
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних 

послуг  

02 жовтня 2019 року 

Веде засідання голова Комітету ГЕРУС А.М.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Доброго дня! Спасибі, що прийшли, що у нас є 

кворум на сьогоднішній день.  

Оскільки у нас засідання комітету в обідню перерву, нам треба досить 

оперативно, щоби встигнути на голосування, на сесію вечірню. У нас 

сьогодні очікується міністр енергетики Оржель Олексій Анатолійович, він 

десь буде хвилин через 15. Тому в мене така пропозиція: щоби спочатку 

розглянули питання секретаріату і також законопроекти, які є, а потім уже  

мали годину часу, щоб задати питання міністру і з ним поспілкуватися. 

Відповідно, перше питання порядку денного – це питання секретаріату.  

Пан Олег, можна  вам дати слово? Щоб ви коротко сказали, що в нас по 

секретаріату. Якщо можна, так лаконічно. Я так розумію, що ми просто 

об'єднуємо два секретаріати, приєднуємо. 

 

ДУДКІН О.М. У нас відбулося скорочення, у на було дві посади 

консультанта, відбулося їх скорочення, в результаті залишилася тільки одна 

посада консультанта, вона є декретною. І пропонується на цю посаду 

призначити Петренко Ольгу Борисівну, яка на ній знаходилася  раніше.  

 

_______________. А консультант по чому? Вона хто за фахом? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні, вона працювала тут. Просто штатний розпис, 

згідно штатного розпису. 
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ДУДКІН О.М. Вона є діловод, вона веде архів. Це консультант, це 

найнижча посада в секретаріаті, від якої стартують всі інші посади. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Вона в нас працює.  

 

ДУДКІН О.М. Да, вона в нас працює.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І ми хочемо… 

 

ДУДКІН О.М. І пропозиція також перевести з колишнього секретаріату 

Комітету з питань будівництва, містобудування  і житлово-комунального 

господарства Бєльдєй Марину Віталіївну і Кічковську Мар'яну Петрівну. 

Марина Віталіївна веде ЖКГ. І Кічковська Мар'яна, це старший консультант 

в питаннях поводження з побутовими відходами. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Двоє є тут? 

 

ДУДКІН О.М.  Так, вони є тут. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А можна ще візуально, щоби всі з ними 

познайомилися.  Це нам з вами тепер працювати.  

 

ДУДКІН О.М. Бєльдєй – головний консультант, а Кічковська – 

старший консультант. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Нам експертизна допомога потрібна? 

Якісь… Це все? Більше нічого. 

 

ДУДКІН О.М. Я можу ….… запросити, якщо є потреба. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олексій Юрійович. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Дякую. 

Я не проти цих кандидатур. Якщо дозволите, питання трошки інше, але 

воно стосується так само діяльності секретаріату. Я нещодавно ознайомився 

з певним закріпленням працівників секретаріату за підкомітетами, за якимись 

принципами. Я не проти, тільки я не побачив в цьому закріпленні 

заступників голови комітету і першого заступника голови комітету. Я 

вчергове… Я розумію. Вчергове я звертаю увагу, що зробити розподіл 

обов'язків між заступниками згідно з нормами Закону  про комітети – це 

обов'язок пана голови. 

Я б дуже просив визначитись з цим для того, щоб ми могли так само 

співпрацювати з секретаріатом і координувати діяльність, і виконувати свою 

функцію, на яку нас мандат довіри дала Верховна Рада. Бо сьогодні це 

створює певні підстави для не дуже ефективної роботи.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  

Ще якісь коментарі з цього приводу? Саме по нашому секретаріату?  

Якщо немає… 

 

_______________. А нам взагалі потрібно додавати людей до 

секретаріату? Може ті люди, які вже є, можуть розділити функції… 

 

ДУДКІН О.М. Це затверджується розпорядженням Керівника Апарату. 

В секретаріаті 17 кандидатур, 17 працівників, а всього по секретаріатах 

Верховної Ради це 350 осіб. Це секретаріати комітетів, а Апарат Верховної 

Ради має 1 тисячу 200 осіб. Це, щоб так порівняти структуру секретаріатів 

і… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  У нас на сьогоднішній день є штатні одиниці, і в нас, 

це ж не просто люди, це люди, які здійснюють певні функції. Відповідно, 

оскільки ми займаємося житлово-комунальними послугами, нам потрібні 

люди, хто можуть нам допомогти, виписати фахово законопроект, прочитати, 

дати коментар. Тому по поводженню з побутовими відходами і по житлово-

комунальних послугах, я думаю, що нам такі люди будуть потрібні 

об'єктивно. Це не питання там… 

 

_______________. Бо один комітет, зараз практично два…   

  

ДУДКІН О.М. В комітет Клочка перейшла частина повноважень і 

частина повноважень наша, там теж збільшили кількість вакансій.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте тоді… 

 

ДУДКІН О.М. Але в загальному по секретаріатах люди скорочені, 

якщо так сказати, тому що… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Очевидно, ми навіть… 

 

_______________. Це на виборах обіцяли секретаріати і…(Не чути)  

  

ДУДКІН О.М. Є різниця: секретаріати комітетів і Апарат Верховної 

Ради –  це трошки велика різниця. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так ми скоротили, ми скоротили. Скільки  там,  п'ять 

людей? 

 

ДУДКІН О.М. Чотири особи скорочено. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Чотири особи скорочено. Чотири особи буде 

скорочено.  

Ну, очевидно, ми маємо поступати як би так, з обґрунтуваннями. Якщо  

наш комітет отримав більше предметів відання, то і в нас буде більше 

роботи. Якщо більше роботи, треба щоб хтось із секретаріату нам допомагав.  

Ну, прохання… це таке, досить технічне питання, прохання його 

підтримати і проголосувати.  

Хто – за?  

 

_______________.  Одноголосно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі, дякую.  

Наступне питання, це про… щодо внесення  змін до  деяких законів 

України щодо вдосконалення законодавства з питань поводження з 

радіоактивними відходами (Шипайло Остап Ігоревич) законопроект 0913.  

Остапе Ігоревичу, може, нам… Дайте короткий коментар.  

 

ШИПАЙЛО О.І. Доброго дня! Шановні колеги, законопроектом 

передбачається запровадити в Україні вдосконалену систему класифікації 

радіоактивних відходів при їх захороненні шляхом поділу їх на дуже 

низькоактивні, низькоактивні, середньоактивні та високоактивні, що 

відповідатиме усталеній світовій практики з питань поводження з 

радіоактивними відходами. 17.04.2018 року Верховною Радою  України 

законопроект було прийнято за основу.  

Під час підготовки законопроекту до другого читання від суб'єктів 

законодавчої ініціативи надійшло п'ять поправок, а саме від народних 

депутатів України минулого скликання – Левченка, Рибака, Дзюблика. 

Зазначеними  поправками пропонувалося вирішити питання поводження з 

техногенно підсиленими матеріалами природного походження. Така 

проблема існує, але не є  предметом правового регулювання цього проекту 
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закону. Сьогодні ми розглядаємо порівняльну таблицю до другого читання, 

якою пропонується відхилити всі поправки та прийняти законопроект в 

редакції першого читання. Запровадження нового класифікатора буде 

сприяти суттєвому зменшенню обсягів радіоактивних відходів, що вже 

накопичені та перебувають на зберіганні у суб'єктів господарської діяльності, 

під час діяльності яких утворюються радіоактивні відходи – це АЕС, сховища 

тимчасового зберігання, інститути, медицина.  

Враховуючи зазначене, пропоную підтримати законопроект в редакції 

першого читання та внести його на розгляд Верховної Ради  України для 

прийняття його у другому читанні та в цілому як закон.  

Дякую за увагу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є ще в когось, можливо, є запрошені гості, які…  

Прошу, пане Михайло.  

 

БОНДАР М.В. Дякую.  

По закону ми будемо, фракція "Європейська солідарність", будемо 

підтримувати його. І також просимо його винести на розгляд парламенту. 

Але дуже велика просьба, щоб до другого читання або в парламенті знову ж 

таки не появилася правка, яка не стосується цього закону. І  в подальшому, 

якщо зсилатися ЗМІ, які пишуть, призведе до імпорту російської 

електроенергії, яка буде вбивати в подальшому українську генерацію.  

Дякую.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це в нас перше чи друге читання? 

 

______________. Пане Михайло, вчора вже ця електроенергія 

закуплена Україною. І вчора Росія припинила постачання вугілля через 

Білорусь.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте тоді по регламенту. Те, що Росія припинила 

постачання вугілля, це добре чи погано? Може і добре.  

Давайте тоді я… По-перше, у нас це перше читання чи друге? Друге 

читання. Тобто ми або зараз добавляємо правку, або її не добавляємо. Що ви 

пропонуєте добавляти чи ні? 

 

_______________. Я ж кажу, щоб не сполучилося так, щоб в Верховній 

Раді знову нас не збирали і не казали, що є правка якась.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так в мене була навпаки ідея добавити правку, щоб 

заборонити імпорт. Ну, якщо ви не хочете, як хочете.  

Тепер я задам вам питання. Пане Михайло, в 2017 році був прийнятий 

Закон "Про ринок електричної енергії". Він дозволяв імпорт електричної 

енергії з Російської Федерації на ринок на добу наперед і на балансуючий 

ринок. Ви за цей законопроект проголосували. Сьогодні пішов імпорт 

електроенергії на ринок на добу наперед не по двосторонніх контрактах. Це 

видно по продажах, я дістав спеціальну інформацію. Двосторонні контракти 

не працюють, навіть їх технічно ніхто би не встиг домовитися, працює на 

ринок на добу наперед. То ми можемо заборонити зараз законом двосторонні 

контракти з Російською Федерацією, але все одно на ринок на добу наперед 

згідно того, що ви проголосували в 17-му році, цей імпорт може бути.  

