
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань енергетики 

та житлово-комунальних послуг 

08 лютого 2022 року 

Веде засідання голова Комітету ГЕРУС А.М. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Чи є  нас сьогодні кворум? Сподіваюсь, що він буде, 

бо в нас є важливі законопроекти.  

Так, в нас є трошки, декілька колег тут вживу в комітеті, і більшість з 

нас онлайн по відеозв'язку (по відеоконференції). В нас була зібрана 

необхідна кількість підписів для того, щоб комітет міг проходити з 

можливістю відеовключення, тому з цим проблем немає.  

В нас був розісланий проект порядку денного. Відповідно, у мене 

єдине що було би одне зауваження чи уточнення до проекту порядку 

денного. А саме – те, що стосується питання НАК "Нафтогазу". Я наскільки 

розумію, керівник НАК "Нафтогазу" на зв’язку? І його заступник, 

фінансовий директор, також десь на нараді у Кабінеті Міністрів, наскільки я 

знаю.  

Можливо, це питання просто перенести би на наступне засідання 

комітету для того, щоб керівник НАК "Нафтогазу" був присутній і міг би 

дати інформацію і міг відповісти на запитання народних депутатів.  

Бачу, Олексій Юрійович піднімає руку. Кучеренко Олексій Юрійович, 

прошу.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Дякую,  пане голово.  

Я підтримую цю пропозицію і хочу додати, що на ваше доручення в 

четвер депутати, і я в тому числі, провели слухання в комітеті з НАК 

"Нафтогазом", теплокомуненерго, іншими суб'єктами ринку стосовно 

ситуації, яка сталася з постачанням газу, і з розрахунками, і з суттєвими 

моментами.  



І тому я дуже наполегливо прошу, щоб я в ході розгляду питання цього 

– заслуховування НАК "Нафтогазу" – міг відзвітувати про ці слухання, про 

резолюцію цих слухань для того, щоб ми могли прийняти таке виважене, 

спокійне державницьке рішення.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Ну, я думаю, що це якраз буде краще, 

коли будуть керівники НАК "Нафтогазу". Тому на наступне засідання 

комітету, думаю, це  було б добре. Якщо можна, ви надішліть, якщо ви 

кажете, є резолюція якась, щоб ми могли ознайомитися і якщо на наступному 

комітеті потрібно якесь голосування чи прийняття рішення, щоб ми, 

відповідно, могли його на наступному комітеті розглянути. 

Тому  давайте зробимо  наступним чином тоді. Я поставлю на 

голосування проект порядку денного за винятком питання номер 8, де є НАК 

"Нафтогаз", його перенесемо на наступне, і поставлю це питання на 

голосування. І заодно ми отримаємо ситуацію по кворуму, скільки у нас 

людей є по відеозв'язку. Я бачу, що є, але щоб ми мали точну цифру. 

Хто за відповідний порядок денний, прошу проголосувати.  

Тут в нас 6 голосів – за. Тепер я іду по відео, щоб кожного бачити. 

Бондар Михайло Леонтійович. 

 

БОНДАР М.Л. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є. 

Волинець Михайло Якович. За, бачу. 

Горобець Олександр Сергійович. 

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є. 



Єфімов Максим Вікторович. Єфімов Максим Вікторович. Поки немає. 

Жупанин Андрій Вікторович. Жупанин Андрій Вікторович. Поки 

немає. 

Іоффе Юлій Якович.  

 

ІОФФЕ Ю.Я. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кісільов Ігор Петрович. Кісільов Ігор Петрович. 

Поки немає. 

Кіт Андрій Богданович. Кіт Андрій Богданович. Поки немає. 

Костюх Анатолій Вячеславович. 

 

КОСТЮХ А.В.  Костюх – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Костюх, перепрошую, – за. 

Кучеренко Олексій Юрійович. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. 

Мороз Володимир Вікторович.  

 

МОРОЗ В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мулик Роман Миронович. Мулик Роман Миронович. 

Поки немає. 

Нагорняк  тут. 

Пивоваров Євген Павлович. Пивоваров Євген Павлович. Поки немає. 

Припутень Дмитро Сергійович. 

 



ПРИПУТЕНЬ Д.С. Підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Семінський Олег Валерійович. Семінський Олег 

Валерійович.  

Совсун Інна Романівна. 

 

СОВСУН І.Р. Підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скороход Анна Костянтинівна тут. 

Шаповалов Юрій Анатолійович. 

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. Я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. 

Шипайло Остап Ігорович тут. 

Юрченко Олександр Миколайович. Юрченко Олександр Миколайович. 

Поки немає. 

Відповідно у нас 6 тут і 11, разом 17. Кворум у нас єсть – 17 депутатів. 

Відповідно рішення прийнято. 

Перше питання у нас порядку денного – це звіт про роботу комітету за 

шосту сесію. Доповідач – Шаповалов Юрій Анатолійович, секретар комітету. 

Прошу, Юрій Анатолійович. 

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. Доброго дня, колеги. На виконання статті 53 

Закону України "Про комітети Верховної Ради України" секретаріатом 

комітету підготовлено звіт про роботу Комітету Верховної Ради України з 

питань енергетики та житлово-комунальних послуг за період шостої сесії 

Верховної Ради дев'ятого скликання. У звіті висвітлені питання про 

законопроектну роботу, виконання плану роботи комітету та іншу діяльність 

у період сесії. 



Прошу затвердити звіт шляхом прийняття рішення. Все. (Вас не чути.) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування. Я перепрошую, я забув 

включити мікрофон. Ставлю на голосування. 

Хто за відповідне рішення, прошу проголосувати. Тут п'ять рук у нас в 

приміщенні комітету. Зараз буду йти по відео участі. Звук, якщо можна, 

відключити, да. 

Бондар Михайло Леонтійович. 

 

БОНДАР М.Л. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Волинець Михайло Якович. Підняв руку за, да? 

Горобець Олександр Сергійович.  

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єфімов Максим Вікторович. Чи не з'явився? Єфімов 

Максим Вікторович?  

Жупанин Андрій Вікторович. Жупанин Андрій Вікторович. 

Кісільов Ігор Петрович. Кісільов Ігор Петрович. 

Кіт Андрій Богданович. Кіт Андрій Богданович. 

Костюх Анатолій Вячеславович. 

 

КОСТЮХ А.В. Костюх – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кучеренко Олексій Юрійович. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз Володимир Вікторович.  



 

МОРОЗ В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мулик Роман Миронович. 

 

МУЛИК Р.М. Є.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За? 

 

МУЛИК Р.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За – Мулик Роман Миронович, з'явився. 

Пивоваров Євген Павлович. 

 

ПИВОВАРОВ Є.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За.  

Припутень Дмитро Сергійович.  

 

ПРИПУТЕНЬ Д.С. Так, підтримую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Семінський Олег Валерійович. Семінський Олег 

Валерійович.  

Совсун Інна Романівна. 

 

СОВСУН І.Р. Підтримую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шаповалов Юрій Анатолійович.  

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. За.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шипайло Остап Ігорович. 

 

ШИПАЙЛО О.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрченко Олександр Миколайович. Поки немає. 

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. Семінський з'явився.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Семінський – за?  

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. Семінський – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Вікторович Жупанин з'явився? Кажуть, що є 

по відео.  

Іоффе я не читав. Іоффе Юлій Якович – за? 

 

ІОФФЕ Ю.Я. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Жупанин Андрій Вікторович з'явився чи не чути 

поки? Поки немає.  

Відповідно у нас тут було 5 голосів "за". І 14 – під час переклички. Це 

всього 19 осіб – за. Рішення прийнято. 

Переходимо до другого питання порядку денного. Пропозиції Комітету 

з питань енергетики та житлово-комунальних послуг до порядку денного 

сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання.  

Значить, у нас відповідно до статті 21 Регламенту та на доручення 

Голови Верховної Ради пропозиції щодо проекту порядку денного сесії 

Верховної Ради узагальнюються Апаратом Верховної Ради за поданням 

комітетів. 



Проект пропозицій сформований наступним чином. 

Перший розділ. Питання, підготовлені до розгляду на пленарних 

засіданнях. У ньому законопроекти, які вже розглянуті комітетом і чекають 

розгляду у Верховній Раді. 

Другий розділ. Питання, які доручається підготувати і доопрацювати 

для розгляду на сесії. У ньому є вже включені раніше до порядку денного 

законопроекти, і ті, які пропонується включити.  

Третій розділ. Питання, які комітет пропонує не включати до порядку 

денного сесії. Формується відповідно до статті 22 Регламенту. 

Тут у таблиці викладені законопроекти, що втратили актуальність, а 

також ті, що потребують фінансово-економічного обґрунтування. У проекті 

пропозицій у вас все це зазначено. Тому з метою економії часу я зачитаю 

лише реєстраційні номери. 

Отже, втратили актуальність законопроекти з наступними 

реєстраційними номерами: 2582, 3932, 5880, 6250, 6251. 

Тепер зачитаю перелік законопроектів, які пропонується повернути 

авторам на доопрацювання і не включати в порядок денний сесії насамперед 

із-за відсутності до них фінансово-економічних обґрунтування відповідно до 

статті 94 Регламенту: це 5622, 5507, 5507-1, 5550, 6021, 6021-1, 6064, 6064-1, 

6366, 6366-1. (Шум у залі) 5265 – це був самий перший. 

Прошу підтримати запропоновані пропозиції відповідно до додатків і 

передати до Верховної Ради для прийняття рішення. 

Нагадую для розуміння ситуації, ми таке приймаємо кожну сесію. Тим 

не менше це не позбавляє права реєструвати відповідні законопроекти, і ми 

завжди на комітеті шляхом голосування включаємо їх, рекомендуємо їх 

включити, кожний індивідуально, в порядок денний сесії і потім голосуємо 

їх. Тобто цей перелік законопроектів, який ми зараз надаємо, він не є 

виключним, ми надалі розглядаємо і інші законопроекти, які з'являються і які 

мають актуальність, і які мають важливість. Але по процедурі таке рішення 

нам також треба прийняти.  



Тому, якщо немає заперечень, тоді ставлю на голосування. Хто – за 

відповідне рішення, прошу проголосувати.  

Тут 4 голоси "за".  

Вікторія Олександрівна не голосує? Вікторія Олександрівна не голосує. 

Зрозуміло. Значить, тут… (Шум у залі) 

 Є таблиця… Вона у вас є, всім роздана? Є таблиця, відповідно в цій 

таблиці вони знаходяться. Але ще раз кажу, всі законопроекти, а ми будемо 

точно реєструвати і в лютому деякі важливі законопроекти, це не позбавляє 

нас права, ми працюємо згідно свого плану.  

Олексій Юрійович, прошу.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я, з вашого дозволу, я законопроекти всі 

підтримую. Я єдине, хочу звернути увагу і вашу, і колег, що в нас є певні 

сектори, які знаходяться в сфері нашої компетенції, де я наполегливо раджу 

колегам і вам, і всім створити відповідні якісь постійно діючі моніторингові 

групи для того, щоб більш детально розібратися. Бо на сьогодні…  

Декілька днів тому ми проводили по стосунках Теплокомуненерго і 

НАК "Нафтогазу". Я вдячний пані Совсун, пану Семінському, вони дві 

години сумлінно приймали участь і ми достеменно намагалися розібратися. І 

можу вам сказати, що ще доведеться розбиратися не один раз, розумієте, бо 

там дуже глибинні проблеми.  

Саме тому я би дуже просив врахувати мої пропозиції не в плані … (Не 

чути), а саме стосовно питань, які комітету було би доцільно регулярно 

досліджувати і вивчати для прийняття відповідних законодавчих в тому числі 

рішень.  

Я дав цей перелік, чомусь його було відхилено. Я дуже прошу його 

повернути, і це абсолютно нормальні речі, і розібратися, що там з 

Оператором ГТС відбувається, враховуючи його "караул" і "SOS", і листи, 

які він пише, і розібратися. І, безумовно, послухати Нацкомісію з 

регулювання енергетики та комунальних послуг, що їм заважає, чим 



допомогти, може, якимись змінами в законах, щоб було більш ефективним 

державне регулювання в енергетиці та комуналці. Це, безумовно, я 

пропонував би колегам, особливо і мажоритарникам, – допомогти все ж таки 

якось розібратися як спрацював меморандум. Я не хочу зараз оцінок давати 

ні "за", ні "проти", просто цей меморандум – зрозуміло, що терміновий захід, 

але як він працював, як його можна коригувати для підтримки підприємств 

галузі, місцевих бюджетів, органів місцевого самоврядування, тощо.  

Тому просив би мої пункти врахувати, і спокійно, фахово розбиратися 

по всіх цих проблемах. Я думаю, це абсолютно буде доречним.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Юрійович, я не заперечую. Єдине, те, що ви  

сказали – це стосується наступного питання порядку денного, тому що в 

даному випадку просто формально йдуть законопроекти.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю.  Я вибачаюсь, погоджуюсь. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В наступному я не заперечую, підтримую, і думаю, 

що можемо врахувати. Тому ще раз ставлю на голосування.  

Хто – за відповідно те, щоби затвердити пропозиції комітету? Прошу  

проголосувати. 

 Хто – за? Тут маємо 5 голосів "за".  

І тепер йду по відеозв'язку. 

Бондар Михайло Леонтійович. 

 

БОНДАР М.Л. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Волинець Михайло Якович. 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. За. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Горобець Олександр Сергійович. 

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єфімов Максим Вікторович. Єфімов Максим 

Вікторович! 

Жупанин Андрій Вікторович. 

 

ЖУПАНИН А.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іоффе Юлій Якович. 

 

ІОФФЕ Ю.Я. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кісільов Ігор Петрович. Кісільов Ігор Петрович. 

Немає. 

Кіт Андрій Богданович. Кіт Андрій Богданович. 

Костюх Анатолій Вячеславович. 

 

КОСТЮХ А.В. Костюх – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Костюх – за. 

Кучеренко Олексій Юрійович. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз Володимир Вікторович. 

 

МОРОЗ В.В. За. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Мулик Роман Миронович. 

 

МУЛИК Р.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Пивоваров Євген Павлович. 

 

ПИВОВАРОВ Є.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Припутень Дмитро Сергійович. 

 

ПРИПУТЕНЬ Є.С. За. Підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Семінський Олег Валерійович. 

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Совсун Інна Романівна. 

 

СОВСУН І.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скороход Анна Костянтинівна тут. 

Шаповалов Юрій Анатолійович. 

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрченко Олександр Миколайович. Поки відсутній. 

Тут було всього 19 голосів "за". Правильно? 19 голосів "за". Все. Да, в нас 

добавився ще один, да. Є. 

Наступне питання порядку денного – про затвердження орієнтовного 



плану основних заходів Комітету з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг на період сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого 

скликання. (Якщо можна, виключіть мікрофони, щоб ми…) 

Значить, це те, це план роботи комітету, який включає не тільки 

законопроекти, а який включає і інші питання, в тому числі проведення 

круглих столів або робочих груп, і Олексій Юрійович вже виступав з цього 

приводу, щоб додати ті питання, які він пропонує. Перелік цих питань є в 

когось під рукою? Де він є, перелік питань?  

Значить, я по пам'яті скажу. Значить, це робоча група щодо 

встановлення приладів обліку – раз, щодо виконання меморандуму з МВФ, 

особливо в частині Оператора ГТС і газових питань – два, щодо Закону про 

НКРЕКП – три. І ще є питання якісь, були, Олексій Юрійович?  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Меморандум… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. З містами. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Теплокомуненерго, НАК "Нафтогаз", оцей 

меморандум, як він реалізується, що йому заважає, яка підтримка потрібна… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Між урядом та… 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Нафтогазом в тому числі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Між урядом та органами місцевого самоврядування, 

меморандум, який був підписаний напередодні опалювального сезону.  

Чотири такі питання також додати пропонує Олексій Юрійович. Я не 

заперечую, підтримую. Якщо немає якихось ще доповнень…  

Михайло Якович Волинець, прошу. 

 



ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Андрій Михайлович, шановні колеги, пам'ятаєте, ми 

з вами висували законопроект в минулому році на підтримку шахт з 

видобутку уранової руди на СхідГЗК. І ми його розглядали, але він не був 

винесений на розгляд в попередній сесії, зараз я пропоную його включити. З 

вчорашнього дня шахта "Інгульська" в Кропивницькому відправлена на 

простій, немає чим виплачувати зарплату. Заборгованість по заробітній платі 

зростає. Це в умовах, коли здійснюється агресія з боку Росії, коли є 

енергетичні проблеми не тільки з вугіллям, з газом, з електроенергією, і 

виникає ще проблема з ядерним паливом.  

Я пропоную включити до порядку дня сьомої сесії законопроект 5201, 

яким передбачається виділити 2 мільярди 205 мільйонів коштів з бюджету 

країни на підтримку стабілізації, фінансової стабілізації цього підприємства, 

тобто підприємства "СхідГЗК". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Михайло Якович, це було в попередньому питанні, в 

нас були пропозиції щодо включення до порядку денного. Не третє питання, 

а друге питання порядку денного. І це є в розділі питань,  які підготовлені до 

розгляду пленарних засідань, які ми пропонуємо включити в порядок денний. 

Це, якщо подивитися попереднє рішення, там перша табличка, третя стрічка, 

– 5201 включити в порядок денний. Відповідно в нас вже відповідне рішення 

прийнято. Ми сьогодні прийняли рішення рекомендувати включити в 

порядок денний.  

Що стосовно орієнтовного плану основних заходів комітету. З 

врахуванням того, що було озвучено пропозиції Кучеренка Олексія 

Юрійовича, прошу підтримати відповідне рішення.  

Хто – за, прошу голосувати. Тут нас 6 голосів "за".  

Йдемо по відеозв'язку.  

Бондар Михайло Леонтійович.   

 

БОНДАР М.Л. За.   



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Волинець Михайло Якович.  

