
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань енергетики  

та житлово-комунальних послуг 

21 липня 2020 року 

Веде засідання голова Комітету ГЕРУС А.М. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добрий день усім! Так, у нас є кворум, да? Андрій 

Богданович, кворум є, да? 

Так, у нас є кворум сьогодні, тому засідання комітету оголошую 

відкритим. У нас одне технічне питання, пояснюю його по суті. Ми коли 

вчора голосували правки, це стосується того, щоб добудувалися до 1 жовтня, 

і те, що ми голосували пониження мінус… до 31 жовтня і пониження мінус 

30 відсотків для потужностей менше 75 – до 31 березня. Ми в одній частині 

закону цю правку редакційно проголосували, а в іншій – залишились старі 

коефіцієнти. У нас в одному місці коефіцієнт 0 0,7, а в другому – залишився 

0,4. Щоб уникнути переголосування, щоб ліквідувати ці розбіжності, нам 

краще на комітеті ще раз правку проголосувати технічно, щоб були одні 

коефіцієнти по різних статтях, щоб вони не суперечили одна одній. 

 

__________. Не було розбіжностей. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Щоб не було розбіжностей, да. Тому давайте я 

зачитаю, про що йде мова. І це питання - нам треба буде 13 голосів, тому що 

по суті як би це зміна рішення комітету. 

Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг на своєму засіданні 21 липня 2020 року розглянув 

додаткову порівняльну таблицю до законопроекту про внесення змін до 

деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва 

електричної енергії з альтернативних джерел енергії (реєстраційний номер 



3658 ) і прийняв рішення врахувати правку народного депутата Геруса номер 

694 у наступній редакції. 

“Абзац тринадцятий статті 9.4 викласти в новій редакції такого змісту: 

"На рівні 0,4 для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну 

енергію з енергії сонячного випромінювання на об’єктах електроенергетики 

або чергах їх будівництва (пускових комплексах), встановлених потужністю 

від 1 мегават до75 мегават, що введені в експлуатацію з 1 квітня 2021 року”. 

Тому що до 1 квітня, ми говорили, коефіцієнт 07, а з 1 квітня – 0,4.  

Та доповнити після абзацу тринадцятого новим абзацом в такій 

редакції: “На рівні 0,4 для суб’єктів господарювання, які виробляють 

електричну енергію з енергії сонячного випромінювання на об’єктах 

електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах), 

встановлених потужністю 75 мегават та більше, що введені в експлуатацію з 

1 листопада 2020 року. Уповноважити голову комітету Геруса Андрія 

Михайловича доповісти зазначене рішення”. 

Хто за відповідне рішення, прошу проголосувати. 

 

__________. Так 694-у, ми її не підтримали. 

 

__________. Ми її відхилили, да, на комітеті вчора. Але ми через неї 

вносимо… але просто вносяться зміни через неї, тому що вона саме в цей 

абзац… 

 

__________. Тобто тоді нам треба прийняти цю правку. 

 

__________. І це нова редакція цієї правки, тому зачитуємо її. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нам треба в тій редакції, яку я зараз зачитав. 

 



ГРИБ В.О. Андрій Михайлович, а можна просто зміст? От я маю на 

увазі, такими простими словами, що це означає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Простими словами, пояснюю. Ми вчора 

проголосували, що для сонця йде зниження мінус 2,5 відсотка до 31 жовтня, і 

вони можуть добудовуватися. Тариф мінус 25 відсотків, але до 31 жовтня 

можна добудуватися, для сонячних станцій. І ми вчора проголосували, що 

зниження 30 відсотків – суттєве пониження тарифу, але ви можете 

добудуватися до 31 березня при потужності менше 75 мегават. Тобто ми дали 

вчора можливість добудуватися до 31 жовтня з тарифом мінус 2,5, а до 31 

березня – з тарифом мінус 30. Суттєво понижаємо, але даємо добудуватися. І 

ми такі правки вчора прийняли.  