 

_______________.  …ви перекручуєте, він чітко… 

 

_______________.  Пане Михайло! 

 

_______________. …ставить питання про змін до Закону "Про ринок 

електроенергії", ваша поправка номер 8. 

 

_______________.  Пане Михайло, можна я відповім? 
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_______________.  Ви починаєте переключатись… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте не робити балаган. 

 

БОНДАР М.В. Я відповім. Пане Андрію, згідно інформації, яка є в ЗМІ, 

це якраз по двосторонніх контрактах. На жаль, я не маю доступу до 

матеріалів групи "Приват", щоб в цьому переконатися, я зсилаюся тільки на 

оці дослідження ЗМІ.  

По-друге. З 1 липня, коли почав працювати Закон "Про ринок 

електроенергії",  ви побачите теж в "Укренерго", що не було поставок з Росії, 

а якраз оце перша  поставка, яка відбулася вчора. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміло.  

Значить,  я думаю, що ми, якщо ви наполягаєте, щоб зараз зміни не 

вносити, не порушувати статтю 16 Регламенту, до цього тоді можемо 

прислухатися. В наступний законопроект ми тоді відповідну правку внесемо, 

щоби двосторонніх контрактів у нас не було, далі будемо дивитися, що буде 

відбуватися  на ринку  добу наперед згідно того, що було прийнято в  2017 

році. Спасибі за коментар.  

Ще якісь коментарі по цьому законопроекту? Да. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю.  Дякую.  

Шановні друзі, я думаю, що навіть, незважаючи на  присутність ЗМІ, 

ми мусимо з вами зараз прийняти рішення і обговорити може в закритому 

режимі нюанси роботи нашого комітету. Бо я колеги підтримую в чому? Ну 

ми ж  не можемо бути заручниками в боротьбі одних бізнес-угрупувань з 

іншими. Питання функціонування ринку електроенергії – це дуже складне 

питання. я би, може, запропонував окремо обговорити проблемні питання 

сьогодні для того, щоб всі члени комітету розуміли, які там нюанси. Там 
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безліч нюансів. На жаль, так сталося, що два тижні тому, коли ми розглядали 

один  закон про внесення змін, там Закон про  радіацію, там були внесені 

зміни, дуже  кардинальні зміни, як на  мене, я зараз розібрався, в Закон "Про 

ринок електроенергії". Для того, щоб унеможливити це, я вважаю, що ми 

мусимо зайняти принципову позицію. Я в цій ситуації підтримую колег, нам 

треба поговорити  про організацію роботи нашого комітету. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.  

По цьому законопроекту є, по 0913?  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю.  По цьому поки що нема. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По 0913 є ще в когось якісь коментарі?  

Прошу. 

 

ТРІПАЙЛО Р.Ф.   Доброго дня усім!  Дякую, Андрій Михайлович.  

Шановні народні депутати, я – Тріпайло  Руслана Федорівна, заступник 

голови Державної інспекції ядерного регулювання. Ми в цілому підтримуємо 

цей законопроект, але перед другим читанням просимо врахувати два  

маленьких уточнення. 

Перше. Це пункт 38 Порівняльної таблиці там, де мова йде про  

критерії приймання радіоактивних відходів добавити слово "на захоронення", 

тому що саме визначення терміну  стосується  тільки захоронення, але 

критерії застосовуються також і для приймання відходів, і  зберігання, і 

переробки. Тому чисто таке редакційне уточнення. 

І пункт 13 та  47 порівняльної таблиці,  де мова йде про визначення 

радіоактивних відходів. Ми пропонуємо замінити облік… "зняти з обліку у 

державному реєстрі" на "внесення відповідної інформації до державного 

реєстру радіоактивних відходів". Так як мова в цьому законі йде… про 
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державний  реєстр РАВ, наводиться визначення, і саме після внесення до 

реєстру РАВ відпрацьовані ДІВ стають радіоактивними відходами. А з 

обліку в реєстрі знімаються після їх захоронення, тобто це більш тривалий 

етап.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це виникло десь пізніше, тому що ви дізналися, що 

цей законопроект буде розглядатися сьогодні, там недавно?  

 

ТРІПАЙЛО Р.Ф.  Так. Ми обговорили з …….. ці правочки.  

 

_______________. Ну, дійсно, ці правки озвучила Державна інспекція 

ядерного регулювання. Ми їх опрацювали. Ми опрацьовували також з 

секретаріатом комітету. Ми підтримуємо це буквально уточнення. І як 

головний розробник даного законопроекту, в принципі, вони не вносять 

суттєвих змін, але уточнюють нашу діяльність.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А суттєвих змін… Це критично чи некритично?  

 

_______________.  Для ДІЯР –  так.  

 

ТРІПАЙЛО Р.Ф.  Для нас – так. Тому що джерела, вони підлягають 

регулюванню з моменту їх ввезення або виробництва в Україні до моменту 

захоронення. А оці всі операції, які будуть здійснюватися тривалого 

зберігання відпрацьованих ДІВ на спецкомбінатах, вони не будуть 

регулюватися, тому що зняття з обліку з реєстрі тільки відбувається при 

захороненні. А захоронення в Україні на сьогодні не здійснюється, воно 

можливе буде тільки після введення в експлуатацію геологічного сховища. 

Тобто на сьогодні жодне відпрацьоване джерело не знято з обліку в 

державному реєстрі ДІВ.   
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Остап.  

 

ШИПАЙЛО О.І. Я думаю, варто підтримати оце уточнення, які не 

вносять суттєвих змін.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я теж не заперечую.  

Якщо є якісь коментарі з цього приводу,  чому так, чи чому ні?  

Тоді прошу підтримати законопроект з урахуванням цих редакційних 

правок, які зараз нам сказали, для того, щоби ці моменти були врегульовані. 

Хто – за? Спасибі.  

Наступне питання. Наступне питання наше, Іоффе Юлій Якович – 

автор законопроекту стосовно про внесення змін до Закону України "Про 

ринок природного газу" щодо впорядкування ціноутворення та недопущення 

підвищення ціни на тарифи на природний газ.  

Юлій Якович, коротко представите?  

 

ІОФФЕ Ю.Я.  Да, безумовно. Я вже представляв цей законопроект. Ми 

пропонуємо в своєму законопроекті встановити максимально економічно 

обосновану ціну на газ, ввести формулу. Ми не вводимо ціну, ми вводимо 

формулу, де враховуємо всі затрати на видобуток свого газу, на Україні, 

включаючи транспортировку, і закладаємо 20 відсотків рентабельності і всі 

затрати на імпортований газ. І получаємо максимально… Поділяємо це на 

общий объем газу і отримуємо ціну.  

Я хотів би сказати, от опоненти є, мова не йде по встановленню 

фіксованої ціни, ми пропонуємо обґрунтовану формулу розрахунку 

максимальної граничної ціни на газ для внутрішнього споживача, повністю, з 

урахуванням кількісних і вартісних показників газу власного видобутку та 

імпортного газу, як я сказав. В формулі застосовуються показники за 12 

послідовних місяців до встановлення максимальної ціни газу, обсягу та 
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середньозважений оптової ціни природного газу, видобутого в Україні, 

обсягу та середньої митної вартості імпортного природного газу, тарифу та 

транспортування природного газу. Таким чином, якщо змінюється ситуація 

на внутрішньому чи зовнішньому ринку, перераховується граничний рівень 

максимум ціни газу для внутрішнього споживача. А для  цього 

товаровиробника газу ми даємо рентабельність 20 відсотків.  

Проектом закону не  передбачається втручання держави в установлення 

ціни між постачальником та споживачем. Мова йде лише про  обмеження  

максимуму. Щоб не було спекуляцій, і щоб там хтось  не перераховував там, 

ну я розумію, що там  мамі важко там живеться, з-за кордону… такі там 

мільйони. 

В поточних реаліях в Україні та таких наслідків, що ми бачимо після 

запровадження ринку природного газу, таке ………. запропонувати давно. 

Давайте говорити чесно, поки Україна не має повноцінного ринку 

природного газу, не має тієї здорової чистої конкуренції, за якою б ціна для 

споживачів  знижувалась з якістю послуг і підвищувалася з якістю послуг. В 

загальному підсумку тарифи захмарні, більшість населення не здатне 

оплачувати  комунальні послуги. Постійно зростає кількість субсидій людей, 

які получають субсидії ті. В 2018 році 6,9 мільйонів домогосподарств 

отримували субсидії. Обмежена максимальна ціна – це не нова практика, а 

дієвий механізм зниження впливу ймовірних спекуляцій на ринку 

природного газу, як я вже казав. В першу чергу, це рішення направлене на 

захист населення і  національного товаровиробника. 

Ну, я хочу сказати, що  тут можна довго розповідати, но я хочу сказати. 

що от ми закладаємо 20 відсотків рентабельності на ……………, в Україні 

навіть питання державного  оборонного замовлення 5 відсотків закладено, то 

єсть  ми нормально тут закладаємо…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло ніби?  
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ІОФФЕ Ю.Я.  Я думаю, що вам зрозуміло, про що йдеться.  Йдеться 

про те, що не буде шуба з царського плеча, як говориться. Вот  сейчас 

снизили кому-то, политично потрібно, кого-то ниже, будь ласка,  нижче, но 

ми встановлюємо, що спекулювати вище максимально обоснованої ціни на… 

Практика це не нова, і в світі теж.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміло, Юлій Якович, можливо, давайте  2-3 

питання вам. 

 

ІОФФЕ Ю.Я.  Я пропоную… Це розумний закон, і я пропоную його 

прийняти.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Юрійович.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Юлій Якович, я розумію цю ідею, вона теоретично, 

математично непогана: зробити мікс, порахувати середньо, там, усереднити. 

Більш того, прибрати там перехресне субсидіювання для населення, для 

промисловості, яке зараз загибається.   