 

 ВОЛИНЕЦЬ М.Я. За.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Горобець Олександр Сергійович.  

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Жупанин Андрій Вікторович.  

 

ЖУПАНИН А.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іоффе Юлій Якович.  

 

ІОФФЕ Ю.Я. За.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кісільов Ігор Петрович. Кісільов Ігор Петрович.  

Кіт Андрій Богданович.   

Костюх Анатолій Вячеславович.  

 

КОСТЮХ А.В. Костюх – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кучеренко Олексій Юрійович.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз Володимир Вікторович.  

 

МОРОЗ В.В. За.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мулик Роман Миронович. Мулик Роман Миронович. 

Не голосував.  

Пивоваров Євген Павлович.  

 

ПИВОВАРОВ Є.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Припутень Дмитро Сергійович.  

 

ПРИПУТЕНЬ Д.С. За, підтримую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Семінський Олег Валерійович.                 

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Совсун Інна Романівна. 

 

СОВСУН І.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шаповалов Юрій Анатолійович. 

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрченко Олександр Миколайович. Немає. 

Рішення прийнято. Всього голосів у нас 13 по відео і 6 тут, тобто 19 

голосів "за".  Відповідно, рішення прийнято. 

Переходимо до четвертого питання порядку денного. Це проект Закону 

України про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку систем 

накопичення енергії (5436-д) (це друге читання). Це відомий законопроект 

про можливість встановлення накопичувачів, акумуляторів, батарейок, хто як 



це називає. 

У нас відповідно є таблиця з правками, їх було більше, потім деякі 

правки були відкликані і їх стало трохи менше. І, можливо, висловитись, два 

слова хтось хоче?  

Юрій, з приводу актуальності, важливості законопроекту. Прошу, 

Юрій Камельчук. А потім ми перейдемо безпосередньо до правок. 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Дякую, Андрій Михайлович. 

Загалом законопроект вже всім, я сподіваюсь, відомий в комітеті і не 

тільки в комітеті, ми над ним працювали більше півтора року.  

Отже, прийняття цього законопроекту загалом матиме позитивний 

вплив на енергетичну галузь, насамперед тому що з'являється новий учасник 

на ринку електричної енергії – це оператор системи накопичення енергії і 

визначаються його права і обов'язки, врегульовується питання ліцензування 

діяльності з накопичення енергії, врегульовується питання можливості 

використання системи накопичення енергії споживачами, а також 

виробниками електричної енергії, зокрема, виробниками електричної енергії 

з відновлювальних джерел, встановлюється загальна заборона для оператора 

системи передачі та операторів системи розподілу проводити діяльність з 

накопичення енергії.  

Фактично, простими словами, будемо покращувати енергетичну 

незалежність і стабільність, збалансованість української енергетичної 

системи. 

Далі можемо працювати по правках. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. 

Вікторія Олександрівна, ви піднімали руку чи… 

 

ГРИБ В.О. Так, Андрій Михайлович. Я хотіла вам подякувати. Мені 

здається… І не тільки вам, а й усім членам комітету, і Олексію Кучеренку, і 



Юрію Камельчуку за те, що ми, знаєте, тут зараз займаємося не політикою, а  

дійсно енергетикою.  

Я вважаю, що цей законопроект необхідно приймати, необхідно 

виносити якомога швидше в сесійну залу для того, щоб рухатися далі. Тому 

що зараз зрозуміло, без цього законопроекту все ж таки нам не вистачає 

можливості нашій енергетичній системі. А з огляду на ту кризу, яку ми 

маємо, то сьогодні нам необхідно підтримати такі засоби по нашій системі.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Якщо дозволите, кілька слів просто дам.  

Я мав би висловити ще раз подяку всьому авторському колективу, а нас 

дуже багато, тому що ми збиралися на робочі групи і працювали 

представники ринку, і представники державних організацій, і міністерства, і 

Вікторії Гнатовській особливе вітання за те, що вона долучилася до цієї 

роботи.  

Так само подякую вам, Андрій Михайлович, за активну роботу з Еnergy 

Community щодо з'ясування того, наскільки синхронізований цей  

законопроект.  

Я так сподіваюсь, що всі речі ми вже викристалізували, сьогодні ми по 

правках зробимо так, щоб він не розбалансувався, залишався стабільним, і 

що всі правки будуть відповідати європейському законодавству. Тому що нас 

якраз чекає синхронізація з ENTSO-E, щоб одне одному не суперечило.  

Ну і прохання так само до всіх колег, щоб ми розглядом сьогоднішніх 

правок не включали якихось, скажімо так, тем, які не стосуються 

регулювання цього законопроекту.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  



Дійсно, відпрацювали ми з європейськими партнерами і з Energy 

Community, і з Представництвом Єврокомісії в Україні для того, щоб у нас 

навіть термінологія співпадала. Коли, сподіваюсь, ми синхронізуємо наші 

ринки вже, сподіваюсь, через рік напрацювати, щоб у нас було все в єдиних 

правилах і ми мали і однакову назву, і однакову термінологію, і однакові 

правила, тобто з того, що я знаю, є спільна підтримка, що ті правила, які в 

Україні запроваджуються, вони є європейськими і по суті, і по формі, і це 

визнають і наші учасники ринку, і наші європейські партнери.  

Тому, дійсно, це правильний законопроект, який аж приємно, скажемо 

так, приймати і голосувати, і сподіваюсь, що це дасть поштовх галузі і буде 

мати практичний ефект. А практичний ефект – це виправляти дисбаланси, 

якісь піки, провали внутрі доби або внутрі декількох днів, те, що у нас буває 

на ринку вночі і зранку чи ввечері, вночі, чи, наприклад, у вихідні дні.    

Тому сподіваємося, що учасники ринку зможуть, в хорошу розумінні 

того слова, користуватися цим законом, працювати з банками,  отримувати 

фінансовий ресурс, будувати, працювати і вести бізнес на цивілізованих 

ринкових засадах. І кожна компанія, незалежно від назви, від імені, яка буде 

працювати, – це буде великий плюс для української енергетичної системи.  

Тому так як ми зазвичай робимо, якщо у нас є якісь окремі правки, то 

ми можемо їх розглянути, якщо якихось окремих правок немає, то як би тоді 

запропонував розглянути і проголосувати за праву колонку таблиці там, де 

пропонується якісь правки відхилити чи прийняти.   

Вікторія Олександрівна, у вас є якісь…? Бачу, ви піднімаєте руку. 

Прошу. 

 

ГРИБ В.О. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Вікторович, є якісь коментарі? Прошу. 

Жупанин Андрій Вікторович. Не чути, мікрофон.  

 



ЖУПАНИН А.В. Загалом я подав 46 поправок, більшість із них 

відхилені, на жаль. Але є одна поправка доволі важлива – під номером 10. 

Суть її полягає в тому, що ми, по суті, виключаємо з положення про 

визначення системи накопичення енергії гідроакумулюючої електростанції. 

Але чому ця правка важлива? Тому що, якщо вона буде відхилена, то по 

факту буде збільшено тариф на передачу для промисловості. Оскільки зараз 

гідроакумулюючі електростанції, вони платять, по факту платять за 

електроенергію двічі. Після прийняття цього закону в тій редакції, в якій 

запропоновано, без врахування моєї поправки, сума платежу від 

Укргідроенерго буде зменшена, і відповідно, оскільки сума платежу від 

Укргідроенерго буде зменшена, тоді треба буде піднімати тарифну передачу, 

щоб компенсувати різницю. Таким чином зросте вартість тарифу на передачу 

для української промисловості, і це може бути кілька копійок, але загалом це 

доволі неприємний може бути крок для великих підприємств, і не тільки для 

великих, а й для маленьких, тому що і так зараз вартість доставки 

електроенергії, ще й ціна на ринку доволі висока. 

Тому я прошу поставити на підтвердження правку номер 10. Прошу 

колег підтримати мою пропозицію до цього законопроекту.  

Дякую вам. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я поясню логіку, яку ми голосували в першому 

читанні, що той текст, який є, був проголосований в першому читанні. 

Логіка була в тому, що до всіх застосовується єдиний підхід. Якщо ти є 

накопичувач, накопичуєш енергію і можеш її видавати в пікові періоди, то ти 

платиш лише сальдо між тим, що зайшло, і між тим, що вийшло. І в 

принципі, гідроелектростанції не є накопичувачами, а гідроакумулюючі 

електростанції, вони є накопичувачами, вони закачують і видають потім 

електроенергію, то єсть вони можуть збільшувати споживання і закачку, 

наприклад, вночі, коли профіцит, і видавати цю електроенергію зранку. Тому 

в першому читанні в нас такий підхід і був відображений.  



Як на мене, коли в нас є єдиний підхід, як би це більш правильно, ніж 

коли є різні підходи, тим більше враховуючи, що це є державна компанія. 

Але якщо є бажання, давайте визначатися шляхом голосування. 

Хто – за відповідне рішення, прошу. Хто – за відповідну пропозицію 

Андрія Вікторовича?  

Чи є ще у вас коментар, Вікторія Олександрівна? 

 

ГРИБ В.А. Так, Андрій Михайлович. Я дякую, якщо можна.  

Розумієте, там проблеми можуть бути безпосередньо в Укргідроенерго, 

їм потрібно отримувати ще додаткову ліцензію, якщо не прийняти цю 

правку. Тому я також дуже просила б все ж таки підтримати правку Андрія 

Вікторовича.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія Олександрівна, якщо в них є якісь проблеми, 

то я думаю, що вони про свої проблеми можуть сказати самі. Тому не чув, 

щоб вони зверталися з тим, що є проблеми, щоб ця правка… 

Це дійсно правка про те, що вони, навіть коли будуть закачувати і 

потім видавати з накопичувача, вони будуть, ті, хто в акумулятори 

електричні закачують, ті не платять, а вони будуть платити. То таке, це точно 

на декілька копійок, тому що якщо декілька копійок, то це там мільярди 

гривень. Я наскільки розумію, це менше, це менше копійки ефект для тарифу 

Укренерго, десь біля пів копійки, але якийсь ефект, мабуть… 

 

ЖУПАНИН А.В. Ми розраховували, що це сукупно має бути десь 600 

мільйонів гривень, і це було б підняття тарифу на 3-4 копійки за попередніми 

розрахунками, що НКРЕ може підтвердити, але це доволі суттєво, 

враховуючи недешеву ціну доставки електроенергії для українських 

підприємств. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, ми в рік, в рік в нас генерація, якщо я не 

помиляюся, 130 десь, 135 мільярдів кіловат-годин. Відповідно 1 копійка – це 

1,3 мільярда, тому що всього 130 мільярдів. Відповідно, якщо це, скільки там, 

650, то це пів копійки, це не 3-4 копійки точно, 3-4 копійки – це суттєво.  

Тому давай те визначатися шляхом голосування.  

Хто – за відповідну пропозицію Жупанина Андрія Вікторовича, прошу 

проголосувати.  

Тут 2 голоси "за". Тут Гриб Вікторія Олександрівна і…  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. І Кучеренко.  

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Волинець. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз, чекайте, ми зараз… Значить, Гриб Вікторія 

Олександрівна – за. І Скороход Анна Костянтинівна – за. 

Тепер іду по списку. 

Бондар Михайло Леонтійович. 

 

БОНДАР М.Л. Готовий підтримати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Волинець Михайло Якович. 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Волинець Михайло Якович – за.  

Горобець Олександр Сергійович.  

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єфімов Максим Вікторович. Немає. 



Жупанин Андрій Вікторович. 

 

ЖУПАНИН А.В. Я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іоффе Юлій Якович. 

 

ІОФФЕ Ю.Я. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кісільов Ігор Петрович. Кісільов Ігор Петрович. 

Немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кіт Андрій Богданович. 

Костюх Анатолій Вячеславович.  

 

КОСТЮХ А.В. Костюх – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кучеренко Олексій Юрійович.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз Володимир Вікторович. Мороз Володимир 

Вікторович.  

Мулик Роман Миронович. 

 

МУЛИК Р.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пивоваров Євген Павлович. 

 

ПИВОВАРОВ Є.П. За.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. За? 

 

ПИВОВАРОВ Є.П. Так-так, за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Припутень Дмитро Сергійович. 

 

ПРИПУТЕНЬ Д.С. За, підтримую правку. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Семінський Олег Валерійович.  

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. За. 

 

СОВСУН І.Р. Совсун. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Совсун? Совсун Інна Романівна. 

 

СОВСУН І.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шаповалов Юрій Анатолійович. 

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. За, за. Слышно меня?      

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз – за.  

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. Шаповалов – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз – за, Шаповалов – за.  

Відповідно маємо 16. Юрченка немає, правильно? Немає.  

16 голосів "за". Правка підтримана.  

 



_______________. Андрій Михайлович, яка ваша позиція? Ви "за" чи 

ви "утримались"?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я? Я – утримався, звичайно.  

Ми ж дискутували, ми ж дискутували. Я вважаю, що якщо приватні 

компанії працюють з накопичувачами і не платять, то коли державна 

компанія працює з накопичувачами і платить – це не зовсім справедливо. 

Тому я утримався по цьому питанню.  

Кажуть, що в цій правці інша термінологія, відповідно її треба 

привести... До чого привести треба?  

 

_______________. Правка 2. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А як це зараз зробити?  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ілля, можеш включити... (Не чути)  

  

МОРОЗ В.В. Мороз – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз – за, ми записали. Є, да, Мороз – за.  

 

МОРОЗ В.В. Чутно мене?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, давайте тоді... Значить, в чому проблема? 

Проблема, що в тій правці пише про системи накопичення…  

 

_______________. (Не чути)  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить, в чому проблема? Проблема в тому, що… 

щоб в нас був запис, щоб ми потім коректно розуміли, що ми проголосували.  

Значить, ця правка говорить про системи накопичення енергії, да. А в 

тексті всюди в нас система установки і зберігання електричної енергії. 

Відповідно, якщо буде така редакція, то вона буде суперечити термінології, 

яка йде повністю по закону. Правильно? Відповідно нам потрібно її прийняти 

якось редакційно. Нам потрібно її прийняти редакційно у відповідності…  

 

_______________. (Не чути)…доопрацювання комітетом по 

результатам прийнятої правки.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте ми зробимо наступним чином. Давайте ми 

зараз озвучимо, як вона має звучати, щоб вона була працюючою. Ми її 

зачитаємо і за цю правку, яку ми зачитаємо, ми проголосуємо ще раз, щоб ми 

її прийняли як би редакційно саме в такій редакції, як ми її зачитаємо. Ілля, 

зможеш оперативно її зачитати? Да. Давайте ми тоді в кінці повернемося до 

цієї правки, щоб ми її прийняли правильно редакційно, щоб вона була 

працюючою, тому що так як вона прийнята зараз, вона може не працювати і 

буде суперечити всій іншій термінології в законі. Да. Тому що Тарас 

Іванович, він постійно подає такі правки і ми якби, да… що оператором 

системи накопичення електроенергії не може бути фізична особа, яка є 

громадянином держави, визнана Верховною Радою України державою-

агресором.  

Справа в тому, що на сьогоднішній день в законодавстві вже є норма, 

що в нас особи, які є громадянами або резидентами держави-агресора, не 

можуть володіти відповідними об'єктами в українській електроенергетиці. 

Ілля, є така норма, я правильно розумію? Відповідно така норма вже є діюча. 

Це є просто суб'єкт, який є ліцензований і має ліцензію. Норма, яка є 

сьогодні, вона діє до всіх, тому ми таким чином просто роздуваємо і 

говоримо про норми, які на сьогоднішній день вже є діючі.  По суті воно і так 



є, по формі просто ми додаємо, скажемо, і роздуваємо законопроект 

нормами, які сьогодні вже і так існують. Оце єдина причина, по якій вона 

відхилена, інших причин немає. На сьогоднішній день законодавство вже 

забороняє володіти громадянам або резидентам держави-агресора. В залі…  

Так, відповідно далі. Вікторія Олександрівна, є ще у вас щось? 

 

ГРИБ В.О. Так, Андрій Михайлович. У мене є ще тільки таке невелике 

зауваження до правок 34 і 43, там, де мова іде про дії регулятора, що вони 

будуть робити. Тут у нас написано, що вони будуть затверджувати або 

погоджувати. А мені здається, що краще було б якби ми залишили тільки, що 

регулятор затверджує. Тому що якщо погоджує, то тоді незрозуміло, а що він 

погоджує, а хто інший може затверджувати. Тут незрозуміло, тому все ж таки 

пропоную, щоб потім у нас не було суперечок, залишити тільки затвердити. 

Це правки номер 34 і 43.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, а що він затверджує чи погоджує? 

 

ГРИБ В.О. Керівні принципи закупівлі оператором системи розподілу і 

встановлює зберігання енергії. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ілля, можеш включити мікрофон, будь ласка, щоб всі 

чули. 

 

ПОЛУЛЯХ І.С. Якщо буде закупівля за кредитні гроші міжнародних 

фінансових установ, то часто там є вже процедури закупівлі і до цих 

процедур є відповідна довіра. А тут виходить, що регулятор має там 

затвердити якісь там спеціальні українські процедури. І щоб не було 

конфлікту у випадку, наприклад, якщо Укренерго буде закуповувати такі 

активи і там треба буде йти по банківській процедурі, а у нас окреме 

законодавство щось там не відповідає, ми вирішили також передбачити 



можливість погоджувати керівні принципи закупівлі, якщо, наприклад, це 

буде там передбачено міжнародною фінансовою установою. Такі правила 

просто НКРЕ буде погоджувати, казати, так, вони відповідають там 

найкращим стандартам. 

 

_______________. Андрій Михайлович. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Тобто це мається на увазі, що він 

затверджує, там де затвердження іде процедури закупівель, а там, де вона 

вже існує, то він погоджує, тобто він або затверджує, або погоджує. Він не 

може одночасно одній компанії і затверджувати, і погоджувати. 

