
  

  

  

 

  

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 

                                                                                                                   

                                                                             48   

                                                                        

                                                                            21            червня            17      

  

                                                                                       м. Київ  

   

ГОЛОВУЄ:  Перший заступник Голови Комітету  Домбровський О.Г.  

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету Бандуров В.В., Бєлькова О.В., Бондар М.Л., 

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

Лопушанський А.Я., Мартовицький А.В., Підлісецький Л.Т., Рябчин О.М., 

Чижмарь Ю.В. 

 

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

Вдовенко В.Г., Хала Д.О., Кальченко М.В., Шмерего М.О. 

  

ВІДСУТНІ: Кацер–Бучковська Н.В., Клюєв С.П., Онищенко О.Р., Лівік 

О.П., Батенко Т.І., Ксенжук О.С. 

 

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ: 

 

1. Проекти законів, які знаходяться на розгляді Верховної Ради 

України VIII скликання та втратили актуальність, або реалізація яких не 

узгоджується із законодавством у сфері енергетики у зв’язку з набранням 

чинності Закону України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII «Про ринок 

електричної енергії», у зв’язку з чим виникає необхідність зняття їх з розгляду: 

- Про внесення змін до деяких законів України щодо використання 

побутових відходів як альтернативного джерела енергії, Кононенко І.В., Король 

В.М., реєстр. № 2260а від 03.07.2015. 

- Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" 

щодо обов'язків енергопостачальників, електропередавальних організацій та 

споживачів енергії, Курячий М.П., реєстр. № 2944 від 22.05.2015. 

- Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення 

механізму стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел 

енергії (технічний), Підлісецький Л.Т., Войціцька В.М. та інші, реєстр. № 3447 

від 10.11.2015. 
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- Про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення 

приєднання до електричних мереж), Войціцька В.М., Рябчин О.М. та інші, 

реєстр. № 4310-1 від 06.04.2016. 

- Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" 

(щодо демонополізації приєднання споживачів до електричних мереж), 

Чижмарь Ю.В., реєстр. № 4310-2 від 12.04.2016. 

- Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" 

щодо умов припинення електропостачання, що відпускається населенню для 

побутових потреб, Бублик Ю.В., реєстр. № 5532 від 12.12.2016. 

- Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про 

засади функціонування ринку електричної енергії України", реєстр. № 5625 від 

29.12.2016. 

- Про внесення змін до Закону України "Про засади функціонування 

ринку електричної енергії України" (щодо терміну набрання чинності), реєстр. 

№ 6177 від 14.03.2017. 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

стимулювання використання побутових відходів як альтернативного джерела 

енергії, Домбровський О.Г., Кононенко І.В., Войціцька В.М., Чижмарь 

Ю.В., Южаніна Н.П. та інші, № 4835 від 16.06.2016 та доопрацьована до 

нього версія. 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо зняття адміністративних бар'єрів та підвищення інвестиційної 

привабливості галузі виробництва енергії з альтернативних джерел, 

Домбровський О.Г., Рябчин О.М., Єфімов М.В., Писаренко В.В., реєстр.№ 

6496. 
4. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про ринок 

природного газу" щодо запровадження обліку природного газу в одиницях 

енергії, Лопушанський А.Я., №6324.  

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо 

захисту прав споживачів при користуванні природними об'єктами права 

власності Українського народу), Міщенко С.Г., №4749. 

6. Проект Закону про внесення змін до закону України „Про 

забезпечення комерційного обліку природного газу” (щодо захисту прав 

споживачів при встановленні вузлів комерційного обліку природного газу)», 

Воропаєв Ю.М., № 5093. 

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

забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо порядку 

встановлення лічильників споживачам природного газу», Бабак А.В., 

Підлісецький Л.Т., реєстр. № 5722.  

8. Проект Закону про внесення змін до статті 6 Закону України «Про 

забезпечення комерційного обліку природного газу» (щодо заборони 

встановлення загальнобудинкових лічильників споживачам природного газу)», 

Каплін С.М., № 6277. 

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

забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо забезпечення 

встановлення побутовим споживачам природного газу індивідуальних 

лічильників», Батенко Т.І. та інші, № 6277-1. 

http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15727
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18056
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18090
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/8838
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10. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо порядку 

встановлення лічильників газу малозабезпеченим категоріям громадян», 

Мельник С.І., № 6306.  
11. Про затвердження акредитації НТЦ «Псіхея» при Комітеті. 

 

*** 

Загальна кількість присутніх – 14 народних депутатів – членів Комітету.  

*** 

 

 1. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію голови підкомітету Підлісецького Л.Т. щодо 

зняття з розгляду у зв′язку з втратою актуальності наступних проектів Законів: 

- про внесення змін до деяких законів України щодо використання 

побутових відходів як альтернативного джерела енергії, Кононенко І.В., Король 

В.М., № 2260а від 03.07.2015 р. 

- про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" 

щодо обов'язків енергопостачальників, електропередавальних організацій та 

споживачів енергії, Курячий М.П., № 2944 від 22.05.2015 р. 