Я єдине  не розумію одне. От дивіться, в енергетиці працювала модель 

……… Вона приблизно так, в котлі загальному вони рахували, але для цього 

було створено відповідне державне підприємство "Енергоринок", яке 

визначало цю ціну, розумієте? От у вашому контексті, коли там мова про 

державних українських видобувачів, ну, теоретично погоджуюсь. Але ми ж 

знаємо, що значна кількість газу сьогодні імпортується приватними 

компаніями. Хто буде встановлювати і на підставі яких документів, ці ціни,  

хто їх буде усереднювати, який державний орган, і головне – а як ви 

примусите ці приватні компанії, щоб вони торгували із збитком, бо у вас 

середня може стати меншою, ніж ціна імпорту, воно так і буде, до речі – 

розумієте? От я не  розумію, як це організувати. Тому поясніть, будь ласка.  
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ІОФФЕ Ю.Я. Знаєте, я відповім питанням на питання, хоча ніколи не 

жив в Одесі.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю.  По-одеськи?  

 

ІОФФЕ Ю.Я. Хоча ніколи не жив в Одесі, а тільки на Донбасі.  

Ви скажіть мені, будь ласка, а хто зараз встановлює ціну для населення, 

яким чином?  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте якось по черзі.  

 

ІОФФЕ Ю.Я.  …і підприємством. ………… хто оператор цього? Ви 

мені скажіть. Що міняється?  

А ми кажемо, що от у нас… ми отримали такий газ, от максимальна 

ціна – будь ласка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміло.  

А є НАК "Нафтогаз" тут? Представник "Нафтогазу"? Якщо можна, 

коротко скажіть, підтримуєте, не підтримуєте і два речення аргументації, 

чому так чи чому ні. Тільки коротко, лаконічно.  

 

ВОЙТОВИЧ Ю.Л.  (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, це не питання. "Газпромбанк"… 

  

ІОФФЕ Ю.Я. Він вообще поніс хрен знає що, як кажуть в інтелігентних 

кругах. Ну, ви ……….. питали.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Юлій Якович… 

 

ІОФФЕ Ю.Я. Ну, по-перше, раніше, от коли ви казали, там не було 

такої… не було обмеження. Просто свій газ собственного виробника, то, що 

вироблялось на Україні, направлявся на комунальні послуги. А такого не 

було. А ми сейчас кажемо: ввести максимально обосновану, економічно 

обосновану максимальну ціну на газ. Причому ми закладаємо формульний 

підхід.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юлій Якович… 

 

ІОФФЕ Ю.Я. І ми закладаємо туди 20 відсотків своєму 

товаровиробнику. Що тут поганого? Нижче, конкуруйте, ми не втручаємося. 

Ну, надо ж прекратить це, повисили, понизили…  премію виписали собі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте, ми ж не премії тут обговорюємо, Юлій 

Якович. 

Є ще коротко? Олег, прошу. І далі переходимо до прийняття рішення. 

Всі розуміють вже все.  

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. Юлій Якович, я думаю, що ваша ініціатива, ваш 

проект закону націлений на одне, щоб понижати ціну на газ. Ще раз хочу 

зазначити, що у нас ціна на газ стабільно падає протягом 5 місяців, ми маємо 

рекордну кількість газу закачену. Незважаючи на те, що, можливо, ваш закон 

десь протирічить правовим засадам функціонування ринку природного газу, 

визначеного законом України і так далі, ну, є пропозиція ваш проект закону, 

значить, виносити в зал, і як проголосуємо, тоді так… Як вам така 

пропозиція?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Конструктивна пропозиція.  
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Дійсно, давайте… 

 

ІОФФЕ Ю.Я. (Не чути) 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. В мене пропозиція. Юлій Якович… 

 

ІОФФЕ Ю.Я. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юлій Якович, пропозиція. Ми на комітеті не 

відхиляємо, ми не схвалюємо – виносимо на визначення самого залу і 

рекомендуємо включити в порядок денний. Далі ви з депутатами можете 

попрацювати індивідуально. Якщо зал підтримає – підтримає, це вже 

рішення буде сесії.  

 

______________. (Не чути) 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є така можливість.  

 

ІОФФЕ Ю.Я. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Щось нове є сказати? Нове?  

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміло. Тому… 

(Загальна дискусія) 

Юлій Якович! 

 

ІОФФЕ Ю.Я. (Не чути)  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Юлій Якович, дивіться, якщо …  

У мене прохання, пропозиція  включити… рекомендувати включити в 

порядок денний і без відхилення, без схвалення комітету на розсуд сесійної 

зали. Таке компромісне рішення. Далі вже індивідуально депутати будуть 

визначатися.  

Хто – за, прошу проголосувати. Дякую. Спасибі.  

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ще раз, хто у нас?  

 

_______________. Хто – за? Підніміть, будь ласка,  руки.  

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, да. Є – один утримався. Бачу, рука не була 

піднята, так, що у нас демократія, у нас… 

Тепер, законопроект 1122. І у нас сьогодні є гість –  Юрій Павленко. 

Можете нам коротко розказати про що цей законопроект і які його основні 

ідеї, і проблеми які він вирішує? 

 

ПАВЛЕНКО Ю.О. Шановний пане голово! Шановні члени комітету! 

На прохання авторського колективну даного законопроекту маю можливість 

сьогодні представити даний законопроект. Економлячи ваш час, не буду 

переповідати причини, які спонукали до підготовки даного законопроекту. 

Це в першу чергу і зниження рівня соціальної захищеності людей, зростання 

тарифів, особливо за останні роки, це заборгованість за спожиті населенням 

житлово-комунальні послуги, яка в 3-6 разів зросла з 15-го по 18-й рік. І хоча 

є певне зниження в цьому році на 6,3 відсотка, але все одно вона залишається 

катастрофічна. Плюс з 1 травня цього року відповідно до закону… почала 

нараховуватися пеня, і плюс попереднім урядом ще і були закладені чергові 



18 

 

збільшення цін і тарифів на енергоносії і комунальні послуги. Власне, 

розуміючи, що  вся ця ситуація може погіршувати і життя людей, і, власне,  

погіршувати ситуацію в сфері, нами запропоновано  чотири ключових 

пункти: перше – це скасувати законодавче положення  про нарахування та 

сплату населенням пені в разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-

комунальні послуги; по-друге, на період до 1 січня 2030 року запровадити 

мораторій на припинення, зупинення, надання житлово-комунальних послуг 

громадянам в разі їх несплати або неоплати в повному обсяг; по-третє, на 

період до 1 січня 20230 року встановити мораторій на примусове виселення 

громадян за несвоєчасну оплату; і четверте – включити  норми про надання 

пільг, у тому числі з оплати  житлово-комунальних послуг користувачам 

житлом та отриманням палива в залежності від сукупного доходу сім'ї 

пільговика для наступних категорій: це учасники війни або осіб, які мають 

особливі заслуги перед  Батьківщиною; осіб, які мають особливі трудові  

заслуги перед Батьківщиною, жертв нацистських переслідувань та дітей 

війни; педпрацівників позашкільних навчальних закладів, які працюють в 

сільській місцевості, а також пенсіонерів, які працювали педпрацівниками в 

сільській місцевості, а також пільги для багатодітних, прийомних сімей та 

дитячих будинків сімейного типу. 

Дякую. Прошу підтримати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. А можна тоді питання? Я почну з питання. 

Я так розумію, що пропонується 3 відсотки річних, цей штраф 

відмінити, пеня 3 відсотки річних – відмінити. Припинення житлово-

комунальних послуг, накладається мораторій, якщо немає оплат, до 2030 

року і висловлення також мораторію до 2030 року. Ну, висловлення, 

сподіваюся, у нас і немає ……. в державі.  

Тим не менше, моє питання в тому, чи правильно я розумію, що згідно 

цього закону, якщо ми його приймаємо, я як громадянин України буду мати 

повне право не платити за житлово-комунальні послуги до 2030 року, і вони 
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у мене гарантовано будуть, я гарантовано буду проживати в своїй квартирі, 

просто в 2030 році можу заплатити, зараз поклавши гроші на депозит? 

Правильно я розумію?  

 

ПАВЛЕНКО Ю.О. Ні. Ви як громадянин будете мати обов'язок платити 

вчасно за житлово-комунальні послуги, виходячи з тих доходів, які ви будете 

мати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А інший якийсь громадянин, у якого менші доходи 

чи інші доходи? 

 

ПАВЛЕНКО Ю.О. Я ще раз кажу, що всі ці норми, вони стосуються ще 

й оцінки сім'ї, залежно від сукупного доходу такої сім'ї. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміло. 

У Олексія Юрійовича ще питання. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Юрій Олексійович, дивіться, стосовно пені. Я би 

вас підтримав би, бо я… 

 

ІОФФЕ Ю.Я. Так і підтримайте. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Треба ж зрозуміти як. Ну, підтримаю. 

Дивіться, в чому проблема. Бажання нараховувати пеню за несвоєчасну 

сплату, в принципі, нормальна для будь-якого господарюючого суб'єкта. Але 

розробники цього Закону про ЖКП 3 роки тому  не зрозуміли одного, що в 

мене, як у споживача, немає адекватної можливості на нього пеню  

виставляти, якщо він мені  не надає послуг або неякісні послуги. Це 

величезна проблема.  
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І я би запропонував колегам, бо я би подискутував. Ми зараз робочу 

групу створили по доопрацюванню Закону про ЖКП. І оцей пункт можна 

було б розглянути, але  провести окрему дискусію, бо сьогодні не паритетні 

стосунки стовідсотково між монополістами і споживачами. 

Тепер я далі трошки. Друге питання. Скажіть, а є економічне 

обґрунтування, яка ціна питання оцього, хороших цих дій, хто і на кого буде    

покладатися обов'язок компенсувати підприємствам ці послуги, які все ж 

таки вони надають? Хто це – міський бюджет, державний бюджет або це 

сусіди, розумієте? Бо якщо ж частина сусідів не сплачує за послуги, а решта  

сплачує, то хтось за когось платить. Тому якщо ми визначимо це джерело, 

тут можна, дійсно, говорити, якщо в бюджеті це можна передбачити. Якщо 

ні, то, власне кажучи, я не розумію, як це виконати технічно. Розумієте, про 

що? 

