
  

  

  

 

  

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 

                                                                                                                   

                                                                            50   

                                                                        

                                                                              4            жовтня           17      

  

                                                                                       м. Київ  

   

ГОЛОВУЄ:  заступник Голови Комітету  Бєлькова О.В.  

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету Батенко Т.І., Бондар М.Л., Богдан Р.Д., 

Іоффе Ю.Я., Кононенко І.В., Ксенжук О.С., Лівік О.П., Лопушанський А.Я.,  

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

 

Працівники секретаріату Комітету: Дудкін О.М., Зенюк Л.О., Кальченко 

М.В., Тимофієв П.В., Гонтарук О.В. 

  

ВІДСУТНІ: Бандуров В.В., Войціцька В.М., Домбровський О.Г. Кацер–

Бучковська Н.В., Звягільський Ю.Л., Клюєв С.П., Онищенко О.Р., Чижмарь 

Ю.В. 

 

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження кандидатури на посаду члена Конкурсної комісії 

від Комітету з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

відповідно до отриманих пропозицій від фракцій та груп у Верховній Раді 

Україні. 

 

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

особливостей управління об'єктами державної власності, №6716, КМУ. 

 

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про ринок 

природного газу" щодо реалізації прав мешканців гуртожитків як побутових 

споживачів, Писаренко В.В., №6069. 

 

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, 

яке проживає на території зони спостереження, Романовський О.В. та інші, 

№5631. 
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5. Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про 

забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо порядку 

встановлення лічильників споживачам природного газу» (законопроект 

розроблено на виконання рішення Комітету з питань паливно-енергетичного 

комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки від 21 червня 2017 року 

(протокол №48), як узагальнюючий на основі законопроектів №5722, №6277, 

№6277-1 та №6306). 

 

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

заборони звернення стягнення та накладення арешту на кошти суб'єктів 

господарювання у сферах тепло-, водопостачання та водовідведення, 

отриманих від міжнародних фінансових організацій на реалізацію 

інвестиційних проектів (заходів) в Україні, Луценко І.С., Андрієвський 

Д.Є.,Сабашук П.П. та інші, №6578. 

 

7. Різне 

 

*** 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Голови Комітету Бєлькової О.В. 

щодо зняття  з розгляду  проекту Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо особливостей управління об’єктами державної власності, КМУ, 

№6716,  у зв’язку з відкликанням законопроекту та перенесення розгляду 

проектів Законів про внесення змін до Закону України "Про ринок природного 

газу" щодо реалізації прав мешканців гуртожитків як побутових споживачів, 

Писаренко В.В., №6069, про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, 

яке проживає на території зони спостереження, Романовський О.В. та інші, 

№5631, «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення 

комерційного обліку природного газу» щодо порядку встановлення лічильників 

споживачам природного газу», про внесення змін до деяких законів України 

щодо заборони звернення стягнення та накладення арешту на кошти суб'єктів 

господарювання у сферах тепло-, водопостачання та водовідведення, 

отриманих від міжнародних фінансових організацій на реалізацію 

інвестиційних проектів (заходів) в Україні, Луценко І.С., Андрієвський 

Д.Є.,Сабашук П.П. та інші, №6578, на наступне засідання Комітету  у зв’язку з 

відсутністю доповідачів. 

 

Голосували : 

«за»                     - 11 

 «не голосував»  - 1 

 

Рішення прийнято більшістю голосів. 
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 1. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Голови Комітету Бєлькової О.В. 

щодо наданих депутатськими фракціями та групами кандидатів Геруса А.М., 

Голікової С.В. та Кучеренка О.Ю. на посаду члена Конкурсної комісії з 

організації та проведення конкурсного відбору на посаду члена Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (Додаток: подання, на 9 арк., заяви кандидатів, на 2 арк.). 

 

 

СЛУХАЛИ: кандидатів на посаду члена Конкурсної комісії з організації 

та проведення конкурсного відбору на посаду члена Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

Геруса А.М. та Голікову С.В. Під час виступу Герус А.М. зняв свою 

кандидатуру з розгляду на користь Голікової С.В. 

 

ВИСТУПИЛИ: Іоффе Ю.Я., Богдан Р.Д., Бєлькова О.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України затвердити членом Конкурсної 

комісії з організації та проведення конкурсного відбору на посаду члена 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг Голікову Світлану Веніамінівну. 

2. Доповідачем на засіданні Верховної Ради України визначити Першого 

заступника Голови Комітету Домбровського О.Г. 

 

Голосували: 

«за»                     -    10 

«утримався»       -    1  

          «не голосував»   -    1 

 

 

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 

 

 

 

           Заступник Голови Комітету                                         О. БЄЛЬКОВА 

  

 

Секретар Комітету                                                           В.ВОЙЦІЦЬКА 
 