Вікторія Олександрівна, наполягаєте? Я не бачу проблем, якщо у нас 

будуть закупівлі…   

 

ГРИБ В.О. Я все ж таки наполягала б, тому що я вважаю, що 

українська інституція повинна затверджувати все, що відноситься її сфери 

відання, я маю на увазі за те, що вона відповідає. 

Ми ж ті самі угоди…, а потім там ратифікація і все інше. Але вони 

повинні затвердити, а потім ми рухаємося далі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, просто в даному випадку, якщо є якась діюча 

процедура закупівель по міжнародних договорах, по міжнародних кредитах, 

як в такій ситуації діяти тоді, коли є ті правила, вони вже відомі, вони вже 

існують, тобто їх заново затверджувати? 

 

ГРИБ В.О. Ні, Андрій Михайлович, ми ж з вами розуміємо, все рівно 

НКРЕКП тут буде затверджувати, я маю на увазі, вони погодяться, там не 

буде відмови. Просто це не дає можливості якихось інших договорів, які 

можуть бути. Я не знаю, що це може бути, але можуть виникати питання. 

Саме тому я все ж таки пропоную затверджувати, і не бачу тут ніякого 



конфлікту інтересів з тим, що українська інституція затвердить в рамках 

українського законодавства. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Камельчук. Потім Кучеренко. 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. В мене є така думка щодо цієї норми, особливо 

там в кінці: регулятор має розробити та затвердити керівні принципи, аби 

допомогти оператору систем передачі забезпечити справедливу тендерну 

процедуру. Ще раз, дублювання фактично тих функцій, про які ви говорили. І 

мені здається, що Комітет з антикорупційної політики теж зверне на це увагу, 

як додаткові корупційні ризики. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Корупційні ризики чого? 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Тому що з'явиться ще одна установа, яка щось 

може додатково дорегульовувати, якщо вже це чимось визначити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ти пропонуєш… 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Установа, вона є, тобто дається право додатково 

дорегульовувати щось, що вже врегульовано раніше.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто в даному випадку пропозиція прибрати і 

"затверджувати", і "погоджувати", обидва дієслова? 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Я навпаки просто виступаю, щоб не додавати цих 

додаткових повноважень, розробляти і так далі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це тоді взагалі порушення як би європейського 



принципу, тому що…  

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О.Ні, ну процедури на даний момент вони існують? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, не існують. 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Секундочку. Загальні тендерні процедури?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В даному випадку мова не стільки про тендерні 

процедури, в даному випадку мова про те, що оператори систем розподілу 

або передачі, як мережеві компанії вони не мають права брати участі. 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Тож не про це. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Про це, про це, саме про це. Зараз, на сьогоднішній 

день оператори не мають права брати участь в торгівлі ринком 

електроенергії, іде чіткий розподіл. 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Правильно, ми це розписали.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хтось транспортує, а хтось… Якщо в деяких 

компаніях є якась унікальна ситуація, якась тупікова лінія, де не вистачає 

потужності, і в якості винятку їм треба дозволити, щоб там працювала 

система накопичення, наприклад, щоб не виникало дефіциту там в ранкові 

або вечірні години, то тоді вони подаються до регулятора і регулятор 

погоджує… Чи як там? Дозволяє або дозволяє цю процедуру, чи як там? 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Тобто ми робимо, даємо можливість робити 

виключення. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, ми даємо можливість. 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. А чим це не порушення прав тоді інших 

операторів розподілу? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Яких, яких інших? 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. В інших місцях, інші можуть так само сказати, це 

те ж саме. Я вважаю це не зовсім правильним. Це моя думка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ілля, як думаєш? Як думаєш?  

 

ПОЛУЛЯХ І.С.  (Не чути)  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Можна два слова.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Юрійович, ми пам'ятаємо, зараз до вас 

перейдемо також. Тут важливе питання…  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Так я ж по цьому, у мене пропозиція.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми зараз перейдемо, ми пам'ятаємо.  

Ілля, якщо можна дати короткий коментар. І звідки взагалі ця правка 

прийшла? 

 

ПОЛУЛЯХ І.С. В зазначених положеннях переклад директиви, який 

був узгоджений секретаріатом Енергетичного Співтовариства та делегацією 

Євросоюзу, відповідно це дає право будь-якому оператору системи розподілу 

подати відповідні документи до НКРЕКП, якщо їм необхідно для здійснення 

своєї діяльності такий актив, і НКРЕКП буде розглядати. Це жодним чином 



не дискримінує якогось окремого оператора системи розподілу або будь-

кого.  

 

_______________. У мене є поточне тоді питання і, може, Олексія 

Юрійовича теж вислухаємо давайте.  

У мене поточне питання. Як буде уникатися ризик того, що подібні 

заявки будуть подавати всі оператори розподілу? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я наскільки розумію, подавати то можуть всі, але має 

бути якесь обґрунтування. Наприклад, приклад трошки приблизний, зараз він 

не зовсім такий, але допустимо.  

Є луганський енерговузол, там, де Луганська ТЕС. Це не є острів, але 

такий певний напівострів, де перетоки з ОС України вони певним чином 

обмежені, особливо до будівництва підстанції "Кремінська". І генерація, яка 

там знаходиться, її недостатньо було, (припускаємо, що ця підстанція ще не 

збудована), її недостатньо для того, щоб забезпечити електроенергією всіх 

споживачів ось цього луганського енерговузла. Відповідно Луганське 

обленерго, ЛЕО (Луганське енергетичне об'єднання) звертається і каже. У 

нас недостатньо електроенергії, із-за цього у нас виникають дефіцити в 

окремі періоди часу. Чи можна нам встановити у нашій області, в нашому 

вузлі батарею, наприклад, я не знаю, там на 50 мегават (цифри я кажу дуже 

грубо приблизні і неточні), батарею на 50 мегават, ми вночі будемо, за 

тарифні гроші, ми вночі цю електроенергію  будемо закачувати, а на 

ринковий енергопік віддавати? Вдень, коли сонячна генерація, будемо 

закачувати, а на вечірній пік віддавати, і це дозволить нам забезпечувати 

електроенергією споживачів цієї області в силу того, що в нас просто 

специфічна область і ми не повністю інтегровані, є певні вузькі місця при 

об'єднання з нашою енергетичною системою загалом. 

Відповідно вони в себе таким чином можуть вирішувати цю локальну 

проблему. Якщо, наприклад, є, умовно кажучи, я не знаю, там 



Черкасиобленерго, і в них такої ситуації немає, в них є повністю достатні 

перетоки з іншими областями і з Об'єднаною енергетичною системою, то 

відповідно в них немає потреби. 

А є ще, наприклад, більш-менш практичний кейс. Я наскільки знаю, в 

Одеській області Бессарабія, там теж подібна ситуація, там недостатньо 

потужностей ліній, і іноді виникає дефіцит. Тоді Одесаобленерго може 

звернутись, сказати: чи можна ми поставимо Бессарабії до моменту 

вирішення цієї проблеми? Як тільки ця проблема вирішиться, тоді цю 

батарею треба, що зробити – продати, по-моєму, там, да, на конкурсі продати 

її кудись. Буде вирішуватися: якщо вона не потрібна, то її вже тоді можна 

продавати. 

 

_____________. Фактично, Андрій Михайлович, тобто будівництво цієї 

батареї, – це рівнозначно, в моїй голові, оголошенню тендерної процедури на 

закупівлю чи тендера на те, що хто це встановить. В чому різниця?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На сьогоднішній день у приватних недержавних 

компаніях немає ніяких вимог державних стосовно тендерних закупівель. 

Умовно кажучи, якщо Київобленерго – це приватна компанія, то вона 

закуповує як приватна компанія, вона не зобов'язана закуповувати на 

ProZorro, наскільки я знаю. Правильно…? Наскільки я знаю, вони не це… 

І саме тут ще важливий момент, власне, чому потребується додатковий 

дозвіл. Додатковий дозвіл потребується тому, щоб не вийшло так, що за 

тарифні гроші купляються батареї просто там, де кому схочеться. Вони 

мають куплятися там, де є закупорка якихось мереж, де недостатнє з'єднання 

там між різними мережами, і це створює певні там проблеми чи дефіцити для 

споживачів. 

 

_____________. От власне, про цей ризик я говорю. Тобто якщо я 

правильно розумію, пропонується, щоб НКРЕКП регулювала і слідкувала за 



законністю там даних заяв, пропозицій і так далі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За обґрунтованістю відповідних заявок на 

встановлення таких батарей. 

 

_______________. Зрозуміло. Там Олексій Юрійович просить щось 

додати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Дякую.  

Я при всій повазі і до автора, і до всіх колег. Шановні колеги, ми 

надаємо повноваження органу державному, від якого потім щось будемо 

вимагати, всі суб'єкти ринку будуть вимагати. У мене проста пропозиція. 

Може, ми дамо слово органу НКРЕКП, регулятору, його послухаємо трошки, 

як він бачить цю правку. Мені здається, це слушно було би.  

Дякую.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, ми можемо дати. Єдине що, треба розуміти, ми 

тут… ця правка не від них якби взагалі народилася… 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Андрій Михайлович, їм же або виконувати, або 

вони скажуть: "Ми не можемо цього виконати".  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми надамо їм слово. Їхня позиція як би важлива, але 

в даному випадку просто взяли переклали директиву і погодили цю правку з 

відповідними Energy Community і Представництвом Євросоюзу для того, 

щоб у нас законодавство було синхронізоване з європейським. Ось і все.  

Прошу, НКРЕКП, яка ваша позиція?   

 



_______________. Добрий день, шановні народні депутати. Ми 

підтримуємо той варіант, який на сьогоднішній день запропонований. Я 

абсолютно підтверджую, що дана норма не каже про процедуру проведення 

закупівель, а про ідеологію встановлення зазначеного обладнання.  

Тому що в першу чергу, що вимагає 4-й Енергопакет європейського 

законодавства, директиви? Те, що ця установка не повинна 

використовуватися в комерційних цілях, вона не повинна приймати участь на 

будь-яких сегментах ринку, а повинна вирішувати виключно мережеві 

проблеми. А після їх усунення в будь-який інший спосіб це обладнання 

повинно бути відчужене. І саме в цьому питанні саме цей аналіз повинно 

зробити НКРЕКП, тобто підтвердити, що саме там необхідно, підтвердити, 

що саме це є оптимальним варіантом вирішення системного обмеження, і 

підтвердити, що після того яким чином буде врегульовано в інший спосіб, 

якщо це можливо, це обладнання буде відчужене і вже не буде власності 

оператора систем передачі і розподілу.   

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Дякую. 

 

_______________. Дозвольте репліку?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Репліка?  

 

_______________. Укренерго. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Укренерго. Прошу, Укренерго.  

 

_______________. Вітаю. Дякую за можливість висловитись.  

Ми надавали секретаріату свої правки і пропозиції щодо цього. Я 

розумію… Проблема ось в чому. Енергопакет і імплементація законодавства 



має бути безперечна, але зазначено, що системному оператору не можна, 

окрім випадків, грубо кажучи, коли дозволяє регулятор. І за текстом 33 статті 

в останній колонці, яка запропонована, виходить, що (пункт 11) оператор 

системи передачі має право отримати у разі сукупно таких умов: інші 

сторони за результатом відкритої, прозорої, недискримінаційної тендерної 

процедури, яка попередньо переглянута і затверджена регулятором, не 

змогли отримати. Тобто може скластись за таким текстом ситуація, коли 

системному оператору начебто і дозволений законом, але якщо регулятор не 

затвердить тендерну процедуру, а для приватних компаній це вбачається 

проблематичним, ми знову ж таки не зможемо як Укренерго, як системний 

оператор також скористатися цією нормою, тому що тут "сукупно умов". 

Тобто це приведе нас в нікуди. Тому прохання повернутися до першої 

редакції, яка була на першому читанні в цій частині. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ілля, можеш прокоментувати, будь ласка? 

 

ПОЛУЛЯХ І.С. Знову ж таки це переклад, і насправді було три серії 

обговорень, де ми обговорювали як мінімум на двох зустрічах саме ці норми. 

І тоді зазначених пропозицій не було, це було до формування правої колонки 

таблиці, і тоді таких питань ні в кого не виникало. І зараз відреагувати з 

голосу дуже складно для того, щоб не поламати те, що тут вибудовано.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А в чому, ще раз, ризик, що… Скажіть, будь ласка, 

регулятор, а є ризик якийсь, що ви там не затвердите якісь там тендерні 

закупівлі для Укренерго чи для когось іншого? Можете…  

 

_______________. На мій погляд, це взагалі не має під собою ніяких 

підстав, тому що головне завдання для нас буде в той момент – забезпечити 

відповідне надійне стабільне живлення. Якщо це треба буде робити за 



допомогою батарейок, акумулюючих якихось устаткувань, значить це буде 

зроблено таким чином. 

 Я не розумію, чесно кажучи, яка виникає правова казуїстика в цьому 

питанні, і проблем не бачу від слова "абсолютно". Тим паче, і ще раз 

підкреслюю, що це світовий досвід, так роблять. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А скажіть, будь ласка, ще раз, Укренерго, а який 

сенс? От ми розуміємо, що десь потрібна ця батарейка, ми ж всі рухаємося як 

адекватні люди в одному напрямку. Який сенс не затверджувати якусь 

процедуру закупівель, для чого, щоб що?  

 

_______________. Процедура закупівель, в тому числі для державних 

компаній, вона вже затверджена законодавством для приватних компаній 

регулятор з цієї норми не зможе її затвердити, цього буде йому недостатньо. 

Тобто ми вбачаємо, що є ризик того, що ця норма не буде працювати взагалі. 

Оскільки, якщо ми беремо пункт "а", підпункт "а" пункту 11, то для того, 

щоб Укренерго отримало можливість звернутися до регулятора, мають бути 

такі умови, і зокрема має бути затверджена регулятором тендерна процедура 

для таких закупівель для інших компаній. Не для нас, для інших компаній. 

Лише в цьому випадку ми зможемо (за текстом цього закону) визначити. А 

що це за тендерна процедура – немає жодних відповідей в цьому законі, і 

знову ж таки немає і в Законі про НКРЕКП таких повноважень це робити. 

Якщо НКРЕ це зробить, ми щасливі будемо в будь-якому випадку. Просто, 

щоб не створилася ситуація неможливості виконання цієї норми.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. НКРЕКП, ви бачите ризики неможливості виконання 

цієї норми?  

 

_______________. Не бачу.  

 



_______________. Колеги! Колеги, можна два слова?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Energy Community. 

 

_______________. Дивіться, ми всі ходимо навколо того питання і все. 

Ми всі чудово розуміємо, що піти... Ми всі задаємося питанням – чи це не 

буде корупційним рішенням цього органу: тобто хто принесе, тому 

дозволять, хто не принесе, тому не дозволять. Тому ми ходимо, петляємо, 

виляємо кругом цього всього.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я два слова можна скажу?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, Михайло Леонтійович, ви ж з фракції 

"Європейська солідарність", ця правка, це вона пришла від Єврокомісії, від 

Енергетичного Співтовариства. Я правильно розумію чи ні? Тому що вони 

попросили, щоб було так, як прописано в їхній директиві, ось і все. 

 

_______________. Я не про пропозицію Єврокомісії, я про реалізацію 

нашими установами.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, в наших установах, можна, знаєте, можна 

сказати, і про Верховну Раду теж: хто прийде занесе, той отримає рішення, 

хто не прийде, той не отримає. Так можна про... 

 

_______________. Дійсно, ми ж чудово бачили, і коли брат кіборга бере 

мзду, так що ми все те чудово бачили. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Можна?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Юрійович, прошу.  



 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я швидко. Колеги, ви знаєте моє особисте 

критичне ставлення до певних дій НКРЕКП, але в нас немає іншого виходу. 

Ми рухаємося шляхом створення професійного незалежного, 

неполітизованого, відповідального за свої дії в першу чергу регулятора 

нацкомісії. І саме тому я вам і пропоную вивчити, як його зробити 

відповідальним, повністю прозорим для того, щоб взагалі це було 

неможливо.  

Але позицію органу, який буде за це відповідати, я сьогодні сприймаю, 

давайте підтримаємо це і будемо доопрацьовувати цей закон і правила 

роботи нашого дуже поважного регулятора. Це буде єдиний можливий шлях.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, Вікторія Олександрівна підіймала це 

питання, вона зараз не наполягає на голосуванні по цій правці.  Скажіть, будь 

ласка, якщо ще по якихось є, то є... Якщо ні, то давайте, можливо, колонку 

тоді проголосуємо, а потім вже в залі теж як би фінальне рішення буде 

приймати сесійний зал Верховної Ради.   

 

СОВСУН І.Р. Можна уточнююче питання, мабуть, до регулятора?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Ірина Романівна Совсун. 

 

СОВСУН І.Р. Дивіться, по тому питанню, яке пані Вікторія підіймала, 

я, в принципі, не думаю, що тут є проблема, тому що там написано: 

затвердити (погодити). Тобто тут я розумію, що, в принципі, є можливість 

для регулятора в залежності від ситуації діяти. 

Але питання сугубо по нормопроектувальній техніці, то написано: 

затвердити або погодити керівні принципи закупівлі. А чи є у нас визначення 

того, що таке керівні принципи закупівлі, і наскільки обширним, детальним 



має бути цей документ, і наскільки він потребуватиме роботи? Я просто по 

тексту закону я більше не бачу визначення, що таке керівні принципи, може, 

це десь є в іншому законодавстві якомусь. Але сам термін, мені здається,  чи 

немає потреби його роз'яснити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Справа в тому, що знов-таки це переклад директиви і 

ми тут як би… Або ми як би синхронізуємо термінологію, або ми тоді 

виписуємо українськими словами, але тоді маємо питання від європейців. І 

потім, коли у нас ринок буде спільний, в одному місці це називається по-

одному, грубо кажучи в Словаччині, а через забор там в Івано-Франківській 

області називається по-іншому, бувають нестиковки. Тому я наскільки 

розумію, у нас є підтвердження, що ті керівні принципи, можливо, їх 

НКРЕКП введе в себе у вторинному законодавстві там, де йде кодекс мереж. 