 

ПАВЛЕНКО Ю.О. Дякую за ваше запитання. Воно очевидно є 

достатньо слушним.  

І в даному випадку цим законопроектом ми хочемо оцю от практику 

ганебну, яку держава  постійно   застосовує, свою нездатність зробити чесну 

політику перекладати на людину і за рахунок людини закривати відповідні 

дірки і неефективну роботу. То даним законопроектом ми акцентуємо на 

цьому увагу і кажемо: держава, ти поки не спроможна зробити, не роби 

людей заручниками своєї неспроможності. І припиніть виселяти, накладати 

пені і діяти виключно каральним способом. 

Разом з тим я погоджуюсь і з вашою пропозицією, враховуючи, що йде 

робота над більш глобальним законом, що ці норми можна було б врахувати, 

доопрацювати, виходячи вже тут, знайшовши оцей баланс між державою і 

споживачем, громадянином. Але знову ж таки захистити в першу чергу 

людину і змусити державу бути ефективною. 

Дякую. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Юрію, виходячи з цього, у мене така 

пропозиція. Можливо, нам варто ще ввести, можливо якісь стимулюючі 

фактори, наприклад, знижка, якщо тепла теж до 10 числа, а тоді ти отримуєш 

певну знижку, щоб стимулювати людей більше платити. Різні такі механізми 

можна було б поєднати і вдосконалити.  

У мене пропозиція можливо цей законопроект відправити на 

доопрацювання, доопрацювати і спробувати знайти якусь версію і тоді вже 

дивитись. Якщо ви не проти, тоді… 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. А є висновок науково-експертного управління? 

Немає. Юра, я не бачу, розумієш, я  би… Мені здається, це тектонічні такі 

законопроекти, треба обов'язково, щоб було, я його не бачу, на жаль.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  У мене… І на  сайті парламенту також є.  

У мене пропозиція тоді. Просто проголосувати за пропозицію 

доопрацювати відповідний законопроект. Шановні колеги, пропозиція 

доопрацювати відповідний законопроект для того, щоб знайти якусь версію, 

яка може влаштувати більшість депутатів.  

Хто – за, прошу підтримати. Одноголосно. Спасибі, дякую.  

 

ПАВЛЕНКО Ю.О. Пане голово, якщо дозволите, дякую за таке 

рішення. Разом з тим, в понеділок Президент України мав зустріч з 

прийомними сім'ями, багатодітними сім'ями, дитячими будинками сімейного 

типу, де, зокрема, батьки наголошували на цілій низці проблем. Одна з них – 

це якщо ми беремо дитячий будинок сімейного типу, це родина, яка бере на 

виховання 10, до 10 дітей. Раніше існували певні пільги для таких будинків 

на оплату житлово-комунальних послуг, але при цьому у них по 2 

прожиткових мінімуми на дитину, що складало… була нормальна сума, коли 

можна було виховувати дитину. Зараз, коли прожитковий рівень не 

збільшувався останні, практично не збільшувався останні 5 років, ця пільга 
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забрата, ми маємо двічі за 5 років скорочення дітей, які були взяті на 

виховання в сімейні форми виховання. 

Тому я просив би комітет, можливо, в рамках вашої законодавчої 

ініціативи, виходячи з того указу Президента, який датований 30 вереснем, 

оцю частину, яка стосується багатодітних сімей, прийомних сімей, дитячих 

будинків сімейного типу, знайти, можливо, в якомусь із законів, які ви 

розглядаєте, оцю пільгу, вже врахувати. А, можливо, звернутися до уряду 

прискорити цю роботу, бо вони можуть це робити достатньо…  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.  

Пане Олег, візьміть це, будь ласка, собі на олівець, щоб наступний 

законопроект, який ми будемо розглядати, подивитися, чи будуть там 

тематично такі законопроекти, де можна було б відповідно врахувати правку. 

Спасибі вам за те, що прийшли до нас у гості.  

Відповідні рішення по законопроектах ми прийняли. І в нас сьогодні в 

гостях є міністр енергетики та охорони… та захисту довкілля. Спасибі, що 

завітали. Я думаю, що в нас є декілька питань, і взагалі таке знайомство 

робоче в нас уже було з Альоною Валеріївною Бабак. Тому, якщо можна, в 

двох словах про існуючу сьогодні ситуацію, які є проблеми, де може бути в 

нас співпраця? Чи можемо ми допомогти у вирішенні проблем? І тоді, 

можливо, будуть питання, відповіді від народних депутатів. Ми так само 

дамо час на питання, відповіді. 

Можна я все-таки оцей мікрофон, а тоді ви свій? 

 

ОРЖЕЛЬ О.А. Доброго дня, шановні народні депутати! Радий  бути у 

вас тут на комітеті, на рідному комітеті. Все ж таки, Андрій Михайлович, ще 

от вивчаю, у нас нова, міністерство об'єднане, ще і  захисту довкілля, тобто 

енергетика і захист довкілля –  нова парадигма політики. Але одразу 
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виходячи до питання щодо підготовки до …….. зимового періоду, насправді 

ми зараз в активному процесі підготовки.  

Щодо наявності вугілля на складах. 01.09.2019 року у нас загальний 

обсяг вугілля на складах складав 825 тисяч тонн. Ми щотижнево 

контролюємо, є надзвичайний штаб щодо контролю кількості та 

надходження вугілля. Дуже важливим елементом, ми побудували співпрацю і 

з міністром інфраструктури, а також з адміністрацією портів та 

"Укрзалізницею". Більше того, для нас, незважаючи на те, що є певне 

напруження у вугільній галузі, пріоритетом є купівля вугілля з державних 

шахт і фінансування заробітної плати та відповідно інших витрат, які несуть 

державні шахти.  

Хочу довести до вас, що на сьогоднішній день, на 01.10, навіть на 

02.10, у нас 1 тисяча 352… 1 мільйон 352 тисячі тонн вугілля на складах, що 

в принципі вже більше ніж обсяг, необхідний для… понад обсяг аварійного 

запасу. Проте хочу звернути увагу, що у минулому році обсяг на запасах 

складав 2 мільйони 46 тисяч тонн. Тобто ми все ж таки намагаємося активно 

працювати, відпрацьовуємо всі проблемні питання.  

Хочу звернути увагу на два аспекти. Перший аспект. Це все ж таки 

невихід атомного блоку Х-1 Хмельницької АЕС на планову роботу. Близький 

вихід в ремонт блоку Х-2. В нас перерахований міністерством баланс, в нас 

збільшено обсяги  виробітку теплоелектростанцій, а це значить, що 

збільшено обсяг купівлі вугілля, і це значить, що все вугілля, яке є на 

державних шахтах, має зараз бути куплено і, відповідно, витрачено на те, 

щоб покрити небаланс, який створений чрезвычайным невходженням, 

скажемо так, після ремонту в експлуатацію блоку Х-1.  

Ще один важливий момент, на який я хочу звернути увагу. На 

минулому тижні, в п'ятницю, все ж таки ці чинники зникають, економічні 

чинники зникають, які можуть впливати на зменшення ціни прайс-кепів.  Але 

говоримо про те, що із настанням якраз періоду опалювального сезону ціни 

підростають, і, відповідно на енергоносії, і ми, напевно, вже з часом можемо 
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розглядати все менше зменшення прайс-кепів. Регулятор, в принципі, 

розглянув це питання, проте не прийняв рішення щодо там можливості 

зменшення прайс-кепів. Я розглядаю цей момент як можливість наших 

енергетичних компаній дуже ефективно і активно працювати на склади. Це 

дуже важливий фактор, що у компаній, енергокомпаній, є всі економічні 

ресурси для того, щоб забезпечити себе вугіллям, і в нашому випадку не 

може бути інших якихось аргументів, чому в нас на складах нема вугілля.  

Щодо ТЕЦ, щодо ТЕС. Пропорція на ТЕС – 1 мільйон 179 тисяч тонн, 

по ТЕЦам – 146… майже 147 тисяч тонн вугілля.  

Хочу звернути увагу, що на окремому контролю міністерства 

знаходяться обсяги транспортування, законтрактовані обсяги, які везуться, 

обсяги перевалки відпрацьовуємо з портами і обсяги, безпосередньо які  

надходять на станції, на склади.  

Ситуація підконтрольна, маю надію, що ми дуже стабільно пройдемо 

по цьому питанню осінньо-зимового періоду.  

Другий момент – це підготовка до опалювального сезону в рамках 

обсягів природного газу.  

На сьогодні у нас рекордні обсяги. Ще на момент роботи в Офісі  

Президента і з Андрієм Михайловичем, і з іншими учасниками, у нас були 

перемовини щодо надання випуску євробондів "Нафтогазу". У "Нафтогазу" є 

ресурси, і "Нафтогаз" закуповує газ у підземні газосховища. У нас зараз 

більше ніж 20 мільярдів. Навіть я вам точно зараз скажу, набагато більше вже  

ніж 20 мільярдів кубів газу. А це означає, що не тільки те, що ми можемо 

нормально увійти в опалювальний сезон, а це означає, що ми готові до 

тристоронніх перемовин в рамках підписання договору з "Газпромом".  

У нас є процес підписання договору з "Газпромом". У нас це 

відбувається в рамках вже консультацій технічних. Все ж таки сторона 

російська, наші сусіди, важкі наші сусіди, перейшли все ж таки в якесь 

конструктивне русло. Ми можемо говорити про можливість підписання 

транспортного договору з достатніми обсягами прокачки, і від цього 
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залежить  тариф якраз на газотранспортну систему. Проте, навіть якщо у нас 

і не буде обсягів, ми зараз відпрацьовуємо активно разом з НАК "Нафтогаз" і 

іншим  задіяними суб'єктами, щоб у нас були всі технічні можливості, через 

реверс із наших підземних газосховищ забезпечити  всіх наших споживачів 

газом і, відповідно, опаленням. 

