

                                                                        

                                                                             5             квітня            17      

   

                                                                                       м. Київ  

   

ГОЛОВУЄ:  Перший заступник Голови Комітету  Домбровський О.Г.  

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету Бондар М.Л., Войціцька В.М., Іоффе Ю.Я., 

Звягільський Ю.Л., Ксенжук О.С., Лівік О.П., Лопушанський А.Я., 

Мартовицький А.В., Підлісецький Л.Т., Рябчин О.М., Чижмарь Ю.В. 

 

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

Л.О., Тимофієв П.В., Вдовенко В.Г., Хала Д.О., Шмерего М.О., Біленька Н.О. 

  

ВІДСУТНІ: Бандуров В.В., Батенко Т.І., Бєлькова О.В., Богдан Р.Д., 

Кацер–Бучковська Н.В., Кононенко І.В., Клюєв С.П., Онищенко О.Р.  

 

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ: 

 

1. Щодо узгодження окремих положень у порівняльній таблиці до 

проекту Закону про ринок електричної енергії, друге читання, №4493. 

 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо стабілізації діяльності Державного акціонерного товариства 

"Чорноморнафтогаз" у зв'язку з тимчасовою окупацією території України, 

друге читання, №5370. 

 

3. Проект Закону про забезпечення прозорості у видобувних галузях, 

Бєлькова О.В., Домбровський О.Г., Рябчин О.М., Підлісецький Л.Т., 

Бандуров В.В., Кацер-Бучковська Н.В. та інші, №6229. 

 

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

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг" (щодо відкритого та прозорого формування складу 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг), Підлісецький Л.Т., Бабак А.В. та інші, №6073. 
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5. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг" (щодо невідкладної ротації чинного складу 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг), Рябчин О.В., Войціцька В.М., №6073-1. 

 

6. Проект Закону про врегулювання діяльності Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, Дерев′янко Ю.Б., Добродомов Д.Є., №4977. 

 

7. Проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо оформлення прав на землю під 

об'єктами енергетики, Підлісецький Л.Т. та інші, №6255. 

 

8. Різне. 

 1. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію голови підкомітету Підлісецького Л.Т. щодо 

узгодження окремих положень у порівняльній таблиці до проекту Закону про 

ринок електричної енергії, друге читання, №4493. 

 

ВИСТУПИЛИ: Мартовицький А.В., Іоффе Ю.Я., Домбровський О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Підтримати правки народного депутата Мартовицького А.В. до ч.6 ст. 46, 

п.1 ч.2 ст.55, п.5 ст. 64, абзаців 37 та 38 п.1 Розділу XVII Прикінцевих та 

перехідних положень тексту до другого читання проекту Закону про ринок 

електричної енергії України, №4493, який опрацьований у редакційному відділі 

Головного управління документального забезпечення Апарату Верховної Ради 

України. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію голови підкомітету - керівника робочої групи 

Підлісецького Л.Т. щодо пропозицій до таблиці до другого читання проекту 

Закону про ринок електричної енергії України, №4493. 

 

Під час обговорення поправок та пропозицій ВИСТУПИЛИ: 

Рябчин О.М., Бондар М.Л., Войціцька В.М., Іоффе Ю.Я., Лівік О.П., 

Звягільський Ю.Л., Рябчин О.М., Чижмарь Ю.В., Домбровський О.Г.  

 

1. Поправка №217 народного депутата Підлісецького Л.Т. за 

результатами голосування врахована. 

 

Голосували: 

«За»                          -         9 

«Проти»                   -         2      
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«Утримався»           -          1 

 

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 

*** 

Засідання залишив народний депутат Лівік О.П. Загальна кількість 

присутніх – 11 народних депутатів – членів Комітету.  

*** 

2. Технічна правка Прикінцевих та перехідних положень щодо 

визначення повноважень КМУ та Регулятора визначати переможців конкурсу 

постачальника універсальних послуг та постачальника «останньої надії». 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

           3. Поправка №1020 народного депутата Підлісецького Л.Т. за 

результатами голосування врахована.  

 

Голосували: 

«За»                          -         10 

 «Утримався»           -         1 

 

Рішення прийнято більшістю голосів. 

            

           4. Поправки №№989 та 1002 народного депутата Чижмаря Ю.В. за 

результатами голосування враховані. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

5. Поправки №№997 та 1000 народного депутата Рябчина О.М. за 

результатами голосування відхилені. 

 

Голосували: 

«За»                          -         3 

«Проти»                   -         6   

 «Утримався»           -         2 

 

Рішення не набрало більшості голосів. 

 

6. Поправка №55  народного депутата Сажка С.М. за результатами 

голосування врахована. 

 

Голосували: 

«За»                          -         10 

 «Утримався»           -         1 

  

Рішення прийнято більшістю голосів. 
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7. Поправка №956 народного депутата Мартовицького А.В. за 

результатами голосування відхилена. 

 

Голосували: 

«За»                          -         3 

«Утримався»           -         8 

 

Рішення не набрало більшості голосів. 

 

8. Поправки №№1129, 1132, 1134, 1140 народного депутата 

Домбровського О.Г. на прохання автора відхилені. 

 

Голосували: 

«За»                          -         10 

«Утримався»           -         1 

 

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 

9. Поправка №1120 народних депутатів – членів Комітету за 

результатами голосування відхилена. 