- про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення 

механізму стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел 

енергії (технічний), Підлісецький Л.Т., Войціцька В.М. та інші, № 3447 від 

10.11.2015 р. 

- про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення 

приєднання до електричних мереж), Войціцька В.М., Рябчин О.М. та інші, 

№ 4310-1 від 06.04.2016 р. 

- про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" 

(щодо демонополізації приєднання споживачів до електричних мереж), 

Чижмарь Ю.В., № 4310-2 від 12.04.2016 р. 

- про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" 

щодо умов припинення електропостачання, що відпускається населенню для 

побутових потреб, Бублик Ю.В., № 5532 від 12.12.2016 р. 

- про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про 

засади функціонування ринку електричної енергії України", № 5625 від 

29.12.2016 р. 

- про внесення змін до Закону України "Про засади функціонування 

ринку електричної енергії України" (щодо терміну набрання чинності), № 6177 

від 14.03.2017 р. 

                      

ВИСТУПИЛИ: Кононенко І.В., Домбровський О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України зняти з розгляду як такі, що 

втратили актуальність, або реалізація яких не узгоджується із законодавством у 

сфері енергетики у зв’язку з набранням чинності Закону України від 13 квітня 
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2017 року № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії», наступні 

законопроекти: 

- про внесення змін до деяких законів України щодо використання 

побутових відходів як альтернативного джерела енергії, Кононенко І.В., Король 

В.М., № 2260а від 03.07.2015 р. 

- про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" 

щодо обов'язків енергопостачальників, електропередавальних організацій та 

споживачів енергії, Курячий М.П., № 2944 від 22.05.2015 р. 

- про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення 

механізму стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел 

енергії (технічний), Підлісецький Л.Т., Войціцька В.М. та інші, № 3447 від 

10.11.2015 р. 

- про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення 

приєднання до електричних мереж), Войціцька В.М., Рябчин О.М. та інші, 

№ 4310-1 від 06.04.2016 р. 

- про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" 

(щодо демонополізації приєднання споживачів до електричних мереж), 

Чижмарь Ю.В., № 4310-2 від 12.04.2016 р. 

- про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" 

щодо умов припинення електропостачання, що відпускається населенню для 

побутових потреб, Бублик Ю.В., № 5532 від 12.12.2016 р. 

- про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про 

засади функціонування ринку електричної енергії України", № 5625 від 

29.12.2016 р. 

- про внесення змін до Закону України "Про засади функціонування 

ринку електричної енергії України" (щодо терміну набрання чинності), № 6177 

від 14.03.2017 р. 

2. Доповідачем під час розгляду зазначених проектів законів на 

засіданні Верховної Ради від Комітету визначити першого заступника Голови 

Комітету  Домбровського О.Г. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. 

 

ПРИСУТНІ: Савчук С.Д. - Голова Держенергоефективності, Лук′янчук 

С.І.– директор Департаменту Мінприроди, Кострикін О.І. – НКРЕКП. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію народного депутата України Чижмаря Ю.В. 

щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

стимулювання використання побутових відходів як альтернативного джерела 

енергії, Домбровський О.Г., Кононенко І.В., Войціцька В.М., Чижмарь Ю.В., 

Южаніна Н.П. та інші, № 4835 від 16.06.2016 та доопрацьованої до нього версії. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лук′янчук С.І., Підлісецький Л.Т., Бєлькова О.В., 

Войціцька В.М., Кострикін О.І.,  Рябчин О.М., Іоффе Ю.Я., Богдан Р.Д., 

Кононенко І.В., Мартовицький А.В., Домбровський О.Г. 
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ВИРІШИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу у першому 

читанні доопрацьований проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо стимулювання використання побутових відходів як 

альтернативного джерела енергії, № 4835-д. 

2. Доповідачем на засіданні Верховної Ради України визначити першого 

заступника Голови Комітету Домбровського О.Г. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

*** 

Засідання залишив народний депутат Чижмарь Ю.В. Загальна кількість 

присутніх – 13 народних депутатів – членів Комітету.  

*** 

 

3. 

 

ПРИСУТНІ: Писаренко В.В. – народний депутат України. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію народного депутата Писаренка В.В. щодо 

проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

зняття адміністративних бар'єрів та підвищення інвестиційної привабливості 

галузі виробництва енергії з альтернативних джерел, Домбровський О.Г., 

Рябчин О.М., Єфімов М.В., Писаренко В.В., реєстр.№ 6496. 

 

ВИСТУПИЛИ: Бєлькова О.В., Домбровський О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо зняття адміністративних 

бар'єрів та підвищення інвестиційної привабливості галузі виробництва енергії 

з альтернативних джерел, Домбровський О.Г., Рябчин О.М., Єфімов М.В., 

Писаренко В.В., реєстр.№ 6496, прийняти  в першому читанні за основу. 

2. Доповідачем на засіданні Верховної Ради України визначити першого 

заступника Голови Комітету Домбровського О.Г. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4.  