Окрема історія є, і я тут можу до вас також доносити тому що, дійсно, 

ви працюєте зі споживачами з нашими, з вашими виборцями. Ми вчора  

проводили нараду на рівні  губернаторів. У  нас є чотири критичних міста, 

там, де може  бути припинене газопостачання, якщо у нас не буде, дійсно, 

тиску у магістральних газопроводах, тобто у нас буде зупинене 

транспортування газу. Але всі технічні питання відпрацьовуються,  

відпрацьовуються альтернативні можливі поставки або ж альтернативне 

тепло- та енергозабезпечення. Це по питанню  наявності  енергоносіїв щодо 

ОЗП. 

Я тоді розкажу про все, да, а потім ви зможете…   

 

ІОФФЕ Ю.Я.  У нас перерва закінчиться…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте ми тоді регламент, щоб у нас був, давайте 7 

хвилин… (Не чути)  

   

ОРЖЕЛЬ О.А.  Ну, давайте так… Так, так. По Х-1 працює  комісія. 

Вихід  в експлуатацію блоку заплановано в 20-х, 24 грудня. Під жорстким 

контролем це питання у міністерстві. Маємо надію, що все буде нормально. 

Але і відпрацьовується план "Б", шукаються альтернативні варіанти, щоб 

знайти генератор під Х-1, тобто щоб ми не залишилися на зиму без атомної 

генерації.  

А якщо говорити про протиаварійні тренування з підготовки, 

проведення обсягів ремонтних робіт, які потрібно, вже проведені певні 
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протиаварійні тренування 30 вересня. Є результат, є протокол, позитивний, 

тобто система готова до проходження ОЗП (осінньо-зимового періоду). 

Проводиться також інспекція в рамках енергонагляду. Проводиться 

оцінка  інфраструктури електропередачі електророзподілу, відбуваються 

відповідні роботи в рамках  інвестиційних зобов'язань компаній, в рамках 

завдань  по напрямках, які визначають в технічній політиці міністерство, 

також роботи є. Я безпосередньо на запит комітет Верховної Ради також 

надавав і надам додатково, хто хоче  цифри по цим елементам підготовки до 

ОЗП. 

Ще одним важливим моментом… Останнє я уже скажу, щоб уже 

відповідати на ваше питання. на недільному засіданні Кабінету Міністрів 

було прийнято рішення щодо зменшення все ж таки номінації. Ми провели 

також надзвичайну нараду з представниками ТЕЦ, які знаходяться в Фонду 

держмайна. Ми зрозуміли, що є певні проблеми з боргами, ми зрозуміли, що 

швидко вирішити за 15 днів ми не можемо, тому зменшена  номінація до 60 

відсотків, дійсно, щоб ці компанії… (Шум у залі) …ТЕЦ з Фонду держмайна. 

Щоб ці компанії отримали номінацію у НАК "Нафтогаз" і змогли розпочати 

опалювальний період.  

Окремо у мене до вас буде прохання по цим ТЕЦ, у них є ще одна 

товарна продукція – електрична енергія. Є пропозиція розглянути 

законопроект щодо купівлі цих обсягів електричної енергії, тому що вони 

неконкурентоздатні, зважаючи на те, що ці ТЕЦ використовують газ як 

паливо. І там, можливо, розглянути варіант купівлі цих обсягів електричної 

енергії гарантованим покупцям, тому що ми маємо забезпечити стабільне 

проходження осінньо… опалювального періоду.  

Окремі дві ТЕЦ, які мають проблеми, з ними працюємо, в нас працює 

робоча група. Це ті, хто знаходяться в АРМА. Це Новояворівськ, Новий 

Розділ. Там є номінація, проте є великі борги перед "Трансгазом", але це 

також питання на контролі та відпрацьовується. Тобто по всім напрямкам 

щодо підготовки до ОЗП, навіть вважаючи на те, що ми на 1 вересня були 
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трошки дезорієнтовані, вже ведеться активна робота. Більше того, ведеться 

активна робота по проблемним питанням щодо діяльності вугільної галузі, 

щодо підготовки всіх джерел енергозабезпечення, щодо забезпечення 

поставок як вугілля, так і газу.  

В мене все. Дякую. Готовий відповідати на ваші питання, шановні 

народні депутати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо можна, я тоді скажу питання. І у нас 30 хвилин 

точно є, я думаю, всім вистачить. В мене два питання.  

Перший коментар. Я в понеділок згідно тих строків, які є, надіслав лист 

в бюджетний комітет задля того, щоб збільшити, прохання збільшити 

фінансову підтримку державної вугільної галузі з 3 мільярдів, як планувалося 

раніше, до 8 мільярдів. В мене прохання підтримати цю пропозицію. Нам 

очевидно потрібно будуть додаткові кошти для саме державних вугільних 

шахт і з 3 мільярдами ми не обійдемося. Хочемо ми чи не хочемо, все одно в 

наступному році доведеться шукати більше коштів. Більше того, я звертаюся 

до депутатів з різних фракцій, в кожній фракції, мабуть, є представники в 

бюджетному комітеті, якщо всі фракції це підтримають, то нам вдасться 

залучити більше коштів, я думаю, що це дуже важливо.  

Далі в мене питання два коротких. В нас кожен рік розмови про те, є 

вугілля на складах чи немає, як проведемо зиму. І цього року у нас запаси 

вугілля на складах, ще там три тижні тому були 50 відсотків від 

минулорічних, а зараз на  30 відсотків нижче.  

 

ОРЖЕЛЬ О.А. Вище, вище.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  30 відсотків нижче ніж було рік тому.   

 

ОРЖЕЛЬ О.А. А, о'кей!                                     
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ніж було рік тому на цю саму дату.  

 

ОРЖЕЛЬ О.А. Ну, тобто 50 – 30, скорочено.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …енергоресурсів погано ………… І країну тримають 

у підвішеному стані отак от.  Коли це закінчиться і як можна це зупинити раз 

і назавжди, щоб у нас тут була ситуація, коли всі чітко виконують свої 

обов'язки? Це перше.  

І друге. По зарплаті шахтарям "Волиньвугілля" і "Львіввугілля". Яка 

там ситуація?…  

 

ІОФФЕ Ю.Я. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мабуть, там також. (Шум у залі) До мене звертаються 

…….. (Шум у залі)  

По зарплаті всім шахтарям.  

 

ІОФФЕ Ю.Я. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юлій Якович, по зарплаті всім шахтарям. Всім 

шахтарям! Якщо можна, дати відповідь.  

 

ІОФФЕ Ю.Я. (Не чути)  

  

ОРЖЕЛЬ О.А. Юлій Якович, я вчора зустрічався із представниками 

профспілок, я знаю проблематику. Більше того, готовий доповісти про 

результати навіть сьогоднішнього ранку.  

Про те… Я дякую за вашу позицію щодо збільшення обсягів на 

фінансування вугільної галузі. Дякую.  
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Я, більше того, мабуть, ви бачили наш запит, він був на рівні 11 

мільярдів на вугільну галузь. Справа в тому, що ми, Кабінет Міністрів, маємо 

сформувати збалансований бюджет, і дуже важкі були перемовини, розмови, 

і це завжди важко з Мінфіном, коли ми балансуємо це. Але я дуже… я дякую 

за вашу позицію, що є можливість розглянути збільшення.  

По питанню, коли закінчиться дефіцит на вугілля. Давайте так, 

виходити з того, що з 01.07.2019 року в нас працює новий ринок електричної 

енергії. Ми всі за його… В нас була позиція, що ми не зовсім готові. Була 

позиція Президента, що його треба переносити і працювати в тестовому 

режимі. Проте він запущений, запущений для того, щоб наш генератор почав 

працювати в тестовому режимі. Проте він запущений. Запущений для того, 

щоб наш генератор почав працювати в інтересах споживача, щоб завжди він 

був готовий надавати електричну енергію, тепло у будь-який час: 24 години 

на 7 днів тижня.  

Якщо ж у нас сталася така ситуація, що ринок є… шкутильгає, скажемо 

так, ми там його намагаємося підперти прайс-кепами, ще якимись 

рішеннями. Проте в мене є впевненість, що якщо ми ринок прийняли, якщо у 

нас учасники ринку були дуже зацікавлені, тобто генерація була дуже 

зацікавлена у введенні ринку, якщо ми кажемо, що введення ринку – це 

добре для споживача, а в нас є зростання на 30 відсотків, оце зростання для 

промислових споживачів, але все ж таки ми за рахунок того, що загнали 

"Енергоатом" в ПСО, там у нас не зростає для населення, – у мене є 

впевненість, що оці інструменти, і ми маємо змінити елемент діалогу: 

держава, учасники ринку, що напевно… і знов-таки впевнені, що ми маємо 

забезпечити і обсяги вугілля. І ми маємо просто працювати вже з 

ефективними учасниками ринку електричної енергії, щоб у нас більше не 

було проблем з дефіцитом. 

Щодо ситуації на державних шахтах. Навіть сьогодні зранку вже на 

"Львіввугілля" було прийнято певне, певні організаційні процеси 
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запроваджені для того, щоб ми могли виплатити заробітну плату шахтарям 

"Львіввугілля". 

 

ІОФФЕ Ю.Я. А іншим? 

 

ОРЖЕЛЬ О.А. І іншим, працюємо кожен день. Юлій Якович, да, Юлій 

Якович… 

 

ІОФФЕ Ю.Я. (Не чути)   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте по черзі, ну, ми ж… 

 

ОРЖЕЛЬ О.А. Юлій Якович, дивіться, ми відпрацьовуємо по кожній 

станції. Ми відпрацьовуємо, скільки на кожній станції є на складах вугілля, 

якої воно якості, на який строк …….. вони мають заїхати, коли ми можемо 

запропонувати, це зокрема і на "Центренерго". 