І відповідно у нас є підтвердження від регулятора, що це може бути 

затверджено і з цим немає ніяких проблем, саме з термінологією, що таке ці 

керівні принципи. Тому не думаю, що саме в цьому у нас мають бути 

проблеми.    

Ілля, що ти думаєш? Включи мікрофон, будь ласка.   

 

ПОЛУЛЯХ І.С. Питання, да, це може бути постанова про затвердження 

керівних принципів, називатись, не обов'язково це саме документ, керівні 

принципи назва. Тому там не має бути якихось проблем. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Добре.  

Прошу. 

 

_______________. Питання технічного характеру. Я не зовсім розумію, 

37 правка. Що враховано частково? Немає в третій колонці нічого.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  37 правка, що враховано частково? 



 

_______________. Може, я не розумію, як подивитись таблицю? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можливо, вона частково врахована вже іншою 

правкою? Ілля, можеш подивитись, будь ласка. 

 

_______________. Щоб у нас раптом не виникло ще якоїсь колізії 

додатково.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я думаю, що так і є, вона врахована комітетською 

правкою. Регулятор має забезпечувати… Оцю комітетську, яку ми 

пропонуємо … 

 

_______________. В 34-й? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да. Це з тої самої серії про це саме.  

Давайте тоді обговорили… В будь-якому випадку, якщо ми бачимо, що 

десь, щось не так, тут же ж ми щиро говоримо один одному, ми ж не граємо в 

якісь ігри, ми реально хочемо, щоби акумулятори працювали, щоб вони 

будувалися. І  я сподіваюсь, що це наша спільна позиція тут без всяких. 

І відповідно, якщо десь буде щось потрібно виправляти, будемо тоді  

дивитися, але намагались відпрацювати так, щоб знову-таки ми мали, тут 

отримали підтримку європейців, враховуючи, що цей рік у нас рік якраз 

перед синхронізацією, нам дуже важливо, щоб ми були і в хорошому діалозі, 

і приймали норми, де ми розуміємо один одного, і, де у нас є хороша 

комунікація, скажемо так. 

Тоді давайте поставлю на голосування. Хто – за те, щоби… 

 

_______________. Можна уточнити? 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да.  

 

_______________. Просто нам треба виправити ще визначення 

накопичування.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Готові вже про накопичувачі? 

 

_______________. Секундочку. Додатково просто це питання щодо 

керівних принципів. Вони у нас більше ніде, ні в яких правках не прописані? 

Щоб я теж не пропустив. У нас такого визначення немає в законодавстві, да? 

І чи правильно я розумію все ж таки, що ми погоджуємо в оцих от… 

Так, щоб ми не затягували час, я просто спитаю вас по-простому. В 34 правці 

хто в нас тоді має право на погодження встановлення систем накопичення? 

НКРЕКП і все? Добре, дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Відповідно, значить, ставлю на голосування 

включити до таблиці окремим голосуванням комітетські правки 1, 2, 19, 23, 

24, 31, 34, 43, 48, 65, 68. Вони включені до порівняльної таблиці на підставі 

статті 15 Закону України "Про комітети Верховної Ради України". Їх 

включення до таблиці необхідно підтримати окремим голосуванням. 

Хто – за те, щоб включити відповідні правки до таблиці? Ми поки що 

не голосуємо по суті – підтримати чи не підтримати, ми ще розберемося з 

тією правкою, яка в нас редакційна має бути. Просто голосуємо за те, щоб 

включити це до таблиці правок. 

Хто – за, прошу проголосувати. 

Тут у нас 6 голосів "за". І тепер іду по відео. 

Бондар Михайло Леонтійович. 

 

БОНДАР М.Л. За. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Волинець Михайло Якович. 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Горобець Олександр Сергійович. 

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єфімов Максим Вікторович. Єфімов. Є Єфімов? Не 

чути Єфімова. 

Жупанин Андрій Вікторович. 

 

ЖУПАНИН А.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іоффе Юлій Якович. 

 

ІОФФЕ Ю.Я. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утримався. 

Камельчук був "за", да? 

Кісільов Ігор Петрович. 

Кіт Андрій Богданович. 

Костюх Анатолій Вячеславович. 

 

КОСТЮХ А.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кучеренко Олексій Юрійович. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. За. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз Володимир Вікторович. 

 

МОРОЗ В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мулик Роман Миронович. Мулик Роман Миронович. 

Пивоваров Євген Павлович. 

 

ПИВОВАРОВ Є.П. За. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Припутень Дмитро Сергійович. 

 

ПРИПУТЕНЬ Д.С. За. Підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Семінський Олег Валерійович. 

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Совсун Інна Романівна.  

 

СОВСУН І.Р. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шаповалов Юрій Анатолійович. 

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І Юрченко Олександр Миколайович. Немає.  

Відповідно далі. Давайте, значить, ту правку ми спочатку поправимо, а 

потім будемо за інші голосувати.  

Значить, зараз я прошу помічника народного депутата, який ставив цю 

правку на голосування, Іллю Полуляха зачитати редакційно, в якій редакції 



тоді ця правка має бути проголосована і запропонована в таблиці для того, 

щоб вона була працюючою. Прошу, Ілля, прочитай. 

 

ПОЛУЛЯХ І.С. Правка номер 10. Пункт 98 статті 1 викласти в такій 

редакції: "98) Оператор установки зберігання енергії – фізична особа, у тому 

числі фізична особа-підприємець, або юридична особа (крім 

гідроакумулюючих електростанцій), яка здійснює діяльність зі зберігання 

енергії з метою продажу електричної енергії, що відпускається з установки 

зберігання енергії та/або з метою надання допоміжних послуг чи надання 

послуг з балансування за допомогою установки зберігання енергії".  

І, крім того, здійснити техніко-юридичне доопрацювання правки номер 

2, яка містить аналогічне положення, відповідно до редакції, озвученої тільки 

що, правки номер 10 з метою усунення неузгоджень.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Відповідно ми за це голосуємо, правильно? 

Прошу проголосувати. Хто – за відповідну пропозицію? Да, правка 2 

стає частково врахованою, а 10 стає врахованою. Хто – за відповідне 

рішення, прошу проголосувати. 2 голоси "за" і 3… Хто третій? 2 голоси "за".  

Ідемо тепер по відео.  

Бондар Михайло Леонтійович. 

 

БОНДАР М.Л. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Волинець Михайло Якович. 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Ні. Проти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, ви ж голосували за неї, а зараз це просто 

редакційно. Ну, як знаєте.  

Горобець Олександр Сергійович.  



 

 ГОРОБЕЦЬ О.С. За.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єфімов Максим Вікторович. Немає. 

Жупанин Андрій Вікторович.  

 

ЖУПАНИН А.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іоффе Юлій Якович. 

 

ІОФФЕ Ю.Я. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кісільов Ігор Петрович. Немає. 

Кіт Андрій Богданович не з'явився? Немає. 

Костюх Анатолій Вячеславович. Костюх Анатолій Вячеславович.  

 

КОСТЮХ А.В. Костюх – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кучеренко Олексій Юрійович.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз Володимир Вікторович. Мороз Володимир 

Вікторович! 

 

МОРОЗ В.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мулик Роман Миронович.  

 

МУЛИК Р.М. За. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пивоваров Євген Павлович.  

 

ПИВОВАРОВ Є.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Припутень Дмитро Сергійович.  

 

ПРИПУТЕНЬ Д.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Семінський Олег Валерійович.  

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Совсун Інна Романівна.  

 

СОВСУН І.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шаповалов Юрій Анатолійович.  

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утримався. 

Юрченко Олександр Миколайович. Немає.  

Значить, у нас получається, два тут, плюс Бондар, Горобець, Жупанин 

– три, Костюх – чотири, Кучеренко – п'ять,  Мороз – шість, Мулик – сім, 

Пивоваров – вісім, Припутень – дев'ять, Семінський – десять, Совсун – 

одинадцять. Так?  

Ще раз. 11, 11 плюс 2, 13. Рішення прийнято, правильно? 13 голосів 

"за". Рішення прийнято.  

Відповідно далі йдемо по... Повертаємося до таблиці. Пропоную 



проголосувати за правки, викладені в правій колонці, із врахуванням тих 

правок, які ми вже проголосували, це номер 2 і номер 10.  

Значить, за результатами обговорення прийняти рішення про 

затвердження  редакції законопроекту, що викладена у правій колонці 

порівняльної таблиці з урахуванням підтриманих та виголошених 

пропозицій, зокрема правки 2 і 10, в тому числі від членів комітету 

відповідно до статті 15 Закону України "Про комітети Верховної Ради 

України" правки номер 1, 2, 19, 23, 24, 31, 34, 43, 48, 65, 68.  І рекомендувати 

Верховній Раді України прийняти законопроект у другому читанні і в цілому 

як закон. Секретаріату комітету здійснити техніко-юридичне опрацювання 

таблиці за результатами сьогоднішнього засідання.  

Хто – за відповідне рішення, прошу проголосувати. Тут  шість голосів 

"за".  

Далі, Бондар Михайло Леонтійович.  

 

БОНДАР М.Л. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Волинець Михайло Якович. 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Горобець Олександр Сергійович. 

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єфімов Максим Вікторович не з'явився?  

Жупанин Андрій Вікторович. 

 

ЖУПАНИН А.В. За.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Іоффе Юлій Якович. 

 

ІОФФЕ Ю.Я. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кісільов Ігор Петрович. Немає.  

Кіт Андрій Богданович. Немає.  

Костюх Анатолій Вячеславович. 

 

КОСТЮХ А.В. Костюх – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кучеренко Олексій Юрійович. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз Володимир Вікторович. 

 

МОРОЗ В.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мулик Роман Миронович. Роман Миронович, ви ж на 

зв'язку були. 

Пивоваров Євген Павлович. 

 

ПИВОВАРОВ Є.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Припутень Дмитро Сергійович. 

 

ПРИПУТЕНЬ Д.С. За. Підтримую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Семінський Олег Валерійович. 

 



СЕМІНСЬКИЙ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Совсун Інна Романівна. 

 

СОВСУН І.Р. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шаповалов Юрій Анатолійович. 

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрченко Олександр Миколайович. Не з'явився.  

Мулик Роман Миронович.  Немає на зв'язку? 

Відповідно у нас тут 6 – за. Далі: 12 плюс 6, 18 голосів "за". 

Правильно? Правильно, 18 голосів "за". І рішення прийнято. Правильно я 

порахував, так? Да, добре.  

Відповідно є попередня домовленість, що цей законопроект буде в залі 

Верховної Ради у вівторок. Вівторок – це хороший сесійний день, зазвичай є 

достатня кількість депутатів. Сподіваюсь, що… У вівторок через тиждень 

рівно, через тиждень, да. Сподіваюсь, що не будуть депутати особливо 

хворіти, і у нас будуть голоси для прийняття цього законопроекту. Все 

робимо для того, щоб якомога швидше його прийняти і при цьому не 

втрачати якості. І сподіваюсь,  що відкриється у нас новий сектор енергетики, 

який буде активно розвиватися.  

Прошу, Юрій Камельчук.  

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Дякую, Андрій Михайлович. Дякую всім колегам.  

Я хочу наприкінці просто розгляду нашого засідання по цьому 

законопроекту ще раз подякувати усім учасникам робочого процесу, робочої 

групи: Вікторії Гнатовській, міністерству, Укренерго, НКРЕКП, всім 

приватним компаніям, які долучалися і пропонували свої правки. Я дуже 



сподіваюся, що ми з легкістю зможемо підтримати усім залом у Верховній 

Раді, якщо це вийде у вівторок, буде дуже добре. І нарешті система 

накопичення енергії допоможе збалансувати українську енергетичну 

систему.  

Дякую за спільну скоординовану роботу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі вам. Спасибі. 

Переходимо до наступного питання порядку денного – це проект 

Закону про внесення змін до Закону України "При ринок природного газу" 

(щодо участі держави у регулюванні ринку природного газу) (6426) (Шпак) і 

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

газу" (6426-1), це альтернативний. По суті ми їх разом розглядаємо.  

Значить, є у нас певні проблеми на ринку газу і є певні державні 

рішення. Я як автор альтернативного, у нас ідея була, по суті, те 

законодавство, яке є сьогодні, десь на первинному, десь на вторинному рівні 

звести його і записати в один законопроект, і так, власне, і народився 6426-2.  

Але ми бачимо, отримали багато листів від різних асоціацій, від різних 

учасників ринку. І, на мою думку, це питання потребує додаткового 

доопрацювання. Як мінімум у нас є два законопроекти – один основний, один 

альтернативний, у разі потреби можна буде робити доопрацьований 

законопроект.  

На сьогоднішній день уряд вже прийняв певні рішення, уряд реалізовує  

певні свої повноваження, тому в мене є пропозиція обидва законопроекти не 

підтримувати, а відправити їх на доопрацювання. Навіть на рівні комітету в 

зал не відправляти і в порядок денний не включати, в зал не відправляти, щоб 

не тратити час сесійної зали, а відповідно відправити на доопрацювання в 

комітеті. 

Далі треба буде провести і заслухати всі сторони, і в тому числі уряд, 

чи є ще потреба в додатковому законодавчому регулюванні і учасників 

ринку, і  газовидобувні компанії, і асоціації, і тоді в разі потреби будемо 



приймати додаткове рішення. Тому пропозиція не підтримувати, не включати 

в порядок денний, а відправити їх на доопрацювання. 

Олексій Юрійович, прошу. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я два слова, щоб не гаяти час. Цю пропозицію я 

підтримую, я вдячний, що ми розуміємо всі, що, м'яко кажучи, ринок працює 

з проблемами, і це м'яко кажучи, з великими проблемами. Але я звертаю 

вашу увагу, що в принципі нам потрібен, країні потрібен дуже глибинний 

аналіз такий професійний, фаховий аналіз того, що відбулося взагалі з цим 

ринком і що з ним далі робити.  

Не знаю, при всій повазі до колег депутатів, чи сьогодні комітет 

Верховної Ради може самотужки вирішити цю проблему, тому як мінімум 

хотів попросити і запропонувати подумати, … (Не чути)  …разом з урядом, 

разом з суб'єктами ринку, разом мабуть з тими, хто приймав це 

законодавство, що він мав на увазі, з європейськими колегами, але зробити 

повноцінний аналіз і шукати вихід. Бо закінчиться опалювальний сезон і ми 

на табло побачимо вартість роботи цього ринку для всіх суб'єктів, без 

виключення, яку потім ми з вами будемо знову вчергове гасити з бюджету, 

як я розумію. 

Тому рішення підтримую, але прошу подумати над пропозицією. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Спасибі. 

Ставлю тоді на голосування рішення про те, щоби відправити на 

доопрацювання і не рекомендувати включати в порядок денний два 

законопроекти (6426 і 6426-1). 

Хто – за відповідне рішення?  Прошу проголосувати.  Тут є 5  голосів. 

По відео тепер.  

Бондар Михайло Леонтійович. 

 



БОНДАР М.Л. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Волинець Михайло Якович. 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Горобець Олександр Сергійович. 

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Жупанин Андрій Вікторович. 

 

ЖУПАНИН А.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єфімов Максим Вікторович. Не з'явився? 

 

ЄФІМОВ М.В. За, Андрій Михайлович. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. З'явився, за, є. 

Іоффе Юлій Якович. 

 

ІОФФЕ Ю.Я. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іоффе Юлій Якович – за. 

Кісільов Ігор Петрович не з'явився?  

Кіт Андрій Богданович. 

Костюх Анатолій Вячеславович. 

 

КОСТЮХ А.В. Костюх – за. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Кучеренко Олексій Юрійович. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз Володимир Вікторович. Не чути. 

Мулик Роман Миронович. Не чути. 

Пивоваров Євген Павлович. За – Євген Павлович?  

Мороз – за. Мороз – за, так? Мороз – за, точно? Не чути. За. 

 

МОРОЗ В.В. За. 

 

ЄФІМОВ М.В. Андрей Михайлович, а можно мне тоже? 

 

ПИВОВАРОВ Є.П. Шановний пане голово, Пивоваров – за. Шановний 

пане голово. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пивоваров – за, є. 

 

ПИВОВАРОВ Є.П. Дякую. 

 

ЄФІМОВ М.В. (Не чути) …тоже меня учесть, я просто тогда 

прослушал? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Максим Вікторович, стосовно попереднього 

законопроекту не зможу, бо сяду в тюрму, у нас голосування вже завершено. 

 

ЄФІМОВ М.В. Категорически не согласен. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас рішення прийнято. 

Припутень Дмитро Сергійович. 



 

ПРИПУТЕНЬ Д.С. За, підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Семінський Олег Валерійович. 

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Совсун Інна Романівна. 

 

СОВСУН І.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шаповалов Юрій Анатолійович. 

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є. 

Юрченко Олександр Миколайович не з'явився? Все. 

Рішення прийнято. Ми їх не включаємо в порядок денний і 

відправляємо на доопрацювання на рівні комітету.  

Наступне питання порядку денного – це інформація Міністерства 

економіки щодо заходів з розробки та реалізації програми "Велика 

термомодернізація". Як на мене, дуже актуальне питання і дуже важливе 

питання. І у нас на сьогоднішній день є…  

Сьогодні до нас прийшли представники Міністерства економіки. Ви, 

може, представтесь, щоб я не помилився. І у нас були інтереси, була цікавість 

від народних депутатів, членів комітету, у нас є профільний підкомітет по 

питаннях енергоефективності. І ми би хотіли допомагати, ми би хотіли знати, 

що потрібно з нашої сторони для того, щоб ця програма дійсно мала 

широкий практичний ефект. Практичний ефект – це перш за все, щоби вона 

працювала і тисячі будинків, десятки тисяч будинків, щоби проходили цю 



термомодернізацію, і відповідно по країні був великий прогрес, який буде 

призводити до позитивних наслідків, до зменшення споживання 

енергоресурсів і зрештою – до зменшення платіжок.  