  

СЛУХАЛИ: Інформацію голови підкомітету Лопушанського А.Я. щодо 

проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про ринок природного 

газу" щодо запровадження обліку природного газу в одиницях енергії, 

Лопушанський А.Я., №6324. 

 

http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/8838
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ВИСТУПИЛИ: Рябчин О.М., Войціцька В.М., Іоффе Ю.Я., Богдан Р.Д., 

Підлісецький Л.Т., Домбровський О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про ринок природного газу" щодо запровадження 

обліку природного газу в одиницях енергії, Лопушанський А.Я., №6324, 

прийняти  в першому читанні за основу. 

2. Доповідачем на засіданні Верховної Ради України визначити голови 

підкомітету Лопушанського А.Я. 

 

Голосували: 

«За»                          -         11 

«Утримався»           -         1 

    

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 

*** 

Засідання залишила народний депутат Бєлькова О.В. Загальна кількість 

присутніх – 12 народних депутатів – членів Комітету.  

*** 

 

5. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію голови підкомітету Лопушанського А.Я. щодо 

переносу розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законів України 

(щодо захисту прав споживачів при користуванні природними об'єктами права 

власності Українського народу), Міщенко С.Г., №4749, на наступне засідання 

комітету у зв′язку з відсутністю автора. 

 

ВИСТУПИЛИ: Домбровський О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Перенести розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких законів 

України (щодо захисту прав споживачів при користуванні природними 

об'єктами права власності Українського народу), Міщенко С.Г., №4749, на 

наступне засідання комітету у зв′язку з відсутністю автора. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

6. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію голови підкомітету Лопушанського А.Я. щодо 

переносу розгляду проекту Закону про внесення змін до закону України „Про 

забезпечення комерційного обліку природного газу” (щодо захисту прав 

споживачів при встановленні вузлів комерційного обліку природного газу)», 
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Воропаєв Ю.М., №5093, на наступне засідання комітету у зв′язку з відсутністю 

автора. 

 

ВИСТУПИЛИ: Домбровський О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Перенести розгляд проекту Закону про внесення змін до закону України 

„Про забезпечення комерційного обліку природного газу” (щодо захисту прав 

споживачів при встановленні вузлів комерційного обліку природного газу)», 

Воропаєв Ю.М., №5093, на наступне засідання комітету у зв′язку з відсутністю 

автора. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

7-10. 

ПРИСУТНІ: Дідич В.В. – народний депутат України, Мельник С.І. – 

народний депутат України. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію голови підкомітету Лопушанського А.Я. щодо 

проектів Законів про внесення змін до Закону України «Про забезпечення 

комерційного обліку природного газу» щодо порядку встановлення лічильників 

споживачам природного газу», Бабак А.В., Підлісецький Л.Т., №5722, про 

внесення змін до статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного 

обліку природного газу» (щодо заборони встановлення загальнобудинкових 

лічильників споживачам природного газу)», Каплін С.М., № 6277, про внесення 

змін до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного 

газу» щодо забезпечення встановлення побутовим споживачам природного газу 

індивідуальних лічильників», Батенко Т.І. та інші, № 6277-1 та про внесення 

змін до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного 

газу» щодо порядку встановлення лічильників газу малозабезпеченим 

категоріям громадян», Мельник С.І., № 6306. 

 

ВИСТУПИЛИ: Підлісецький Л.Т., Дідич В.В., Войціцька В.М., 

Домбровський О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Доручити Голові підкомітету з питань газової, газотранспортної галузі та 

політики газопостачання Лопушанському А.Я. підготувати узагальнюючий 

законопроект, в якому врахувати висловлені зауваження народних депутатів та 

деякі норми законопроектів №5722, №6277, №6277-1 та №6306 і винести його 

на розгляд в Комітет. 

 

Голосували: 

«За»                          -         10 

«Утримався»           -         2  

    

Рішення прийнято більшістю голосів. 

http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18083
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18083
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11. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію голови підкомітету Боднара М.Л. щодо 

пропозицій до проекту Постанови про Основні напрями бюджетної політики на 

2018-2020 роки, реєстр. №6591. 

 

ВИСТУПИЛИ: Домбровський О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити та направити до Комітету з питань бюджету пропозиції до 

проекту Постанови про Основні напрями бюджетної політики на 2018-2020 

роки, реєстр. №6591, з урахуванням Закону України «Про відновлення 

платоспроможності державних вугледобувних підприємств», ухваленої Урядом 

Концепції реформування та розвитку вугільної промисловості на період до 2020 

року та Плану заходів щодо реалізації цієї Концепції (Додаток, на 2 арк.)  

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

12.  Різне 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника Голови Комітету 

Домбровського О.Г. щодо акредитації Науково-технічного центру «Псіхея»  

при Комітеті (Додаток, на 2 арк.). 

 

ВИРІШИЛИ:  

Акредитувати при Комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу, 

ядерної політики та ядерної безпеки Науково-технічний центр «Псіхея» 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

Перший заступник Голови Комітету                    О.ДОМБРОВСЬКИЙ 

 

Секретар Комітету                                                           В.ВОЙЦІЦЬКА 
 

 