Більше того, ви можете мене поправити, але ж, дійсно, відбуваються… 

скажіть мені, що не відбуваються відвантаження з шахт, скажіть, будь ласка, 

що ми не закриваємо питання по заробітній платі, виходячи з товарної 

продукції. Я хочу підкреслити, що все ж таки відвантаження товарної 

продукції є також джерелом сплати за заробітну плату. 

І важливо ще, що в рамках… і я дуже прошу народних депутатів 

підтримати зміни до бюджету, розглядається також додаткове фінансування 

в рамках 1 мільярда змін до бюджету на 2019 рік. Я вас дуже прошу 

підтримати, зважаючи на те, що багато шахт є збитковими, багато на яких 

шахтах є рентабельність, тобто собівартість, яка виходить поза логіку ринку. 

З іншої сторони, зі сторони міністерства можу пообіцяти, що з кожною 

шахтою, з кожним шахтоуправлінням буде сідати по перспективним шахтам, 

дивитися, який потенціал розвитку, дивитися, які інвестиції –  можливо, 

державні, можливо, приватні, можливо державно-приватне партнерство, 



31 

 

можливо, оренда – будуть відпрацьовувати, і ми в наступний рік ми вчора 

поставили такий термін, що  протягом півтора місяці це відпрацювати, щоб 

ми в наступний рік зайшли в дорожню карту, яка буде донесена як до 

Прем’єр-міністра, так і до Президента щодо розвитку вугільної галузі.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

  

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я дуже швидко, дуже швидко.  

Перше до вас, пане голово.  Я пропоную, оскільки  на ринку вугілля і 

теплової енергії у нас є дуже серйозний гравець. Ми його запрошуємо на 

комітет взагалі чи ні?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Який  гравець? 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Ну, ДТЕК, я маю на увазі. Просто у нас буде  

виникати багато питань для  того, як… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо буде  він потрібний, будемо  запрошувати…   

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Ні, дивіться. Ми, коли газ розглядаємо, ми НАК 

"Нафтогаз" запрошуємо. Ми ж так само мусимо… ну, ми мусимо…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас сьогодні немає законопроектів, які 

стосуються… 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Та ми не про законопроекти. Просто розібратися… 

(Шум у залі)  Розібратися з тим, що відбувається на вугільному ринку і на 

ринку так званому електроенергії без таких потужних гравців нам не 

вдасться. Це моє прохання до вас. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Можемо записати…  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю.  Це моє прохання до вас. Там є багато питань. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вас зрозумів. НАК "Нафтогаз"  ми запросили…. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю.  А тепер до пана міністра. Дивіться,  я дуже уважно 

прочитав вашу програму. Зиму ми перезимуємо, як завжди, обсяги. Але 

навесні ми будемо аналізувати, якою ціною. Ви  самі знаєте, борги. Я вчора 

був у пані Бабак, і я розумію, яка там величезна проблема з боргами 

теплокомуненерго. У мене ось два до вас питання. 

Перше. Скажіть, ви сьогодні як міністр впливаєте на політику, на 

діяльність НАК "Нафтогазу", і яке ваше відношення до того, щоб там 

змінилася доктрина.  Якщо  ще пару років тому вони казали, що ми на 

видобуток на збільшення власний спускаємо гроші, сьогодні вони кажуть, і 

це є у вашій програмі, що вони в принципі готові імпортувати газ, і не треба 

збільшувати видобуток. І по суті програма "20-20-20"  провалена. Це перше 

питання.  

І друге стосовно "Укренерго". Одне, хоча там  10 буде питань. Скажіть, 

будь ласка,  "Укренерго"  провалило будівництво Кремінської підстанції, ви 

знаєте, це і саме тому в  половині Луганської області величезна проблема 

сьогодні на Луганській ТЕС. Яке ваше відношення до цього? Чи 

збираються… ну,  від імені держави, ну, власне кажучи, наказувати цих 

людей?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді, якщо можна, прохання. ……….. …питання, 

щоб були лаконічні  у питаннях-відповідях.  

 

ОРЖЕЛЬ О.А.  Добре.  

Я тоді дуже просто. По ситуації… Давайте з останнього. 
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Так, я вважаю, що  робота "Укренерго" неефективна. Відповідно, треба 

понести кадрові питання. Наглядова рада знаходиться в структурі Мінфіну, 

ми працюємо з Оксаною  Сергіївною щодо перегляду логіки розвитку 

компанії.  

Питання щодо НАК "Нафтогазу". Ми зараз співпрацюємо з НАК 

"Нафтогазом", тому що ми  знаходимося у процесі тристоронніх перемовин. 

Проте в мене є окрема жорстка позиція, при цьому це – жорстка позиція 

Прем'єр-міністра: у нас була програма видобутку 2020, ми мали б отримати 

результати, у нас є там капіталовкладення, в результаті ми бачимо, як 

компанія показує зовсім іншу стратегію.  

Але ціни на ринку змінилися. Це не значить, що ми не мали 

віддобувати більше, тому що ми зробили капіталовкладення. Окрема важка 

розмова.  

 

ІОФФЕ Ю.Я. Я хотів повернути вас опять до шахт, бо вугілля, я вам 

скажу по секрету по великому, береться з шахт, видобувається.  

У вас у підпорядкуванні 33 державних шахти, вісім з них вже не 

працюють. Повірте мені, у мене достатньо фаху. Для того я подивився всі 

плани гірничих робіт шахт. У вас до кінця року залишиться п'ять. Ви ж це не 

навмисно робите? Ну, той уряд робив це навмисно.  

Отут я дуже радий за львів'ян, що ви їм виплачуєте заробітну плату. 

Тут присутній голова профспілки, вот он сидит, шахти "Гірська", це на лінії 

розмежування, якраз на Бахмутському шляху з українського боку. Я на цій 

шахті був 8 років директором, я її прийняв  у 81-му році після четвертого по 

рахунку вибуху, який уніс багато – 67 чоловік. Робив там 8 років я, до 89-го 

року я був там. От зараз там вже люди голодають, ходять у шахти без 

тормозків, бо дітей якось надо кормити, три місяці нема. Пласт – два метри, 

мощность пласту – 2 метри. Вони зараз остановляться, там небагато грошей 

треба, щоб запустити цю шахту. І так по кожній.  
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Ви, у вас єсть хоч хтось, з ким можна було б сісти фахівцю, розкласти 

плани горных работ і порахувати, скільки я готовий ….…. запасів, що треба 

вкласти, які розуміють, що собівартість вугілля залежить від  двох факторів: 

це від… яке родовище (характеристика родовищ), а друге – стан шахти як 

інженерної споруди. От хтось і скільки треба вкласти для того, щоб вона була 

прибуткова, хтось хоч один там є в міністерстві? В минулому міністерстві не 

було. Я подивився, питався їм розповісти. На зараз залишилось на шахтах, на 

ваших на всіх  залишилось 40 тисяч людей. Коли я працював генеральним 

директором, в моєму підпорядкуванні було 50 тисяч, і ми видобували в два 

рази більше, ніж зараз добувають всі шахти України. (Шум у залі)  

Ви скажіть, ви розумієте   перспективи. Чи ви зараз працюєте по тому 

принципу, когда у лектора  спросили: "Меня турбует Гондурас", он говорит: 

"Не чеши, само пройдет". Вы что, думаете, что…  

 

ОРЖЕЛЬ О.А.  Юлій Якович, я можу відповісти?   

 

ІОФФЕ Ю.Я. Ні, я хочу знати, ви знаєте про це?   

 

ОРЖЕЛЬ О.А. Ну, дивіться, два останніх дні зустрічався з 

профспілками. Я так бачу тих людей, які тут сидять, ми також з ними 

зустрічалися. Більше того, ми взяли ці проекти, які пріоритетні, які там 

знаходять можливість невеликих інвестицій для того, щоб заложити лаву, для 

того, щоб заложити потенціал видобутку. Більше того, одну лаву ще 

нещодавно відкрили для того, щоб зменшити… Почекайте, Нововолинська… 

(Шум у залі) Юлій Якович, ми…  

Більше того, півтора місяці є відповідальна людина, півтора місяці ми  

заклали для того, щоб відпрацювати по кожному шахтоуправлінню і по 

кожній шахті її перспективи. Якщо ми не бачимо по шахті перспективи, ми 

будемо людей відправляти на інші шахти, щоб вони не втрачали роботу і щоб 

могли, дійсно, гідно працювати…  
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ІОФФЕ Ю.Я. (Не чути)  

  

ОРЖЕЛЬ О.А. Юлій Якович, у нас же  навіть  вчора всі директори, ми 

ж вчора з  генеральними розмовляли, там окрема історія, і з директорами 

безпосередньо  шахт, кожен… да, в кожного є  свої там  плани розвитку. 

Тому будемо відпрацьовувати, вже вчора почали  процес.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

 

_______________. Ми з вугільної галузі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прохання  лаконічне питання задавати.  

 

_______________. Да-да, да, лаконічно. Шановні колеги, я хочу 

нагадати, що у 2006 році Росія вкінці грудня прикрила три задвижки по 

постачанню газу на територію України, на трьох південних газопроводах. 

Ціль була заморозити Донбас, наші міста і всі промислові підприємства. Тоді 

Україна, можливо, розвідка спрацювала чи що, уряд оперативно реагував, 

це… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

  

_______________. Можна я завершу? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми зараз закінчимо комітет, і на цьому розійдемося. 

 

_______________. Не закінчимо, це конкретне питання про підготовку 

до зими. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Задайте питання, міністру питання задайте. 