У нас на сьогоднішній день є програма Фонду енергоефективності, ми 

теж там, де можемо, чим можемо їм допомагаємо. І так само хочемо знати, 

що відбувається у вас, чим можемо допомогти.  Тому прошу, представтеся, і, 

можливо, дайте інформацію про те, як ця програма працює, які основні 

принципи, яка логіка, які механізми роботи цієї програми. 

Прошу.  

 

СИНЮТА С. Дякую, пане голово. Добрий вечір, колеги,  ще раз. Мене 

звати Святослав Синюта, зі мною разом є Олексій Киреєв, ми є радниками 

Першого віце-прем'єра, на сьогоднішній день. Першого віце-прем'єра пані 

Юлії Свириденко.   

Ми займаємося, власне, управлінням цим проектом, розробкою 

проекту. Якщо можна, ми підготували презентацію для того, щоб було більш 

наглядно для колег. Якщо можна, будь ласка, виведіть на екран.  

Дякую. Якщо можна, одразу до другого слайду приступаємо. Колеги, 

дивіться, програма "Велика термомодернізація" – це є програма Президент 

України. На сьогодні дуже гостро стоїть питання забезпечення енергетичної 

незалежності України і насправді це питання вже є на сьогоднішній день 

питанням національної безпеки.  

Одним із шляхів зменшення споживання імпортного газу і покращення  

якості життя громадян, а також інвестиційної привабливості старого, скажімо 

так, житлового фонду – це є комплексна термомодернізація 

багатоквартирного житлового фонду, який на сьогоднішній день має 50-70 

років, тривалість його будівництва.  

Коли  ми говоримо про  певні, скажімо так, статистичні показники, 

перший, скажімо так, етап, він охоплює приблизно 50 тисяч будинків, з яких 

на… (Шум у залі) Ні, ні, 50 тисяч. Це я говорю про етап. Я розумію. Я кажу 



про етап, про етапність певну. Який буде реалізовуватися декілька років, 

звичайно, тому що це досить велика кількість. (Шум у залі)  

Давайте продовжувати. Тобто на 2022 рік у нас стоїть завдання 

термомодернізувати 5 тисяч будинків. Звичайно, що мова йде про старий 

житловий фонд, який побудований до 90-го року. 

Ці статистичні дані, звичайно, вони є, скажімо так, усереднені на 

сьогоднішній день. Ми плануємо на сьогоднішній день покращити за 

рахунок реалізації першого, скажемо так, етапу цієї програми в 2022 році 

життя понад півтора мільйона українців.     

Про що важливо сказати? Про те, що коли ми говоримо про відбір, 

скажімо так, домів для термомодернізації, ми говоримо про те, що такий 

процес повинен відбуватися одним тепловим районом. Скажімо, не брати 

будинки довільно, а, власне, обирати будинки таким чином, щоб ми 

охоплювали тепловий район.  

По-друге, ми будемо включати будівлі, так, будинки як з 

централізованим опаленням, так і з індивідуальним опаленням там, де 

часткове або повне. І також повинен бути затверджений єдиний підхід, 

скажімо так, до колористики там і до обсягу технічних робіт, які будуть 

виконуватися в межах проекту. 

Якщо можна, до наступного слайду. На сьогоднішній день до реалізації 

цього проекту буде залучена компанія, фінансова компанія приватне 

акціонерне товариство "Укрфінжитло", яке на сьогоднішній день є 

приватним акціонерним товариством, сто відсотків якого належать державі 

акцій. 

Умови кредиту. Тут ми згодом повернемось до бізнес-моделі. Умовами 

кредиту є: цей кредит, він буде надаватися органами місцевого 

самоврядування – ми говоримо про обласні ради, міські ради і також 

військово-цивільні адміністрації – строком на 20 років під 3 відсотки річних. 

Тобто початково були думки робити певне співфінансування з органами 

місцевого самоврядування. На сьогоднішній день прийнято рішення про те, 



що такого співфінансування не буде, 100 відсотків буде надаватися кредит 

під увесь обсяг програми. 

Позичальниками відповідно, я сказав, що це будуть обласна, міська 

ради і військово-цивільні адміністрації. Звичайно, по військово-цивільним 

адміністраціям там потрібно буде вносити зміни до Бюджетного кодексу. Ми 

наразі над цим питанням також працюємо. 

І види проектів, це є легкий і комплексний. Ми знову ж таки, хотів би 

відзначити, що, можливо, по кожному індивідуальному будинку будуть, я б 

сказав, індивідуальні показники по економії енергії, так. Але це є такі, 

скажімо так, індикативи для того, щоб зробити більш наглядним цей 

приклад. 

Тобто яким чином буде відбуватися, як виглядатиме бізнес-модель? 

Укрфінжитло докапіталізовується за рахунок коштів державного бюджету у 

вигляді ОВДП. Далі Укрфінжитло як фінансова компанія укладатиме 

кредитні договори з органами місцевого самоврядування. Після цього органи 

місцевого самоврядування, вони будуть забезпечувати здійснення, 

виготовлення, проектно-кошторисної документації, енергоогляду, вибору 

генпідрядника і будуть забезпечувати, власне, виконання генеральних 

підрядних робіт по термомодернізації.  

І тут важливо сказати про те, що співфінансування від співвласників 

багатоквартирних житлових будинків не передбачається на сьогоднішній 

день.  

Якщо можна, далі.  

 

______________. (Не чути) 

  

СИНЮТА С. Так, ми відповімо на всі питання, які вас цікавлять.  

Дивіться, це ми просто також для прикладу показали вам, скажімо так, 

це здебільшого будуть будинки п'ятиповерхові (4-під'їздні), там 

дев'ятиповерхові (4-під'їздні) будинки. Але ми знаємо, що насправді ми 



будемо орієнтуватися не лише на такі будинки, тому що ми говоримо про 

тепловий район і в межах теплового району там можуть бути абсолютно різні 

дома. Ми знаємо, що на сьогоднішній день можуть потрапляти там і 

одноповерхові будинки, так у нас є і шістнадцятиповерхові будівлі, і 

дванадцятиповерхові будівлі. Тому звичайно що буде виготовлятися 

конкретна проектно-кошторисна документація, там буде відповідний 

бюджет, перелік робіт по кожному окремому об'єкту і так далі.  

Головна мета – це максимізувати економію споживання газу.  

 

______________. (Не чути) 

  

СИНЮТА С. Мінімізувати, так. Максимінімізувати економію. А 

мінімізувати споживання, так.  

Якщо можна, далі. Давайте далі ідемо. Дякую.  

Слайд можна наступний, колеги. Дивіться, станом на вчора було 

зібрано 6 тисяч, ну, майже 6,5 тисяч заявок. Це по конкретним будівлям.  

Оце є розбивка по областям. Ми можемо надати більш детальну 

інформацію за необхідності.  

Тобто це є фактично перша хвиля. Як ми бачимо, що є дуже значний 

інтерес в регіонах до реалізації цієї програми. Ми плідно співпрацюємо з 

Асоціацією міст України з цього питання, з мерами, з губернаторами для 

того, щоб максимально ефективно реалізувати цю програму. Якщо говорити 

от про строки, то фактично збір таких заяв, саме робота від початку проекту 

до збору такої кількості заяв, вона зайняла приблизно два місяці.  

Якщо можна, далі. Будь ласка.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Секундочку. Секундочку. Давайте ми, по-перше, 

якщо питання, то включений мікрофон, тому що у нас  по відео досить багато 

людей дивиться. І визначимо формат: як нам краще, після слайду задавати 

питання чи вкінці? Я думаю, що після слайду.  



 

СИНЮТА С. Добре, давайте.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте тоді так. Відповідно, хто у нас є на відео має 

запитання, то можете писати в чаті комітету і я відразу буду передавати 

слово, бо зараз не всіх бачу, бо на екрані презентація. Напишіть в чаті 

комітету. 

Зараз прошу, Юрій Камельчук. 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Уточнююче запитання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тільки, щоб ми сильно із запитаннями не 

розтягували, по слайду, а потім вкінці основні…  (Не чути) 

  

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Перед тим у вас був слайд доцільність такого 

проекту… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна оцей. Дякую.  

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Чи ви поясните ще пізніше, чи як це буде 

визначатися  паралельно?  

І друге питання. Це вже відібрані, чи просто подані заявки?  

 

СИНЮТА С. Це подані заявки. Так, це подані заявки.  

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. І відразу, якщо можна, якщо буде пізніше, чи 

скажіть зараз. Яким чином буде здійснюватися відбір?  

Дивіться, як були поінформовані органи місцевої влади обласної ради 

про цей відбір? Тому що при всій повазі, я не бачив ніде в засобах масової 

інформації детальніше про цю інформацію, крім того, що це буде. 



 

СИНЮТА С.  Зрозуміло. Дякую за запитання.  

Значить, ми працювали напряму з губернаторами, ми працювали 

напряму з мерами, власне кажучи, їх працівники, їх команди подавали ці 

заявки. Чи буде певне зменшення в межах поданих 6,5 тисяч заявок? Так, це 

можливо. Тому що не всюди, можливо, вдасться зібрати, провести, скажемо 

так, отримати рішення співвласників багатоквартирних будинків. А ми  

розуміємо, про те, що ця програма, вона не фокусується на якомусь певному 

секторі, як наприклад, Фонд енергоефективності, вона фокусується 

винятково на ОСББ. Ця програма, вона покриває абсолютно… Скажімо, ми 

йдемо по іншому принципу, скажімо так, тепловими районами. Основними 

це будуть будинки, на нашу думку, без ОСББ, там де є управляючі компанії, 

приватні, комунальні чи взагалі без таких, якщо такі будинки є.  

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Уточнююче запитання, дозвольте, будь ласка, і 

передаю іншим можливість. Бачу великий різнобой в кількостях. Це 

настільки неефективні деякі області чи там більше будинків і ви вивчали це 

питання саме таких, які підпадають під параметр?  

 

СИНЮТА С. Дивіться, питання було, скажімо, не по кількості, питання 

пов'язане не з тим, щоб ми встановлювали певні ліміти на будинки, питання 

пов'язані з тим, яке кредитне навантаження може взяти бюджет відповідний 

там області і міста. Тобто міста, вони розраховували навантаження на власне 

бюджет і, власне кажучи, для себе виводили певні обмеження по кількості 

будинків, які були подані. 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. І від цього теплові райони, і будинки цього 

теплового району з найбільшим…? 

 

СОВСУН І.Р. Інна Совсун. Можна питання? 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, у мене до вас прохання, ви якось, може, 

сядьте більш так трішки поближче до мікрофону і, може, більш в діловому як 

би такому підході. І ближче до мікрофону, бо, якщо далеко сидите, то вас 

погано чути по відеозв'язку. Прошу. 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. З усією повагою, якщо можна, не всі напевно 

розуміють і я хоч в комітеті працюю, тепловий район, простими словами як 

зрозуміти? Щоб ми розуміли, що це був відбір і подані заявки, якось так 

правильно, саме місцевим адміністраціям і все? 

 

СИНЮТА С. Будинки, які підключені до відповідного ТКЕ. 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Вибачте, але ви вказували, що і підключені, і не 

підключені будинки входять, тоді як це зрозуміти? 

 

СИНЮТА С. Ми казали, що ми включаємо будинки з індивідуальним 

опаленням і без індивідуального опалення.  

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Що таке тоді тепловий район? 

 

СИНЮТА С. Що стосується теплового району, це будинки, які 

підключені до одного Теплокомуненерго. 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Підключені чи відключені від нього? 

 

СИНЮТА С. Підключені.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Стоп, давайте ми змінимо…, тому що, якщо зараз 

кожен почне на рівні права так робити, давайте все-таки до кінця… 



Вікторія Олександрівна, давайте завершимо презентацію, і потім, хто 

має питання, зможе їх задати.  

 

ГРИБ В.О. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Звичайно, добре, ви перша. Зафіксуйте питання, які 

є,  щоб ви спокійно могли презентувати, щоб вас не перебивали.  

Прошу.  

 

СИНЮТА С. Дякую.  

Давайте рухаємося далі. Це є просто ілюстративне зображення, яка 

головна філософія в тому, що у людей… Після проведення заходів з 

термомодернізації, люди, звичайно, будуть економити. Тобто фактично для 

них буде знижуватися розмір платіжки. Ми тут показали, звісно, 50 відсотків. 

Фактичні показники порахувати зараз складно, ми бачимо результати певні 

по Фонду енергоефективності, десь вони вищі, десь вони нижчі. Тому ми 

розуміємо, коли йде комплексний пакет, це буде 50 плюс відсотків, коли йде, 

скажімо так, легкий пакет це буде там 20 плюс відсотків. Все залежить від 

індивідуальних особливостей будівлі, яка буде термомодернізуватись і так 

далі. Тобто ключове питання в тому, що навантаження на людей не лягатиме.  

Якщо можна, далі. І це просто також для вас інформативно склад робіт, 

коли ми говоримо про пакети легкий і комплексний… Тобто фактично, коли 

ми говоримо про легкий пакет, тобто фокус буде на комплексному пакеті, 

коли виконується весь обсяг робіт. Якщо в межах одного теплового району, 

наприклад, є будівля там, де неможливо це провести або недоцільно це 

проводити, наприклад, якась одноповерхівка чи двоповерхівка, там, де 

недоцільно виконувати повний обсяг робіт, тоді там буде ставитись по суті, 

якщо говорити простими словами індивідуальне… тепловий пункт та і все.  

Або, наприклад, це є якась архітектурна спадщина, там, де неможливо 

зробити заходи з термомодернізації в межах комплексного пакету, тому там 



буде, наприклад, встановлюватися також буде реалізовуватися легкий пакет. 

Ось така… 

 

_______________. Я перепрошую, тільки мені не показує наступні 

слайди, чи це у всіх? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз слайд називається "Склад робіт", видно його? 

 

_______________. Так, тепер видно.  

 

СИНЮТА С. Дякую.  

В принципі, це коротка характеристика програми. Залюбки відповім на 

запитання.  

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це останній слайд вашої презентації? 

 

СИНЮТА С. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нагадую, презентація розіслана у нас в чаті комітету. 

Тому кожен може її побачити. І відповідно, якщо буде питання, але забувся 

слайд, можна відкрити з телефону і задати питання.  

Прошу, Вікторія Олександрівна. Потім, давайте, може, для гендерної 

рівності, потім Інна Романівна Совсун. А потім Сергій Володимирович 

Нагорняк.  

 

ГРИБ В.О. Який є кошторис цієї програми?  

 

СИНЮТА С. Кошторис?  

 

ГРИБ В.О. Так.  



 

СИНЮТА С. Ви маєте на увазі бюджет?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скільки передбачається бюджетних грошей для того, 

щоб… (Не чути) 

   

СИНЮТА С. Значить, на сьогоднішній день в Законі України "Про 

Державний бюджет на 2022 рік" передбачено декапіталізація Укрфінжитла 

для цілей реалізації програм "Доступна іпотека" і "Термомодернізація" у 

розмірі 30 мільярдів гривень. Цього, звісно, буде недостатньо, тому на 

сьогоднішній день ми проводимо роботу в уряді для того, щоб збільшити 

кількість грошей, виділених для термомодернізації.  

 

ГРИБ В.О. Хто є в конкурсній комісії? З кого складається?  

 

СИНЮТА С. Конкурсна комісія стосовно чого?  

 

ГРИБ В.О. Ну, ви будете обирати… (Не чути) 

  

СИНЮТА С. У нас не буде ніяких конкурсів. Дивіться, у нас є потреби 

ОМСів стосовно… у нас є обмеження по 5 тисячам домів, вибачте, будинків, 

які повинні бути термомодернізовані у 2022 році.  

 

ГРИБ В.О. Тобто ще не "Велике будівництво", я правильно розумію?  

 

СИНЮТА С. Це буде називатись "Велика термомодернізація".  

 

ГРИБ В.О. Ну, я вам скажу, я буду категорично проти цієї програми. І 

зразу скажу, чому. Тому що ви вже сказали, що ви приймаєте заявки. Дві 

області, Луганська і Донецька, саме ті, які потерпають сьогодні більше за 



всіх, тому що це ще прифронтові області, вони не приймають участі. Я 

правильно розумію?  

 

СИНЮТА С. Ні, приймають звичайно.  

 

ГРИБ В.О.  Як? Ви ж сказали, що вони розробили порядок.  

 

СИНЮТА С. Ні-ні, подивіться, ще раз, давайте… Вибачте, на 

сьогоднішній день військово-цивільні адміністрації, давайте говорити, ну, 

конкретно, військово-цивільні адміністрації не можуть брати кредити. Тому 

на сьогоднішній день готуються зміни до державного бюджету… 

 

ГРИБ В.О. Ну вони не приймали участь.  

 

СИНЮТА С. До Бюджетного кодексу… Ні, вони будуть… Як не 

приймали? Ось, будь ласка… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія Олександрівна, 202 будинки… Дивіться, 

Вікторія Олександрівна, Львівська область, подано 178 заявок, Луганська – 

202 заявки (видно на карті), Донецька – 482 заявки. Тому ваша гіпотеза… 

 

ГРИБ В.О. Але моє Щастя не подавало заявок, тому що в них цивільна 

адміністрація.  

 

СИНЮТА С.  Дивіться, стосовно цивільних адміністрацій. На дзвінку, 

який був з регіонами, ми чітко сказали: так, на сьогоднішній день військово-

цивільні адміністрації не можуть брати кредити, але це не означає, що вони 

не будуть це робити. 