Але в іншій статті залишилися коефіцієнти 0,4, тобто пониження 60 

відсотків. І в нас получилось, що в одній статті наша правка з коефіцієнтом 

0,7 (мінус 30), а в іншій статті залишилась версія першого читання – 

коефіцієнт 0,4. 

От ми тепер хочемо, щоб цю правку, щоб цей коефіцієнт 0,7 ми 

привели у іншу статтю, щоби ми це звели в одне ціле. От за це ми сьогодні 

голосуємо. Тому що інакше ми в цій редакції, у нас законопроект буде 

містити, що в одній статті зниження на 60 відсотків, а в другій статті 

зниження на 30 відсотків для тих самих. Буде протиріччя, а ми робимо так, 

щоб це відповідало до тої вчорашньої правки, яку… 

 

__________. Це буде 0,4 чи 0,7? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це буде 0,7 до 31 березня для СЕС менше 75 мегават. 

 

__________. Добре, а тоді що буде з поправкою 693, яку враховано 

редакційно? 

 



__________. Це правильно, це щоб вони не суперечили одна одній, 

тому що теперішня редакція буде суперечити, якщо ми залишимо так, як 

зараз. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми хочемо, щоб до 31 жовтня коефіцієнт був 0,97 і 5. 

 

ГРИБ В.О. Це краще для “сонця”, давайте голосувати. 

 

СОВСУН І.Р. Але в 693-й йдеться про 30 червня. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не бачу перед собою 693-ю. 

 

СОВСУН І.Р. 693 правка, написано: 0,7 з 1 листопада по 30 червня. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А ми зараз 693-ю не…Ні, вчора редакційно… Сергій 

Нагорняк… Секундочку, по черзі! Сергій Нагорняк вчора брав слово, і він 

зачитував. У нас було редакційно, що не 30 червня, а 31 березня. Ми 

скорочуємо строки, щоб все-таки не було багато….. 

Хто – за, прошу проголосувати. 

 

__________. Можна я буду рахувати? 17 – за… (Шум у залі) 

  

СОВСУН І.Р. У мене є питання від фракції по малій генерації. Тому що 

в тій версії, в якій зараз прописав секретаріат, там прописано тільки 1 мегават 

для "сонця", а там же ж є інші: і гідро, і біомаси… (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Стоп! Біомасу – ми тариф взагалі не міняємо в цьому 

законі. Якщо ми пропишемо туди біомасу, то ми в біомасі знизимо на 7,5, а 

зараз воно не міняється. Гідро – те саме і біогаз – те саме. Ми ж їх не чіпаємо 

взагалі. 



 

ЄФІМОВ М.В. Андрей Михайлович, можно один вопрос уточняющий? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. 

 

__________. Только громче, Максим Вікторович! 

 

ЄФІМОВ М.В. Один вопрос, если можно. У нас вчера было на 

комитете, мы голосовали против 1203, и после этого была встреча с 

Президентом, и принято решение, что у нас 1203 нужно поддерживать. Ну, 

вот сейчас будем, наверное, в зале поддерживать. Может быть, проще сейчас 

комитетом его поддержать, и уже он пойдет как поддержанный комитетом, 

этот вопрос? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну давайте. (Загальна дискусія)  

Давайте підтримаємо. Дивіться, ставимо на голосування 1203… (Шум у 

залі) 

Олексій Юрійович, секундочку! Дивіться, Олексій Юрійович, по правці 

1203. Всі знають, про що йде мова, тому це не є якесь нове питання. 

 

ІОФФЕ Ю.Я. Це про податкову? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Якщо немає заперечень, тоді ставимо на 

голосування. 

 

__________. Як підтриману? 

 

__________. Як підтриману, да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто "за" підтримати 1203? 



 

__________. Дивіться, це неправильно по суті зараз робиться. Тому що 

зараз кожен з депутатів буде ставити якісь інші правки, які не були 

враховані… 

(Загальна дискусія)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, знімається питання, знімається. Є 

Регламент. Ми домовлялися по цьому питанню, знімається. (Шум у залі) Я не 

хочу порушувати, прецедент і потім… 

(Шум у залі) 

  