 

_______________. Я ще раз говорю про те, що Росія прикрила 

постачання газу в грудні 2006 року. Після цього нав'язала кабальний 

контракт. У 15-му році в жовтні-листопаді Грузія в односторонньому 

порядку припинила постачання вугілля на Україну, хоча була зроблена 

передоплата на це вугілля. Два місяці! 

Після цього нав'язали два контракти. Я завершу. Нав'язали два 

контракти для нашої держави. Першим контрактом поставили з Росії великий 

об'єм електроенергії по високим цінам. Другим контактом зобов'язали 

міністра енергетики визнати Крим федеральним округом Росії і постачати з 

України електроенергію за низькими цінами в Крим. Ми це знаємо. 

Зараз ми були на зустрічі з Прем’єр-міністром, задавали питання: чи 

було погоджено з Прем’єр-міністром і міністром енергетики паном Оржелем 

питання про внесення змін до Закону про ринок електроенергії, про 

постачання електроенергії з Росії по прямих договорах? Прем’єр-міністр 

надзвичайно був схвильований, він сказав, що міністром це питання наш 

голова комітету не погоджував, Андрій Герус, не погоджував це питання з 

міністром енергетики. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На камери дивіться. 

 

_______________. Не погоджував він. Я дивлюсь на камери і на вас. 

Ви, будь ласка, не збивайте, це дуже серйозні речі. І ви не погодили це 

питання з Прем’єр-міністром, з міністром енергетики. Це перше питання. 

Вчора пішли по прямим договорам постачання електроенергії з Росії. 

Крім того, Росія синхронно вчора прийняла рішення про зупинку постачання 

російського вугілля через територію Білорусії. Тобто перекривають повністю 

вугілля по Україні, видобуток вугілля,  я ще раз говорю… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Не чути)   

 

_______________. Перекривається постачання вугілля… 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Давайте в регламенті, виступає депутат. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Не чути)  

 

_______________. Я задаю питання…  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Виступає депутат. Будь ласка. 

 

_______________. Я задаю питання вам і міністру. Було протягнуто 

поправку до Закону про ринок електроенергії на користь Росії. Вугільні 

підприємства зараз стоять державні, не працюють. Та лава, на яку 

посилається міністр, вона була формально введена в експлуатацію без 

відвідування навіть інспекції праці. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Питання яке? Є питання? 

 

_______________. Питання? Заборгованість по заробітній платі 

шахтарям – 1 мільярд 300 мільйонів. Ви, пане Андрію, повинні про це знати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

  

_______________. Ви навіть, ви не цікавитесь, коли буде погашена 

заборгованість по заробітній платі шахтарям, коли будуть прийняті 

відповідні заходи для того, щоб стабілізувати ситуацію не на словах, а на ділі 

на підприємствах вугільної промисловості. І як ми стабілізуємо ринок 

електроенергії. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Питання є ?  

 

_______________. Питання я задав. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Яке? 

 

_______________. Питання? Коли буде погашена заборгована заробітна 

плата шахтарям, яка зараз сягає 1 мільярда 300 мільйонів гривень? Коли 

будуть запушені в роботу підприємства вугільної промисловості, які стоять? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Все, на це питання вже відповідали, воно було саме 

перше. 

Ще в когось є запитання?  

 

_______________. Є ще. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дайте ще. 

 

_______________. У мене є дуже коротенький коментар на рахунок 

того, як вирішується питання із заборгованістю і чому "Львіввугілля" 

сьогодні отримало кошти. Насправді, це ручна от практично робота: треба 

дзвонити до кожного керівника кожного підприємства, задавати питання, які 

в нього є проблеми. І разом у співпраці з міністерствами різними з'ясовувати 

шляхи вирішення цих питань. Ось така формула. Не Шайнмайєра. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ще, ще у нас якісь питання. 

 

_______________. Колеги, є питання. Олексію Анатолійовичу, питання 

про Луганську ТЕС і постачання вугілля, постачання газу. Ви знаєте, яка 
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кризова ситуація там склалася, люди взагалі можуть залишитися без 

електроенергії, без тепла і без водопостачання і всіх інших послуг. 

Сьогодні, скажіть, будь ласка, що саме урядом робиться для того, щоб 

поліпшити ту ситуацію? Я розмовляла вже з паном Андрієм. Він мені сказав, 

що уряд зараз працює над тим, щоб все ж таки розблокувати поставки 

вугілля. І тут, пан Андрій, якщо є якась інформація нова, то хотілося б 

почути від вас. 

І друге питання, якщо дійсно така форс-мажорна ситуація сталася, то 

потрібно визначатися з пільговою ціною на газ. Бо якщо люди залишаться 

без електроенергії, ми розуміємо, це не через те, що хтось неефективно там 

виконує свої обов'язки, це форс-мажорні обставини на червоній лінії.  

 

ОРЖЕЛЬ О.А.  Дивіться, я відповідаю вам. 

Перше. Є певна подяка за конструктивну позицію компанії, яку зайняв 

власник Луганської ТЕС.  

По-друге, ми дійсно працюємо, дуже активно працюємо щодо 

можливості розблокування поставок вугілля. Ми розуміємо, що навіть в 

умовах дуже важких стосунків з російською стороною, це є наші українські 

люди, більше того, в наших аргументах ми кажемо, це – питання 

енергозабезпечення людей. Це як вода, повітря. Тобто в даному випадку ми 

кажемо, що якщо ви займаєте таку жорстку позицію, це значить, ми з вами 

живемо в різних ментальних світах.  Ну, тобто в нас така логіка.  

Але, знову таки, я маю надію, що найближчим часом буде 

розблокована поставка, я маю надію… (Шум у залі) … з Російської 

Федерації, там  більше інших поки варіантів нема, буде розблокована 

постава. І більше того, ми будемо напрацьовувати з російською стороною все 

ж таки на склади. Наскільки я пам'ятаю, ЛУТЕС має бути 65 тисяч тонн, вона 

може споживати щоденно до 5 тисячі тонн, зважаючи на навантаження, і 

працювати двома або трьома блоками. Ми будемо намагатися напрацювати 

на склад по ЛуТЕС, і це дуже важливо, зважаючи… і збалансувати ситуацію.  
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Щодо ПСО, щодо  можливих змін в рамках ПСО, якщо ціна не буде 

перекривати, ну, ми будемо розуміти, дійсно, виходячи з того балансу, яке, з 

однієї сторони робить Кабінет Міністрів  в рамках перемовин, і чи можемо 

ми забезпечити повністю вугілля, або якщо дійсно нам потреба буде в 

пошуку енергоносіїв та відповідної ціни, будемо сідати, розмовляти 

безпосередньо з компаніями.  

Якщо ж, хочу окремо, якщо дійсно буде надзвичайна ситуація, в нас є 

окреме завдання з народними депутатами. Ми вже говорили, що коли у 

держави надзвичайна ситуація і хтось не справляється, і це окреме питання 

по комунальним підприємствам, ми вчора по Чернігівоблкомуненерго 

говорили, якщо інші власники не можуть справлятися, ми тимчасово, це 

ніяка не націоналізація, щоб ніхто не… Але це адміністрація, яка входить в 

надзвичайному стані. Ще раз, не націоналізація, от не треба там викручувати 

чи щось таке. Але якщо неефективно, або, наприклад, виставляються рахунки 

не за спеціальним режимом використання, а просто рахунки, на яких 

крадують. Це хтось, якась комерційна організація таке робить.  Ну, тоді 

вводиться адміністрація тимчасова на три місяці, наводиться порядок, і 

виходить звідси. Держава має реагувати на такий надзвичайний стан для 

того, щоб захищати своїх споживачів українців. (Шум у залі) Так.  

 

_______________.  Ні! Ну, це трошки здивувало, тому що ви самі 

сказали, що власник займає якраз конструктивну позицію.  

 

ОРЖЕЛЬ О.А.  А ми… Я що сказав, що ми вводимо це, я ж не сказав, 

що ми вводимо. Я просто кажу, що насправді це не тільки до того… це якраз 

не до того власника, тому що там конструктивна, а є й інші. От я згадав 

комунальні підприємства, які виставляли рахунки, на які не йшли за газ. Це 

взагалі крадіжка, кримінальне взагалі-то питання.  

 

_______________.  Все зрозуміло.   
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Я дуже швиденько хочу проінформувати про створення міжфракційної 

групи з трансформації вугільних регіонів. (Шум у залі) Це до міністра 

питання, щоб вони долучилися працювати до тієї групи.  

 

_______________. Дякую.  

Пане Андрію, те, як було під камеру з вами… вас озвучено, я дозволю 

собі також під камери сказати, що, дійсно, в нас у комітеті є ще підкомітети. І 

я вже два тижні назад, отримавши інформацію від Міністерства енергетики, 

отримавши інформацію від профспілок, подав цифри в Мінфін і в бюджетний 

комітет на ті обсяги коштів, які потрібні на 2020 рік по вугільній галузі.  

Також я дякую Міністерству фінансів, що дослухалися до мого 

запропонованого законопроекту, де в змінах до 2019 року пропонувався 

мільярд, знову ж таки, по вугільній галузі, і вони його зараз комплексно 

вносять.  

Питання, фактично, вже всі були задані, я тільки хочу подякувати за 

вчорашню зустріч і за те, що вже є людина, яка буде займатися вугільною 

галуззю, до якої можна вже безпосередньо буде звертатися. Я надіюся, що 

він буде запрошувати на круглі столи і буде  приходити сюди, коли будуть 

виникати питання. І все. Я тоді надіюся, і між ним, і між вами, пане міністр, і 

між комітетом буде конструктивна така співпраця.  

Дякую.  

 

ОРЖЕЛЬ О.А.  Я вам також, ще раз хочу звернути увагу, що у нас 

питання вугільної галузі на особливому контролі, зважаючи на те, що  це 

люди, заробітна плата. Я все знаю і почув. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ще якісь питання? 