Тому на сьогоднішній день, ми максимально швидко, наскільки це 

можливо, розробляємо зміни до Бюджетного кодексу України, там, де буде 



надана можливість військово-цивільним адміністраціям брати кредити. І ми 

плануємо, що роботи в межах даного проекту  розпочнуться в травні 2022 

року, і до цього часу військово-цивільні адміністрації також будуть 

повноцінно брати участь, наприклад, от Щастя, про яке ми говорили,  також 

зможе взяти спокійно участь у цій програмі, так як і багато інших міст в 

Луганській  і Донецькій області, де є військово-цивільні адміністрації. 

Ми чудово розуміємо проблематику сходу, і, повірте, ми навіть будемо 

робити  певний фокус на цьому питанні. Тому я звертаюся до вас з 

проханням, навпаки, підтримати цю  програму, тому що… 

 

ГРИБ В.О.   …(Не чути)  цю програму, тому що  для мене тут набагато 

більше питань, чим відповідей. Виглядає як корупційна складова. Як 

програма, яка, на превеликий жаль, буде в ручному режимі надавати комусь, 

місцевими  владам надавати кошти, які потім незрозуміло яким чином будуть 

використовуватися, а ви  тут говорите про   кредити. 

 А кредити можуть погоджуватися тільки за гарантій, які надає 

Міністерство  фінансів. Тут я поки що цього не бачу. Саме тому в мене дуже 

багато питань із приводу того, що от якраз  військово-цивільні адміністрації 

не зможуть прийняти участь, для мене це… 

 

СИНЮТА С. Я ще раз повторюсь, що військово-цивільні 

адміністрації… 

 

ГРИБ В.О. Як можна було запускати програму, якщо ви не розробили 

порядок, от скажіть мені? 

 

  

СИНЮТА С.  Вибачте, а хто запустив програму? На сьогоднішній 

день… 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія Олександрівна, ви за запитали, дайте 

відповідь… 

 

СИНЮТА С.  Я перепрошую, на сьогоднішній день проект постанови 

Кабміну знаходиться на погодженні. Постанова Кабміну стосовно цієї 

програми вона ще не прийнята урядом. Це перше питання. 

По-друге, ще раз вам наголошую, що військово-цивільні адміністрації 

зможуть брати - оце є  твердження, яке потрібно взяти за основу, - вони 

зможуть брати участь в цій програмі, тому давайте не будемо передьоргувати 

там, де не потрібно.  

Ще раз кажу, для того, щоб ВЦА могли брати участь у цій програмі і 

брати кредити, ми будемо вносити зміни до Бюджетного кодексу, і це 

станеться вже найближчим часом. Тому ще раз хочу підкреслити, що ВЦА 

будуть брати участь у цій програмі. Це друге твердження. 

Третє твердження: стосовно корупційної складової. Я не знаю, де ви 

вбачаєте якісь корупційні складові, але… (Шум у залі) 

Зачекайте, давайте говорити фактами, не просто там якісь слогани. Я 

перепрошую, я дам відповідь.  

На сьогоднішній день ПрАТ "Укрфінжитло" – це є фінансова компанія, 

яка має відповідну ліцензію, видану Національним банком України. До цієї 

фінансової установи є величезний перелік вимог, які повинні бути дотримані 

керівництвом Укрфінжитло для цього. Це раз.  

Два. Питання стосовно того, яким чином вибираються будинки і так 

далі, ще раз, ми підкреслюємо, що в цілому є 50 тисяч будинків, які 

першочергово потребують виконання робіт (я закінчую) з термомодернізації. 

Однак відповідно, що у нас є певні обмеження стосовно коштів, стосовно 

бюджету, є певні операційні обмеження. (Шум у залі) Це є питання ОМС, 

як… 

 

ГРИБ В.О. Так я працюю з ОМС весь час. Я не розумію, яким чином 



вони ставляться першочергово чи другочергово. Критерії повинні бути, 

розумієте? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так ОМС вам не говорить, як вони займаються, як 

вони ставляться: першочергово чи другочергово? ОМС займаються взагалі 

цим питанням, у вашому випадку? 

 

ГРИБ В.О. ОМС не займаються, тому що вони взагалі нічого не знали. 

 

СИНЮТА С.  Мені прикро, що там є певний якийсь дисконект, 

наприклад, між обласною держадміністрацією чи певними мерами, які… 

скажімо, їм ця інформація недоступна. 

(Шум у залі) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Секундочку! Всі мери обрані відповідними 

громадами, і, подобається чи не подобається, вони обрані місцевими 

громадами. Відповідно є люди, які шукають можливості, а є які можуть 

сказати, що я нічого не знав. Для того, щоб таких людей, які можуть сказати, 

що я нічого не знав, було поменше, ми сьогодні, ще напередодні прийняття 

відповідної постанови з запуску програми, ми і проводимо цю зустріч тут у 

нас в комітеті. Для того, щоб… У нас іде онлайн-трансляція, причому у нас 

завжди всіх засідань комітету йде онлайн-трансляція, щоб нас могла 

побачити вся Україна. І про це знає Асоціація міст України, ми їм також 

повідомили, і вони включені. І мери, яким цікаво, нас усі зараз дивляться, 

вони включенні по відеозв'язку. Щоб всі розуміли, як програма працює, щоб 

усі розуміли можливості, які ця програма дає. І сподіваюся, що ваші ОМС 

зараз нас також дивляться. Якщо не дивляться, можемо попробувати їх якось 

заставити дивитися, але це вже таке… 

Тому головне – людям дати можливість. Хтось цю можливість 

використовує, хтось не використовує. Але це вже залежить так само і від них, 



тому що вони мають якісь владні повноваження на місцях і вони роблять 

певну роботу, за яку несуть відповідальність. 

 

ГРИБ В.О. Андрій Михайлович, я не буду з цього засідання зараз 

робити бардак. А поки що, як я сказала, в мене більше запитань, чим 

відповідей. Тому я буду наполягати на тому, щоб у Верховній Раді 

обов'язково був контроль над цією програмою. А потім будемо дивитися, вже 

яким чином будуть використовуватися ці кошти. Я сама на себе беру 

відповідальність, що я буду тут дивитися за кожну копійку, яка буде 

розподілятися.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Інна Романівна Совсун, прошу, запитання. І потім по 

черзі… 

 

_____________. Да, якщо дозволите, Андрій Михайлович. Я просто до 

пропозиції Вікторії. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. 

 

_____________. Просто є можливість. Я віддаю, одне слово.  

Якщо зробити енергоаудит будинків, можливо, це і буде принципом 

відбору. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Інна Романівна Совсун, прошу. 

 

СОВСУН І.Р. Дякую.  

Слухайте, колеги, відверто кажучи, я тут з пані Вікторією дуже 

погоджуюсь. Тому що поки що те, що ми почули, чесно, виглядає як дуже-

дуже велика прикидка на дуже-дуже велику суму. Але, чесно кажучи, те, що 



ми почули, геть не виглядає як підготовлена і продумана програма. 

Я навіть не знаю, з чого починати. Знаєте, по-перше, ми чуємо цифру 

30 мільярдів, що вони будуть йти на іпотеку і на термомодернізацію. Чи є 

розуміння, який відсоток з цих 30 мільярдів буде йти на іпотеку, який 

відсоток буде йти на термомодернізацію? Бо це насправді дуже значуще. 

Може виявитися, що на термомодернізацію мільярд або 20 мільярдів, це 

дуже значні відмінності, які хотілося б розуміти. 

Друге питання. Так само не зрозуміло, ви наразі попросили органи 

місцевого самоврядування відібрати будинки, але постанови про саму 

програму ще немає. А на підставі чого, на підставі яких критеріїв, на підставі 

яких доручень ви все це робили? Для мене так само залишається загадкою. 

Наступне питання: чому цим займається Міністерство економіки? У 

нас і так був бардак, ніхто не розумів, чи  це Міністерство регіонального 

розвитку має займатися енергоефективністю, чи Міністерство енергетики. 

Давайте ще включимо Міністерство економіки, може, буде більший порядок.  

Третє. При всій повазі до колег, які презентували, статус радника не 

дає жодної вам відповідальності  за те, що ви зараз презентували. І яка 

відповідальність за відповіді, які ми почуємо, для мене так само залишається, 

відверто кажучи, дуже великою загадкою. 

Далі. В попередній версії презентації, зараз ми побачили скорочену 

версію презентації, але просто мені написали представники, колеги з ОСББ, 

були представлені результати роботи Фонду енергоефективності з дуже 

викривленими результатами по щонайменше одному з ОСББ. Ну,  і тут теж є 

питання до якості підготовленої презентації і в принципі якості 

підготовлених документів в рамках цієї програми.  

Тому, чесно, колеги, я поки що не зрозуміла, що саме ви хотіли 

донести комітету, тому що поки що ми не почули ні цифр, які будуть 

виділятися, ні принципів, на основі яких будуть ці гроші виділятися, ні того, 

хто буде виділяти, якою буде процедура. Ви самі сказали, що конкурсної 

процедури немає, конкурсної комісії немає, а розподіляється 30 мільярдів без 



жодного принципу розподілу. Ну от, чесно, виглядає дуже несерйозно.  

Я вже не кажу про те, що це будуть позичені гроші, і органи місцевого 

самоврядування мають позичати гроші в рамках програми Президента 

України. Ви серйозно? Тобто Президент поставить значок, що це  Президент 

дозволив органам місцевого самоврядування позичити гроші?  

Ну, я ще розумію, коли це  "Велике будівництво", де є бюджетна 

програма і якесь бюджетне фінансування, а тут ми позичаємо гроші для того, 

щоб Президент сказав, що він це запустив, а органи місцевого 

самоврядування беруть на себе відповідальність, позику і все інше.   

Ну, чесно, у мене є дуже багато запитань  до цієї програми, яка у нас 

зараз запускається, і до цієї презентації, яку ми почули. Я не готова в такому 

вигляді підтримувати. І тут погоджуюся з Вікторією про те, що  це дуже 

треба уважно слідкувати. Я дуже сподіваюся, що на наступному комітеті ми 

почуємо якіснішу, детальнішу презентацію цих пропозицій. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю.  Я вибачаюся, а що ви хочете підтримувати, пані 

Інна? Що саме? 

 

СОВСУН І.Р. Я розумію, що зараз ми не приймаємо формальних 

рішень… 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Ми слухаємо якусь презентацію… (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.  

Є політична позиція, що політичної підтримки немає від Інни 

Романівни Совсун. Зрозуміло.  

Тепер до конкретики. Було перелічено, якщо не помиляюся, чотири або 

п'ять питань. Якщо можна, щоб ми від загальних перейшли все-таки до 

питань. Там було… Тут дуже багато питань, так важко. Якщо ви записали, 

дайте, будь ласка,  по кожному питанню відповідь.  



 

СИНЮТА С. Дякую. Дійсно, було дуже багато питань, в основному 

чесно кажучи, не по програмі, а більш такі, загальнополітичні зауваження.  

Дозвольте я дам відповідь. Дякую.  

Скільки буде використано коштів на термомодернізацію. На 

сьогоднішній день планується виділити… Дивіться, ще раз хочу сказати, це 

не є бюджетна програма, там, де гроші будуть йти, вибачте, з державного 

бюджету. Це перше.  

   На сьогоднішній день є компанія "Укрфінжитло", яка здійснює 

доемісію акцій і потім ці акції обмінюються на ОВДП. Тобто ми не говоримо 

про якісь бюджетні програми. Це дуже  важливо зрозуміти. 

Стосовно  того, яким чином ми будемо розпоряджатися коштами. На 

сьогоднішній день ПрАТ "Укрфінжитло" – це є юридична особа приватного 

права, вона здійснює господарську діяльність. І ще раз хочу підкреслити, що 

вона, скажімо так, є ліцензованою фінансовою установою, нагляд за якою 

здійснює Національний банк України. От, будь ласка,  вам методи і важелі 

контролю.  

Чому Мінекономіки? Дійсно, є багато, скажімо так, органів, які дотичні 

до питання енергоефективності, і приводились  тут приклади, скажімо, 

Фонду енергоефективності.  У мене яка остання статистика є,  це про те, що з 

моменту створення фонду – це чотири роки тому приблизно, - було 

завершено повністю 37 будинків. І там є дійсно певний процес, процедура, 

яка забезпечує виконання певної програми. Чудово!  

Ми  говоримо про те, що є і інша програма, яка покликана забезпечити 

більш масштабні результати. Ми говоримо про термомодернізацію п'яти 

тисяч багатоквартирних будинків в рік. От і все. На сьогоднішній день це 

завдання закріплено за Міністерством економіки, тому що "Укрфінжитло" – 

це юридична особа, яка знаходиться в управлінні Міністерства економіки. 

Саме тому таким чином це і відбувається. Сподіваюся, відповів на ваше 

питання.  



Стосовно того, що є дуже багато питань, я  залюбки відповім на ваше 

питання…  

 

СОВСУН І.Р. Скільки грошей буде на це виділено? Точну суму 

грошей.  

 

 СИНЮТА С. Якщо ми говоримо про докапіталізацію в 30 мільярдів, 

то ми говоримо про щонайменше 20 мільярдів, які будуть виділені тільки на 

термомодернізацію з тих 30. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміло. Дякую.  

А ще було питання, що немає критеріїв. Як це відбувається? Органи 

місцевого самоврядування займаються цією роботою і відбирають будинки, і 

тоді потім передають вже в Мінрегіон і в Укржитлоінвест, чи як він 

називається? Ой, в Мінекономіки… Алгоритм скажіть від початку до кінця, 

як і хто приймає рішення? 

 

 СИНЮТА С. Дивіться, на сьогоднішній день алгоритм вибудований 

наступним чином. "Укрфінжитлом" було розроблено анкету по будинках, яка 

була надіслана в регіони. Регіони заповняли самі, міські, обласні ради за 

допомогою обласних державних адміністрацій. Тобто це був спільний такий 

проект. Вони самі подавали ті будинки, які вони вважають за необхідне. 

Нами були розставлені виняткові критерії стосовно там теплового району, і 

щоб це були в основному будинки там, скажімо, на червоних лініях. Ну, для 

початку знову ж таки.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що таке на червоних лініях?  

 

СИНЮТА С. Ну центральні проспекти, скажімо так.  

Більше критеріїв ніяких не встановлювали. (Шум у залі) Звичайно, ми 



говорили про… (Не чути) 

 Я не почув ваше запитання. Будь ласка, повторіть.  

 

СОВСУН І.Р. Ну, це щоб красивіші плакати програми Президента 

України повістити, чи що? Я не розумію, колеги, ну правда.  

 

СИНЮТА С. Дивіться, я в політичну дискусію вдаватись не буду.  

 

СОВСУН І.Р. Які це критерії прийняття рішення? Ну, які це критерії 

прийняття рішення? Я вже мовчу про те, що таке анкета якоїсь приватної 

компанії, яку розсилають органам місцевого самоврядування. Який статус 

цієї анкети? На підставі чого … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Інна Романівна, але ви згодні, що вислухати 

відповідь від початку до кінця - це все-таки не великий подвиг. Ви можете 

завтра виходити… сьогодні у фейсбук можете йти і критикувати, що погано, 

все погано. Ніхто ж… (Не чути) давайте дамо людині відповісти, а потім 

робимо висновки.  

Відповідно, прошу, продовжуйте, як алгоритм відбувається. 

 

СИНЮТА С. Колеги, дякую.  

Після цього ця заява, вона була надіслана в регіони. Ми зібрали 

інформацію від регіонів. Звичайно, що всі міста, області, вони подивились на 

власні бюджети, скажімо так, розрахували, яке буде приблизно навантаження 

на місцеві бюджети. І виходячи з цього, вони подали кількість будинків, які 

вони хотіли б термомодернізувати у 2022 році. Тобто ми не робили більше 

ніяких обмежень стосовно цього, стосовно подачі будівель. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Далі вони подають заявку, заявка потрапляє… 

 



СИНЮТА С. Заявка потрапляє в "Укрфінжитло". Ми здійснюємо 

обробку цієї інформації і робимо узагальнюючу, скажімо так, статистику по 

цим домам.  

Далі, яким чином буде відбуватися. При початку реалізації цієї 

програми відповідно буде, скажімо так, здійснюватись робота, по-перше, 

енергоогляд. Повноцінний енергетичний аудит старого житлового фонду, 

мабуть, проводити повноцінний недоцільно, тому що це є досить великі 

кошти, досить великі строки. І відповідно одразу можна сказати, скажімо так, 

без додаткової експертизи про те, що це буде найнижчий клас енергетичний 

G цієї будівлі.  

Після цього відбувається відповідно виготовлення проектно-

кошторисної документації. За це відповідають відповідно органи місцевого 

самоврядування, вони виготовляють проектно-кошторисну документацію. 

Вони відповідно до законодавства проводять відбір  генеральних 

підрядників, які будуть виконувати роботи з термомодернізації. З ними  

паралельно укладається кредитний договір, який буде надавати кредит під 3 

відсотки на 20 років, цільовий, винятково на виконання робіт з 

термомодернізації. Після цього відбуваються роботи, власне кажучи, з 

термомодернізації, і після  завершення робіт з термомодернізації буде 

проводитись повноцінний енергетичний аудит, і все. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміло. 

Питання: Сергій Володимирович Нагорняк і Олексій Юрійович 

Кучеренко. 

 

НАГОРНЯК С.В. Добрий день, шановні колеги. Я радий, що  ми 

підняли тему енергоефективності. І я скажу, що завдяки нашому комітету і 

завдяки парламенту дев'ятого скликання був прийнятий в минулому році 

Закон про енергоефективність, який   5 років ходив між урядом і 

парламентом і в минулому році врешті-решт був  прийнятий нашим 



парламентом дев'ятого скликання, підписаний  Президентом. 