 

Голосували: 

«За»                          -         10 

«Утримався»           -         1 

 

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 

СЛУХАЛИ: Пропозицію першого заступника Голови Комітету 

Домбровського О.Г. щодо прийняття проекту Закону про ринок електричної 

енергії України, №4493,  з урахуванням пропозицій і зауважень, висловлених 

на засіданні Комітету, у другому читанні та в цілому. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про ринок 

електричної енергії України, №4493,  з урахуванням пропозицій і зауважень, 

висловлених на засіданні Комітету, прийняти у другому читанні та в цілому. 

 

2. Доповідачем на засіданні Верховної Ради України визначити голову 

підкомітету Підлісецького Л.Т. 

 

Голосували: 

«За»                          -         8 

«Проти»                   -         1   

«Утримався»           -         2 

 

Рішення прийнято більшістю голосів. 
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2. 

ПРИСУТНІ: Нєжнова С.В. – Керівник ДАТ «Чорноморнафтогаз». 

СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника Голови Комітету 

Домбровського О.Г. щодо проекту Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного 

акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" у зв'язку з тимчасовою 

окупацією території України, друге читання, №5370. 

ВИСТУПИЛИ: Підлісецький Л.Т., Войціцька В.М., Домбровський О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності 

Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" у зв'язку з 

тимчасовою окупацією території України, друге читання, №5370, прийняти  у 

другому читанні та в цілому. 

2. Доповідачем на засіданні Верховної Ради України визначити першого 

заступника Голови Комітету Домбровського О.Г. 

 

Голосували: 

«за»                     -    8 

«утримався»       -    3  

 

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 

3. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника Голови Комітету 

Домбровського О.Г. щодо проекту Закону про забезпечення прозорості у 

видобувних галузях, Бєлькова О.В., Домбровський О.Г., Рябчин О.М., 

Підлісецький Л.Т., Бандуров В.В., Кацер-Бучковська Н.В. та інші, №6229. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про 

забезпечення прозорості у видобувних галузях, Бєлькова О.В., Домбровський 

О.Г., Рябчин О.М., Підлісецький Л.Т., Бандуров В.В., Кацер-Бучковська Н.В. та 

інші, №6229, прийняти  у першому читанні за основу. 

2. Доповідачем на засіданні Верховної Ради України визначити першого 

заступника Голови Комітету Домбровського О.Г. 

 

Голосували: 

«за»                     -    8 

«утримався»       -    3  

 

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 

*** 

Загальна кількість присутніх – 12 народних депутатів – членів Комітету.  

*** 
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4-5. 

СЛУХАЛИ: Інформацію народного депутата Підлісецького Л.Т. щодо 

проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг" (щодо відкритого та прозорого формування складу 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг), Підлісецький Л.Т., Бабак А.В. та інші, №6073, та 

народного депутата Рябчина О.М. щодо проекту Закону про внесення змін до 

Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг" (щодо невідкладної ротації 

чинного складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг), Рябчин О.В., Войціцька В.М., 

№6073-1. 

 

ВИСТУПИЛИ: Бондар М.Л., Чижмарь Ю.В., Домбровський О.Г. 

 

За результатами голосування ні один законопроект не набрав необхідної 

більшості голосів. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Внести проекти Законів про внесення змін до Закону України "Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг" (щодо відкритого та прозорого формування складу 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг), Підлісецький Л.Т., Бабак А.В. та інші, №6073, та про 

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

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (щодо 

невідкладної ротації чинного складу Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), Рябчин 

О.В., Войціцька В.М., №6073-1, на розгляд Верховної Ради України для 

прийняття рішення. 

2.  Доповідачем на засіданні Верховної Ради України визначити першого 

заступника Голови Комітету Домбровського О.Г. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

6. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію голови підкомітету Підлісецького Л.Т. щодо 

проекту Закону про врегулювання діяльності Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дерев′янко 

Ю.Б., Добродомов Д.Є., №4977. 

 

ВИСТУПИЛИ: Рябчин О.М., Домбровський О.Г.  

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України відхилити проект Закону про 

врегулювання діяльності Національної комісії, що здійснює державне 
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регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дерев′янко Ю.Б., 

Добродомов Д.Є., №4977. 

2. Доповідачем на засіданні Верховної Ради України визначити голову 

підкомітету Підлісецького Л.Т. 

 

Голосували: 

«за»                     -    9 

«утримався»       -    3  

 

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 

7. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію голови підкомітету Підлісецького Л.Т. щодо 

проекту Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо оформлення прав на землю під об'єктами 

енергетики, Підлісецький Л.Т. та інші, №6255. 

 

ВИСТУПИЛИ: Звягільський Ю.Л., Бондар М.Л., Рябчин О.М.,  

Лопушанський А.Я., Домбровський О.Г.  

 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати Комітету з питань аграрної політики та земельних 

відносин внести проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо оформлення прав на землю 

під об'єктами енергетики, Підлісецький Л.Т. та інші, №6255, на розгляд   

Верховної Ради України для прийняття за основу. 

 

Голосували: 

«за»                     -    7 

«утримався»       -    5  

 

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 

 

 

Перший заступник Голови Комітету                    О.ДОМБРОВСЬКИЙ 

 

 

Секретар Комітету                                                           В.ВОЙЦІЦЬКА 
 