 

_______________. Ми не отримали відповіді по заборгованості по 

зарплаті шахтарям.  
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ОРЖЕЛЬ О.А. Дивіться, 1,3 мільярда, уже покрили 70 мільйонів по 

"Львіввугіллю".  Окремо я буду вас просити підтримати зміни до бюджету 

2019 року. Ми відпрацьовуємо по кожному відвантаженню товарної 

продукції. Для того, щоб першим пріоритетом була сплата заробітної плати. 

Ми відпрацьовуємо по кожному обсягу, по кожному складу на вугілля… 

тобто  на шахті, щоб була співпраця з енергокомпаніями по… 

 

_______________. Друге питання, на яке я не отримав відповідь, 

постачання електроенергії з Росії по прямим договорам, відносно змін до 

Закону про ринок електроенергії.  Прем'єр сказав, що з вами  це питання не 

погоджено, коли Герус протягував його тут через наш комітет і через 

Верховну Раду… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У Верховній Раді є таке питання, як "репліка" чи як, 

коли згадується прізвище. Повторю ще раз. В законі, прийнятому в 2017 році, 

було передбачено, що імпорт дозволяється з країн, які не є сторонами 

Енергетичного Співтовариства, на такі сегменти ринку, як ринок на добу 

наперед і балансуючий ринок. Правильно? В 2017 році прийнятий такий  

законопроект. І на сьогоднішній день, я перевірив з технічної сторони, куди 

воно йде, воно йде на балансуючий ринок. Дивіться… 

 

_______________. Пане Андрію, я говорю про  внесення змін до Закону 

про ………. поправка  номер  8, яку ви провели. Ви про що говорите? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не кричіть. Не кричіть. Дивіться, не треба 

влаштовувати цирк. Не треба тут, хто більш крикливий, той більш активний.   

Тому  на сьогоднішній день законодавство дозволяло і воно далі 

дозволяє, і імпорт відбувається на ринок на добу наперед. Якщо ви вважаєте, 

що це не має бути, то, по-перше, є Закон 2017 року і можна в авторів 



43 

 

запитати. По-друге, можна вносити свої поправки для того, щоби в 

цивілізованому руслі, не через крики, це питання вирішувати.  

Аналогічно  по вугіллю на Луганській ТЕС. В вас немає заперечень, 

якщо вона піде з Російської Федерації? Добре, що немає заперечень.  

І в нас є питання ще –  транзит газу. Ми ж хочемо заробляти на 

транзиті газу?  Сподіваюсь, також немає заперечень. У нас є питання 

дизельного ринку. І всі депутати  нового скликання могли звернути увагу, що 

в нас до 45 відсотків ринку дизеля за 5 років це були поставки з Російської 

Федерації. Ми за останні три місяці ми їх зменшили до нижче 15  відсотків, 

ввівши там спеціальні дії. 

До речі я хочу запропонувати ввести спеціальне мито на імпорт 

електричної енергії з Російської Федерації. Навіть, якщо ….….., нехай від 

цього виграє український бюджет, українська держава. Це Кабмін може 

зробити. У Кабміну є механізми ………... розслідувань, спецмита, є санкції, є 

ліцензійні умови регулятора, є багато механізмів, як це можна регулювати. 

Тому це треба робити. 

 

ІОФФЕ Ю.Я. Шановний Олексій Анатолійович, маленьке питання. Я 

писав запит до Прем'єр-міністра, чи він адресував на вас, отримав дуже 

непонятну відповідь. Опять же Луганська область, Золоте і Гірське. Там не 

почнеться опалювальний сезон, ніхто не збирається починати, підключати 

котельні, ніхто не збирається цього робити. Ви розумієте, що це за місце, це, 

як кажуть, обличчя України. І я просив би взяти на свій контроль це і 

вирішити це питання.  

 

ОРЖЕЛЬ О.А. Юлій Якович, вчора я говорив про це з головою 

адміністрації Луганська. Ми абсолютно в курсі цієї ситуації. Більше того, ми 

відпрацьовуємо альтернативні питання забезпечення тепла, забезпечення газу 

постачання. Але ми відверто запізнилися, зважаючи на те, що там отримали 

можливість якогось впливу на ситуацію тільки зараз. Місяць пройшов, але 
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місяць вже поставлене питання, є розпорядження Кабінету Міністрів щодо 

відпрацювання, там чотири міста, про які я згадував: Вовчанськ, Золоте, 

Гірське і Могильов-Подільський, що цікаво, Вінницька область, там схожа 

ситуація. І ці підраховують, і інші альтернативні варіанти 

енергозабезпечення можливі. Ми відпрацьовуємо це і з ДСНС, і з всіма 

можливими… 

 

ІОФФЕ Ю.Я. (Не чути)  

  

ОРЖЕЛЬ О.А. Я ж кажу, тобто в даному випадку, більше того, 

наприклад, по Харківській ОДА, вони доповіли, що всі комунальні об'єкти і 

здебільшого там комерційні об'єкти перейшли на альтернативне 

теплозабезпечення, проте є дуже велика кількість  домогосподарств, які 

знаходяться на газовому… (Шум у залі)  

Дивіться, по Золотому… (Шум у залі)  

 

ІОФФЕ Ю.Я.  Я просив би взяти на контроль. 

 

ОРЖЕЛЬ О.А. Золоте – два питання. Не можна зупинити відкачку 

води. А по Золоте окреме питання щодо  газозабезпечення в разі, якщо 

зупиниться транспортування. 

 

ІОФФЕ Ю.Я. (Не чути)  

  

ОРЖЕЛЬ О.А.  Так, так. Тому  я ж кажу, там дві проблеми. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Скажіть, будь ласка,  ще таке питання, по кадрових 

рішеннях є вже які заступники, з ким можна  контактувати по профільних 

питаннях… 
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ОРЖЕЛЬ О.А.  Дивіться, є. Вже п'ять людей  проходять спецперевірку, 

є один заступник, який буде займатися екологією. Ірина Ставчук 

безпосередньо призначена. Ще п'ять знаходяться… Вчора я познайомив 

людей з людиною, яка буде  займатися вугільним напрямком, тобто… (Шум 

у залі) Ну, такий фахівець. Головне для  мене був пріоритет – фахівець 

незаангажований. Більше того, щоб не було дуже негативного шлейфу, тому 

що ну важко знайти людей з негативним… без негативного шлейфу по 

шахтах. Якось так відбувалося, відверто, що   люди, є там дуже добрі люди - 

шахтарі, а от як береш  фахівця, який керував чи щось робив, от якось він 

там, не зовсім добра людина, Юліє Яковичу. 

 

ІОФФЕ Ю.Я. У вас погана  про шахтарів думка…  

 

ОРЖЕЛЬ О.А.  Ні, у мене про шахтарів дуже добра, у мене… (Шум у 

залі)  У мене просто  до керівників якось воно…   

 

ІОФФЕ Ю.Я.  (Не чути)  

 

ОРЖЕЛЬ О.А.  Не всіх. Юлій Якович, я всіх… Я ж відокремив. 

 

ІОФФЕ Ю.Я. Я 8 років пропрацював у вугільній промисловості… …від 

забою до генерального… 

 

ОРЖЕЛЬ О.А. Ні, так я не вас. Ні в якому разі.   Ні, я не вас. Я ж кажу, 

що давайте там…  

От самі  профсоюзи кричать, що там крадуть. Ну крадуть! 

 

ІОФФЕ Ю.Я. Есть анекдот про директора шахты… (Шум у залі)  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Юлій Якович, ну, давайте вже, це засідання 

комітету... 

 

ОРЖЕЛЬ О.А. Юлій Якович!..    

 

ІОФФЕ Ю.Я. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. В мене пропозиція. Значить, Олексій Анатолійович, 

нам, мабуть, треба буде прийняли ряд законопроектів. Ми вже чули про 

ініціативу там стосовно навіть опалювального сезону, там є деякі, які 

потребують достатньо такого швидкого вирішення. І в нас Олексій Юрійович 

є керівником робочої групи законопроекту, який також достатньо важливий. 

І нам би його добре було вже розуміти якусь версію. 

Тому прохання: далі в робочому режимі конструктивно перейти до 

такої вже прикладної роботи. У нас дійсно є питання зараз бюджету, і ті, хто 

подали правки, нам треба об'єднатися, незалежно від того, хто подав раніше, 

хто подав пізніше. В пана Михайла, мабуть, також є правильні правки по 

фінансуванню державної вугільної галузі. Тому ми зі своєї сторони також 

будемо зустрічатися і з Мінфіном, і з бюджетним комітетом для того, щоб ми 

могли вийти на якесь рішення, яке буде корисне і правильне в цій ситуації. 

Тому комітет у нас загалом конструктивний, бувають якісь емоції, або 

бувають винятки, але комітет загалом конструктивний. Ми налаштовані на 

роботу, ми налаштовані на те, щоб приймати законопроекти і приймати 

закони, працювати швидко і плідно. Тому давайте тримати контакти… 

 

ОРЖЕЛЬ О.А. Так, я вам дуже вдячний, дуже дякую за запитання. У 

мене до вас буде такий момент. Я на наступному тижні чи найближчим 

часом, я думаю, на наступному у нас просто… перейду до, щодо дуже 

важливого законопроекту. Це модель анбандлінгу, необхідні зміни для того, 
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щоб ми відокремили ГТС України і змогли підписати договори щодо 

транспортування газу відповідно до європейських вимог. Це дуже важливо. 

І я хочу всіх звернути увагу: на нас дивиться увесь світ, а особливо 

прискіпливо дивиться російська сторона, щоб ми помилилися. Вони ж 

чекають цього, но ми… помилки не буде. Не помилимося. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Пане міністре, буде прохання: як тільки призначать 

вам заступників, влаштувати нам зустріч з ними, щоб ми познайомились і… 

да, представити їх, щоб ми вас там не турбували. 

 

ОРЖЕЛЬ О.А. Добре. Спасибі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  