Я хочу теж прорефлексувати про цю програму. І думаю, що для того 

аби ця програма була  ефективно реалізована в цьому році, Мінекономіки 

потрібно залучати депутатів-мажоритарників. Тому що, крім депутатів 

мажоритарників, ніхто не знає так добре свій округ, ніхто не знає так добре 

свої громади, жоден губернатор,  жоден чиновник в Києві не знає проблеми 

тих громад, які знаходяться на окрузі того чи іншого народного депутата-

мажоритарника.  

Тому я пропоную, аби Мінекономіки нас залучили до цього процесу. 

Ми допоможемо швидко стати комунікатором між головами громад і між 

Мінекономіки, допоможемо, посприяємо, щоб голови громад якнайшвидше 

виготовили проектно-кошторисні документації, пройшли експертизи, уклали 

відповідні договори, і в цьому році реалізувати цю програму. 

І у нас сьогодні на зв'язку, також я буду просити пана голову після 

запитань народних депутатів включити міського голову  міста Ватутіного. Це  

мономісто, колишнє шахтарське місто, яке теж хоче взяти участь  в цій 

програмі і задати конкретні запитання якраз представникам Мінекономіки.   

Дякую, колеги. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі. 

 

_______________. Якщо можна, відреагувати? 

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ.  Звичайно, що можна, у нас питання-відповіді. 

Прошу. 

 

_______________. Я, по-перше, дуже хочу вам подякувати за це. 

Звичайно, ми думали про те, що потрібно обов'язково     буде залучати  

депутатів-мажоритарників. Ми  обов'язково це будемо робити, тому що, 

дійсно, це є спільні зусилля, це є спільні зусилля. 



Я вам дуже дякую за те, що ви підтримуєте цю програму, тому що вона 

дійсно надзвичайно важлива сьогодні. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. 

Кучеренко Олексій Юрійович.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Дякую.  

Шановний пане голово! Шановні гості комітету! Шановний пан 

Святослав! Ну, я декілька слів, бо я приблизно розумію, про що йдеться мова, 

так сталося. Тому аналіз ситуації.  

Ну, перше. Про енергоефективність, на жаль, ми волаємо 30 років, 

останні 10 років, останні 7 років дуже модний термін. І навіть 2,5 роки 

останні так само дуже гучні заяви. І при всій повазі до колег прийняття 

Закону про енергоефективність аж поки ніяк і ніщо не зрушив нас з мертвої 

точки.  

Я вам просто хочу нагадати, вивчіть історію Закону про 

енергоефективність в будівлях, який там, здається, в 16-му році було 

прийнято. Вже, скільки там, 6 років пройшло – нуль, по суті справи, пілотні 

проекти.  

Тому насправді, як я розумію, роботи ґрунтовний аналіз на базі тієї, 

ну… (Не чути) це просто дилетанська розмова. І я б пропонував навіть не 

гаяти час, щоби там, ну, смішно не виглядати.  

Безумовно, є слушні питання, але, ну, та презентація, чотири сторінки, 

які представлені, - це не є ніяка програма. Не треба зараз і себе в оману 

вводити, і депутатів, і суспільство, бо можна нарватися, розумієте. Можна 

хорошу мету, хорошу річ робити і отримати такий негативний ефект, що… 

Повірте, мені я знаю про що говорю.  

І тому треба, дійсно, визнати, що робота Фонду енергоефективності, 

багатостраждального, який вже там скільки, 6-7 років …(Не чути) не 

витримує критики. Там є якісь маленькі успіхи, але, повірте мені, сама 



модель Фонду енергоефективності, яка запропонована і нашими 

європейськими донорами-колегами, і реформаторами, вона не забезпечить 

масової термомодернізації. Це я вам гарантую. Будемо там по 5-10 пілотів 

робити на рік і стрічку перерізати.  

Те, що колеги запропонували під егідою Мінекноміки, я не знаю, це 

вольове рішення, чи було там доручення уряду, Прем'єра, от хто визначав? 

Це я не лізу, я не можу зрозуміти. Але те, що колеги під егідою, під прапором 

Мінекономіки напрацювали певне бачення якогось варіанту, воно може 

спрацювати, але це ще далеко не програма.  

І тому, по-перше, я хотів би зрозуміти: ви постановою уряду збираєтесь 

затвердити цю програму? Чудово. Тоді скажіть, що ви від нас хочете? Уряд 

має повноваження приймати свої постанови на підставі закону, своїх 

повноважень, і, власне кажучи, кажіть, які вам закони потрібні, контроль 

парламентський, але тоді давайте текст постанови, розумієте?  

Як на мене, і ось тут я хочу принципову річ сказати, ми з вами, колеги, 

при прийнятті Закону про енергоефективність зробили одну розумну річ. Я 

дуже вдячний тим депутатам, які тоді послухалися, і ми записали, і прийняли 

"Прикінцеві положення" цього Закону про енергоефективність: чітке 

доручення уряду в тримісячний термін розробити державні програми 

енергоефективності будівель, енергоефективності в теплокомуненерго і в 

системах водопостачання.  

Вже пройшло більше трьох місяців, звертаю увагу, вже йде порушення. 

І от я акцентую вашу увагу, державна програма, а як мінімум її проект, 

бажано на рівні закону, дала би відповідь на всі запитання, які сьогодні ми з 

вами абсолютно слушно задаємо: як ходять гроші, як повертаються, які 

критерії, яка справедливість, чи несправедливість, і хто що робить і так далі. 

Без державної програми це, на жаль, хоча там є непогані елементи, але воно 

більше буде носити політичний характер, на превеликий жаль.  

Тому закликаю всіх колег, які презентують нам цей документ сьогодні, 

і депутатів, от самим собі відповісти, що ми хочемо: відпіаритися чи реально 



запустити масову програму термомодернізації житлового фонду? А мова піде 

про сотні тисяч будинків багатоквартирних мінімум.  

Тому дякую колегам, що вони взяли на себе таку сміливість під танк 

сьогодні піти, але далі, що робити, ну, я для себе буду… Ну, готові 

підтримати, готові, як мінімум, підтримати. Але буде дуже багато проблем, 

на превеликий жаль. Я вже не кажу про те, що, безумовно, я вже зараз бачу 

суперечності: Мінрегіон з фондом, Міненерго з агенцією енергозбереження й 

енергоефективності і Мінекономіки ось з цією програмою. Треба 

мінімізувати оце протиріччя, бо вони, інакше чиновники, вони з'їдять один 

одного. Повірте мені, я знаю, як це робиться.  

Дякую за увагу. Хлопцям – підтримка, готовий співпрацювати і далі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. 

 

ГРИБ В.О. Олексій Юрійович, тут усі готові співпрацювати. Це ж 

гарна пропозиція. Але ж як співпрацювати і на чому, оце вже інше питання. 

Якщо програми немає, то як можна отримувати… (Не чути) пропозиції і 

заявки. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія Олександрівна, ми ж по черзі, а не просто 

хтось узяв, хто захотів, починає викрикувати. 

 

_____________. Якщо можна, я відповім тоді. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, Вікторія Олександрівна, може, ви тут 

будете і… Ви берете мікрофон, просто кричите, коли вам хочеться. 

Захотілося – покричали, захотілося – виключили. 

Василь Лозинський, Мінрегіон, прошу. 

 

ЛОЗИНСЬКИЙ В.М. Дякую, пане головуючий. Доброго дня, шановні 



колеги. Я буду максимально коротко, в межах двох хвилин, щоб не забирати 

часу. 

Почну насправді з того, що, дійсно, і Олексій Кучеренко, й інші колеги 

говорили, що тематика енергоефективності зараз є мегаактуальною. І 

розуміючи це, ми як профільне міністерство, яке в повній мірі відповідає за 

енергоефективність, всілякими методами підтримуємо максимально широке 

коло реалізованих проектів, не тільки в сфері житлової політики, а також це і 

бюджетна сфера: садочки, школи, лікарні. Маємо різні програми, маємо 

програми донорів по теплокомуненерго, де є вже результати. 

Але, зупиняючись на енергоефективності, я досить коротко, бо просто 

теж було декілька ремарок, щодо Фонду енергоефективності, щодо декількох 

пілотних проектів… (Не чути) Трошки щоб ми були на одній хвилі з вами. 

 Є реально завершені вже біля 100 проектів. Цього року плануємо в 

сумі 500 проектів. Фонд працює не 6 років, а реально третій рік. Так, це 

політичні гасла були – 6 років, реальна робота тільки третій рік. Інституційно 

вже набрав швидкості. 

Ми як міністерство теж до нього маємо багато запитань, які, і ви 

бачили, публічно протягом останнього року піднімали. Ми минулого тижня 

планували мати зустріч з нашими європейськими донорами для того, щоб 

чесно один одному в очі подивитися і розширити коло можливостей фонду 

як вже діючого інституту, де є реальні реалізовані проекти, хочу наголосити, 

комплексні. В міру певних об'єктивних обставин зустріч перенеслася на 

декілька тижнів, але це відбудеться.  

Тому цю сферу, за яку ми відповідаємо, ми абсолютно будемо дальше 

нею займатися, рухатися в енергоефективності в сфері будівель, а так поки 

що це тільки ОСББ. Але я переконаний, що це тільки поки що. Реальні гроші 

теж в нас є завдяки і вам, народні депутати, є 2,6 мільярда цього року, 

попередні кошти, плюс донорів – це в сумі біля 8 мільярдів гривень заявок 

можемо приймати. Тобто сміло рік працюємо, а то й більше.  

Що потрібно дальше і як рухатись дальше? Очевидно, потрібно 



синхронізувати позиції. Так, як пан Олексій говорив, є ряд різних програм, 

доручень, як це зробити. Вони перехресні. Тут потрібно теж бути нам один з 

одним разом. Але наголошую як міністерство профільне, яке по всіх і 

нормах, і документах відповідає за сферу енергоефективності, ми теж будемо 

активно приймати в цьому участь і не будемо стояти осторонь процесу. 

Допомагаємо рухатись разом, і розумію, що це є наша і енергетична 

незалежність, і незалежність країни загалом.  

Як будуть реальні… Теж поки що ми відверто не можемо коментувати, 

бо навіть приклад сьогоднішнього комітету, де є декілька десятків людей, 

виникло дуже багато питань. Ми зараз як Мінрегіон отримуємо щодня 

десятки запитань, звернень публічних від журналістів щодо цієї програми. 

Відверто не розуміючи її, ми не можемо і не будемо її коментувати. Ми 

розуміємо Фонд енергоефективності, інші наші програми, які в нас 

працюють, і будемо по них рухатись. Просто хотів для уточнення, що…  

А, до речі, щодо теж економії, є різні цифри, дані. У нас, так, є об'єкти, 

які 50 відсотків економії мають, але це проекти комплексні. Загалом з усіх 

проектів заяв, які ми вже біля тисячі отримали, енергоаудитори ПКД 

говорять, що це 32 відсотки економії. Реальний факт по 100 будинків – це 34 

відсотки економії в середньому. Тому теж треба це розуміти, малюючи 

програму щодо 50 відсотків економії і так дальше. Але є приклади, є кейси, 

по яких готові теж всі разом з вами працювати і напрацьовувати нові 

проекти. 

Дякую. І готові теж бути поруч. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Дякую вам. 

Костюх Анатолій Вячеславович, питання є. Костюх Анатолій 

Вячеславович на зв'язку з нами?  

 

КОСТЮХ А.В. Так, колеги, тут. Перепрошую.  

Ще раз хочу подякувати за таку програму. Хочу подякувати за те, що 



взялись нарешті за цю роботу. Дійсно,  ідея правильна, ідея потрібна. А 

реалізація її… Ну вона, відверто, своєрідна.  Хотілося б, звісно, щоб  

бюджет… ми мали змогу з бюджету виділити дійсно гроші якісь, і ці гроші 

би покривали би частинку, або хоча б там часткове співфінансування, але 

вже, як є.  Тобто потрібно рухатися. 

Хлопці, тут Олексій Юрійович казав, що ви в танку. Я з вами готовий 

бути в танку, колеги. Не знаю,  дійсно, чому віддали Міністерству економіки, 

але, тим не менше, ми готові вам допомагати. 

Щодо ще Закарпаття. Я сам із Закарпаття, зараз перебуваю тут. 

Відверто за цілий день сьогоднішній, що я говорив (бо я знав, що буде 

сьогодні у нас таке засідання, буде підніматися  про це питання), жодний 

голова ОСББ не був в курсі, що можна подавати  заявку. Я не з усіма, звісно, 

поспілкувався, але з більшістю. 

Про що це говорить? Це говорить, що механізм обласної адміністрації 

у даному випадку спрацював, напевно, не найкращим чином. Я не скажу, 

чому. Тому що в Закарпатті там міняється більшість в обласній раді, 

міняються відповідно начальники управлінь, голів обласних адміністрацій 

міняють. За останній час тільки постійних було чотири, за останніх два роки, 

що я пам'ятаю. Ви представте собі, яка це постійна текучка кадрів. Ну, як 

людина, яка, до прикладу, працює тільки три місяці, може знати, де і як 

потрібно? Навіть за тією схемою, яку ви надали. До речі, що дуже правильно, 

і за це вам теж велике дякую, що вже є хоча б якісь критерії. Ну, можливо, 

червоні лінії – це не ахті правильні критерії, які би, можливо, взагалі не варто 

було би озвучувати і включати, але, тим не менше, воно вже як є.  

Хлопці, з вами, колеги, підтримуємо, і давайте більше співпрацювати, 

тому що, ще раз скажу, я в Ужгороді, тут безліч будинків, які насправді 

також потребують. І я не знаю, з цих 177 чи бодай один, чи голова ОСББ, чи 

може просто мешканці, в курсі про таку програму. Тому будемо працювати 

разом. 

Дякую.  



 

ЛОЗИНСЬКИЙ В.М.  Анатолій, з усією повагою. Ми бачимо, що ти в 

кофті ходиш посеред зими. Напевне, там дуже тепло в Закарпатській області. 

То, може, вам так багато не треба будинків термомодернізувати?  

 

КОСТЮХ А.В. Я просто дуже гарячий.  Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. 

Чи є у нас ще якісь запитання від когось з… (Шум у залі) 

Прокоментуйте… (Не чути)  

 

_______________.  Да, стільки було запитань. У першу чергу я почну з 

Олексія Юрійовича Кучеренка. В першу чергу, дякую за те, що бачите світло 

в кінці тунелю. Мені здається, що, об'єднавши зусилля, ми це все зможемо 

зробити. 

Безумовно, що ця презентація нам не дає повноцінного бачення, тому 

що це є лише загальний нарис, стосовно програми, логіка програми. Ми 

готові будемо зустрічатися з вами і надалі, і даватимемо всі необхідні деталі 

для того, щоб не було ні в кого дискомфорту стосовно того, як ми будемо 

рухатися далі. 

Відповідно, дійсно, на сьогоднішній день розглядається проект 

Постанови Кабінету Міністрів, який описує більш детально цю програму. І 

ми будемо… 

Прошу? Ще немає, це тільки проект, так. Так, ми зараз збираємо 

коментарі від… Будь ласка, будь ласка, дивіться, ми ні від кого ховатися не 

будемо. Давайте… 

І ми обов'язково звернемося до комітету для того, щоб отримати всі 

коментарі, всі по максимуму врахувати, для того щоб максимально 

ефективно і прозоро реалізувати дану програму. 

Наступне. Дякую пану Лозинському за коментарі. Погоджуюсь на сто 



відсотків про те, що має бути стовідсоткова синхронізація між програмами, і 

так і буде на практиці відбуватися, для того щоб ми досягали максимально 

ефективно тих результатів, які ми плануємо, а, власне кажучи, зниження 

споживання газу.  

І, знаєте, я не бачу ніяких протиріч, коли є от програма Фонду 

енергоефективності, програма великої термомодернізації, адже ми робимо 

насправді спільну справу, а саме допомагаємо людям жити в більш 

комфортному житлі, і одночасно забезпечувати більш важливі, мабуть, 

завдання стосовно енергетичної незалежності. 

Тому відповідно ми будемо, звичайно, враховувати всі коментарі і 

побажання, розумні думки, для того щоб спільно рухатися вперед.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Дякую.  

Є ще? Прошу.  

 

______________. По-простому, як невеличкий підсумок, простими 

словами для звичайних людей, тому що серед них є… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Червоноград подав 55 заявок. 

  

______________. До речі, зі 178 з Львівської області 55 заявок, мені 

цікаво дізнатися, чи це справді вони мають шанс на виконання. Це дуже 

добре.  

Але і маю інше просто питання. Чи є у вас приблизні бачення? Уявімо, 

що програма запрацює, всі заявки прийняті. Почнеться фінансування коли 

приблизно? І коли в реальності перші будинки за цим новим переліком 

можуть бути термодернізовані? І простіше питання: коли люди фактично 

побачать менші платіжки у себе?  

(Загальна дискусія) 



  

______________. Дивіться, значить, на сьогоднішній день у ПрАТ 

"Укрфінжитло" статутний фонд складає 20 мільярдів гривень. Тобто на 

сьогоднішній день вже є капітал для того, щоб починати всю програму 

одразу після того, як буде прийнята відповідна постанова урядом. Це перше.  

По-друге, наступні етапі докапіталізації відбуватимуться, на нашу 

думку, мабуть, до квітня 2022 року, що дасть нам змогу повноцінно, скажімо, 

взагалі без будь-яких обмежень, скажімо, там по фінансуванню розпочинати, 

як ми і плануємо, в травні 2022 року.  

Ми також насправді сподіваємось, що міста будуть дуже активно брати 

участь у цій програмі. Нам буде надано… Власне кажучи, це вони будуть 

забезпечувати цей процес на місцях. І Щасливе, ми також сподіваємось, що 

подасть заявки. Ми їх обов'язково врахуємо, після того, як внесемо зміни до 

Бюджетного кодексу. Насправді, якщо є бажання, ми відповідно будемо раді 

бачити заявки по даному населеному пункту вже для того, щоби включити їх 

в загальний обсяг програм. Будь ласка, давайте по двом. Залюбки.  

 

______________. Точніше, будь ласка. Пробачте, я мушу уточнити 

питання. До кінця року є можливість отримання за цією програмою перших 

будинків і зменшення платіжки? 

 

 _______________. Так.  

 

 _______________. Тобто ті, які в минулому році це вже побачили, ви 

казали там, не пам'ятаю скільки, 50, 100… (Не чути) Вони вже зменшили 

платіжку, правильно?  

 

 _______________. Так. Наша мета, щоб до початку опалювального 

сезону у нас була, скажімо так, суттєва кількість будинків. Мені дуже 

складно зараз сказати, тому що там є багато допущень. Але суттєва кількість  



будинків, які завершать роботи по генеральному підряду.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Ви згадали про міста, що вони були 

активні. У нас є, я так розумію, мери деяких міст. Якщо є бажаючі виступити, 

то ви якось піднімайте руку і кажіть чи пишіть нам в чат, а нам тут 

передадуть.  

Мер міста Ватутіне ніби на зв'язку. Мав, чи мала бути. Якщо є, то 

прошу вам слово. Якщо можна коротенько і по ділу конкретно.  

 

 ЗАБОРОВЕЦЬ О.А. Доброго дня учасникам сьогоднішнього засідання 

комітету. Черкащина вітає вас. Ватутіне, міський голова Олександр 

Заборовець.   

Обмеження, які були при подачі заявок, стосувалися кількості 

населення не менше 30 тисяч. Тому у мене запитання таке: чи у велику 

термомодернізацію можуть попасти міста з кількістю менше чим 30 тисяч? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А у вас яка кількість населення?  

 

ЗАБОРОВЕЦЬ О.А.  По місту конкретно 17 тисяч.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміло.  Прошу.  

 

 _______________. Даю відповідь. Дивіться, коли ми розпочинали лише 

оцінювати кількість заявок, які можуть бути подані, якість цих заявок і так 

далі, ми фокусувалися на обласних центрах, а також містах районного 

значення з населенням від 30 тисяч і вище.  Так,  обласного значення,   

абсолютно вірно.  

Але хочу підкреслити, що ця програма буде поширюватись на всі 

міста. Одномоментно, ви розумієте, що ми не можемо зробити всі населені 

пункти по всій Україні, за один рік це неможливо. Але пану меру хочу 



сказати, що, будь ласка, подайте заявки, ми можемо… Надішліть, будь ласка, 

контакти свої. Ми надішлемо форму. Будь ласка, подайте будинки. Ми 

докладемо зусиль для того, щоб ваші будинки взяли участь у цій програмі 

вже у 2022 році.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Чи є ще в нас мери якихось міст? 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Пане голово, якщо можливо, КМДА, керівник 

департаменту Науменко, у них дуже хороший досвід є. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, КМДА. 

 

НАУМЕНКО Д.В. Доброго дня! Дякую, Олексій Юрійович. Дякую, 

пане голово. 

Я дуже коротко і практично. Ми трохи познайомились з проектом 

документів щодо цієї програми з п'ятниці. Є деякі речі, які нас дуже 

занепокоїли.  

По-перше, як вже тут казали, сам формат отриманих грошей – це 

позика, кредит фактично, він вимагає досить складної і тривалої процедури 

погодження з Міністерством фінансів, якщо мова йде про органи місцевого 

самоврядування. За нашим досвідом, це біля пів року точно займе. Крім того, 

багато органів місцевого самоврядування вже досить акредитовані, в тому 

числі і Київ, тому цей ресурс стає обмеженим.  

В зв'язку з цим є конкретна пропозиція: розглянути ініціаторам цієї 

програми розширення кола позичальників безпосередньо на ОСББ, 

наприклад, які можуть гарантувати, на фінансові установи. Наприклад, в 

Києві є вже фінансова установа - "револьверний фонд" енергоефективності, 

який вже має статутний капітал 400 мільйонів гривень, який може 

гарантувати, так само ОСББ ЖБК можуть гарантувати як результати 



імплементації термомодернізацію, так  і майно співвласників.  

Ще ми хочемо сказати про постачальників: водопостачальників, 

теплопостачальників. Вони, я знаю, теж входять частина в цю програму. 

Якщо їх зробити безпосередньо позичальниками, вони так само можуть, 

власне, гарантувати власними зусиллями, і це скоротить процедуру. Це 

практична така історія.  

Ще є енергосервісні компанії, які працюють в бюджетній сфері 

виключно по, скажімо, по закону енергосервісу. Вони не зможуть витрачати 

кошти будь-де, а тільки на цю програму, тому що це стосується тільки 

бюджетних установ комунальної власності безпосередньо. Отака є 

пропозиція. 

Друга річ, яка нас трохи так само турбує, - це відсутність 

співфінансування. Ми знаємо, що ми дуже довго намагаємося  вибудовувати 

інститут ефективного власника житла. І в Києві, працюючи з програмою 

70/30 – це конкурс  енергоефективних проектів, саме… (Не чути) 70 

відсотків фінансує, а 30 відсотків збирають безпосередньо мешканці з ОСББ. 

І наш досвід показує, що за останні 6 років 655 будинків по місту прийняли 

участь і майже 270 мільйонів гривень за 6 років мешканці безпосередньо 

вклали. 

Ми спостерігаємо програми, які фінансуються  без співфінансування 

містом, і ті програми, де є вкладення мешканців. Я вам скажу точно, що це 

дуже  різний підхід і різне ставлення до майна, яке потім експлуатується і яке 

є  в цих будинках. Тому не треба тут, мені здається,  скидувати таку 

можливість, як співфінансування.  

І, до речі, щодо критеріїв оцінки, ми маємо в Києві досить прозорий 

механізм у цьому конкурсі, саме конкурсі. Перевага надається тим, у кого 

швидша окупність вкладень, тобто це енергоефективні проекти і вони мають 

свої строки окупності в залежності від заходів. І друге – це доля 

співфінансування безпосередньо власників. Тому це як пропозиція.  

 І третє тут було питання, вже я так додам, щодо  практики, це коли 



безпосередньо можуть бути втілені ці заходи по цій програмі. І не треба 

забувати, що термомодернізація потребує розроблення проектної 

документації  складності СС2, а подекуди СС3 – це до півроку проектування 

і погодження, отримання експертного звіту і таке інше. І якщо ми кажемо, що 

органи місцевого самоврядування будуть головними розпорядниками, а саме 

так відбудеться, якщо вони будуть залучати кредити, що ще принаймні 2 

місяці тендерних процедур.  

Саме тому я повертаюся  до першого пункту мого спічу, що треба 

розширювати позичальників і не робити тільки виключно органи місцевого 

самоврядування. 

Дякую. 

 

_______________. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.   

 

_______________. Можна відповідати?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так. 

 

_______________. Дякую. Я тоді розпочну  стосовно питання, яке 

прозвучало  вже двічі. Це стосовно розширення кола  позичальників і 

стосовно  обмеження в Бюджетному кодексі щодо кредитів 200-400 

відсотків. Так? 

Ну, стосовно обмежень в Бюджетному кодексі. На сьогоднішній день 

будуть зміни найближчим часом до Бюджетного кодексу стосовно відміни 

цих обмежень, стосовно обсягу кредитних запозичень винятково для цілей 

термомодернізації. Це перше. Тобто  ми це обмеження розуміємо, і ми 

працюємо над тим, щоб воно не існувало для реалізації програми… (Не 

чути)  модернізації. Це перше. 



Стосовно розширення кола позичальників. На сьогоднішній день, 

дивіться, якщо програма Фонду енергоефективності, наприклад, вона 

сфокусована на ОСББ, то ця програма, вона має більш загальний, скажімо 

так, характер, вона якраз сфокусується по регіонам, і там практично, я б 

сказав, переважна кількість, більшість, вибачте, будинків, вона буде без 

ОСББ. Тобто там не буде позичальника у вигляді ОСББ на сьогоднішній 

день, і це створює проблематику певну.  

Саме тому, коли ми говоримо щодо кола позичальників, ми, власне, їх 

обмежували обласними радами, міськими радами та військово-цивільними 

адміністраціями в перспективі, коли будуть внесені відповідні зміни до 

Бюджетного кодексу.  На нашу думку, це дозволить покрити абсолютно 

будь-які будівлі, і саме такий механізм, він є найбільш, скажімо так, гнучким 

і оптимальним, і швидким для реалізації програми. Тому що менше всього 

хочеться, власне кажучи, низькими, скажімо так, темпами просуватися 

вперед в рамках взагалі в цілому енергетичної ефективності.  

Далі. Чому немає співфінансування? І стосовно культури ставлення до 

власності. Я б хотів сказати, що нам тільки 30 років - це перше, і культура так 

швидко не зміниться. Безумовно, коли ми говоримо про зміну культури 

ставлення до власності, тут не є, скажімо так, питання лише 

термомодернізації. Така культура, вона змінюється там, де є 

повнофункціональний ОСББ. Коли ми говоримо, а таких будинків на 

сьогоднішній день є лише 36 тисяч по Україні за статистикою, причому я 

думаю, що реально працюючих - це, мабуть, половина. Якщо у вас інші дані, 

то, будь ласка,  поділіться такою інформацією.  

Тому ми говоримо про будівлі, які потребують термомодернізації. Ми 

виходимо, власне, з цієї потреби, а не з потреби співпраці з будівлями, де є 

висока культура, скажімо так, чи певна культура ставлення до власності. 

Саме тому ми виходили з того, що цей проект він носить соціальний 

характер, і він повинен мати соціальний, позитивний ефект для людей.  

І тому, власне кажучи, було прийнято рішення стосовно того, що на 



людей навантаження по термомодернізації покладатись не буде, люди будуть 

отримувати економію. Це, на нашу думку, допоможе більш ефективно 

реалізувати цю програму. Саме тому було прийнято таке рішення.  

Але знову ж таки ми вдячні за коментарі, ми готові до подальшої 

дискусії з цього питання, з будь-яких інших питань. І давайте проводити 

робочі зустрічі і обговорювати всі питання, які є. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміло.  

Олексій Рябчин. Прошу.  

 

РЯБЧИН О.М. Доброго дня, шановні колеги! Я дуже швидко, 

розуміючи, що вже чотири години комітет засідає, і це важливе питання.  

По-перше, дякую за презентацію і дискусію, яка показала велику 

кількість позитивних моментів і велику кількість моментів, які ще треба 

доопрацювати. 

Що хочеться сказати з точки зору Нафтогазу. Хочеться комплексності 

більшої та інтеграції, можливо, з Міністерством регіонального розвитку або з 

місцевими ТКЕ.  Тому що можна кварталам зробити енергоефективні 

будинки червоними  лініями, однак місцева котельня буде шпарити стільки 

газу, скільки вона і шпарила, і не буде того ефекту енергоефективності.  

Тобто оцієї комплексності дуже хочеться, тому що це також питання 

тої кількості газу, який Нафтогаз має закуповувати кожного року і добувати, 

щоб оця була інтеграція між енергоефективністю в таких масштабах, 

державних, між проміжною ланкою, ТКЕ, яка це споживає і має також 

відреагувати на зміну умов споживання людей; і до національної компанії, 

яка забезпечує ресурсом. Це перший аспект, який хочеться продискутувати і 

в наступному також бачити. 

І другий. Можливо, це з зобов'язаннями України щодо декарбонізації і 

СО2, тобто вимірювання цих от речей, воно також вкрай важливо для того, 



щоб ми могли розуміти, скільки ми реально скоротили енергоресурсів, і 

змогли потім цим відзвітуватися. Це далі буде ще також важливо.  

А стосовно інших речей, Національна компанія завжди готова  

долучитися і долучити фахівців до розробки і інтеграції  цих аспектів. Ще 

треба багато чого допрацювати, однак загальна мета – скорочення  

енергоспоживання і енергонезалежності, вона всіляко буде підтримуватися. 

Дякую за надану можливість.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую вам.  

Камельчук Юрій, прошу.  

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Вітаю, Олексій. У мене відразу  пропозиція. Чому 

би компанії "Нафтогаз" не розробити таку спеціальну програму модернізації 

теплокомуненерго і долучитися до фінансування чи співфінансування з 

органами місцевої влади? 

 

РЯБЧИН О.М. Якщо дозволите, я хочу відповісти. Зараз розробляються 

проекти. І я думаю, що  голова Нафтогазу Вітренко готовий буде прийти на 

комітет і поспілкуватися стосовно ролі Нафтогазу в заміщенні газу і 

переходу на альтернативні джерела енергії для допомоги інтеграції наших 

громад там, де є компоненти біо, для того щоб  відмовлятися від газу або 

залишати ті котельні для резервних, там мінусових температур. Програма 

енергоефективності вкрай важлива для Нафтогазу, і зараз розробляється 

програма енергоефективності кінцевого споживача, тому що це якраз той 

самий законопроект, про який говорив пан Нагорняк, за який ви 

проголосували, де покладається відповідальність  енергопостачальних 

компаній за енергоефективність на кінцевого споживача. Тобто ми також за 

це відповідальні і не знімаємо з себе цю відповідальність, тому ми готові 

дискутувати  стосовно ролі  Національної компанії в цих процесах, процесах 

зниження  споживання газу та декарбонізації України.  



 

______________.  Я, якщо можна, тоді  прокоментую. Дякую. Я 

коротко.  

Олексій, перше. Дуже дякую вам за ваші коментарі. Я  хотів би 

відзначити, що так,  в сьогоднішній презентації, дійсно, відсутні всі деталі. 

Але в проекті постанови Кабміну, там є, окрім багатоквартирних  житлових 

будинків, і питання модернізації ТКЕ також. 

Стосовно фокусу, чи буде у 2022 році фокус на такі об'єкти, мені зараз 

сказати важко. Мабуть, це буде вимірюватися питаннями доцільності 

економічної і якимись певними стратегічними питаннями. І я думаю, що, 

власне кажучи, нам потрібно об'єднати тут зусилля для того, щоб 

максимально ефективно вибудувати цю траєкторію хвиль термомодернізації. 

Це відповідь на перший коментар. 

І стосовно вимірювання. Безумовно, що вимірювання до і після, воно 

дійсно буде критичне, і ми будемо це робити для того, щоб… По-перше, ми 

плануємо зробити певну, скажімо так, інтерактивну карту стосовно 

термомодернізації в Україні, показати де які будинки є термомодернізовані, 

це буде цифрова карта. Ми будемо давати можливість населенню 

ознайомитися з реальними показниками і дивитися реально економію по 

конкретним будинкам. Це великий крок вперед. На шести слайдах дуже 

складно відобразити всю специфіку цієї програми. І насправді у нас лише 

сьогодні перша зустріч, скажімо так, ознайомча, але ми не стоїмо на місці. І 

безумовно, що подальші деталі ми будемо максимально швидко доводити до 

вашого відома і обговорення.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі вам. 

Чи є ще в когось? Хоцянівська з Мінрегіону. У нас один заступник 

міністра вже виступав сьогодні. У вас спільна позиція чи різна позиція?  

 



ХОЦЯНІВСЬКА Н.В. Ні, у нас спільна позиція. Але, враховуючи те, 

що я все-таки профільний заступник, мені хотілося б, звичайно, щоб ця 

програма була і стала широкомасштабною. Але я звертаюся саме до вас, 

шановні народні депутати, її реалізація буде супроводжуватися дуже 

багатьма змінами саме в закони України.  

Я почула, пане Святославе, що плануються зміни до Бюджетного 

кодексу. Абсолютно підтримую, бо декілька днів вже опрацьовую цей проект 

і бачу, що суттєві зміни мають бути внесені в Бюджетний кодекс. Ми ж всі 

маємо усвідомлювати, що бере кредит орган місцевого самоврядування, але 

цей кредит буде спрямований до кожного співвласника багатоквартирного 

будинку або приватного будинку, і віддавати цей кредит буде 

домогосподарство. Це добре ми маємо всі усвідомлювати.  

Звичайно, що… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, ви вирішили поспілкуватися з іншим 

міністерством за допомогою нас? Напряму у вас є спілкування?  

 

ХОЦЯНІВСЬКА Н.В. Звичайно, є.  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, я просто не розумію. Виходять два заступника 

міністра від одного міністерства, і починає розповідати іншому міністерству, 

що і як йому робити, які там будуть проблеми і так далі. А чого ви напряму 

не спілкуєтеся?  

 

 ХОЦЯНІВСЬКА Н.В. Ми спілкуємося і напряму. Я хочу, щоб і 

народні депутати розуміли, що сьогодні є частина населення, яке не сплачує. 

Для того, щоб вертати кредити, вони також будуть певні суми не сплачувати. 

Це треба тоді вносити зміни в законодавство.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Давайте ми відразу отримаємо відповідь 



тоді, чи це правда, що фізичні особи-домогосподарства повинні будуть брати 

кредити і по цих кредитах платити відсотки і сплачувати потім ці кредити. 

Прошу.  

 

______________. Ні, не будуть кредити брати фізичні особи. Винятково 

беруть обласні, міські ради і військово-цивільні адміністрації. Тому, скажімо 

так, факт несплати співвласниками багатоквартирних будинків якихось 

платежів, пов'язаних, ну, скажімо, комунальних платежів, воно не буде 

жодним чином впливати на повернення кредиту органами місцевого 

самоврядування на користь ПрАТ "Укрфінжитло".  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Хоцянівська, відповідь зрозуміла?  

 

ХОЦЯНІВСЬКА Н.В. Вона мене дуже задовольняє.  

 

______________. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Значить, перед ви сказали неправдиву інформацію. І 

це не перший раз. Ви нам колись, в кінці минулого року, давали інформацію 

про списання боргів по прогонках. І ви нам надали одну інформацію, а по 

факту ми з яких-то джерел, зовсім з третіх, дізнаємось, що прогонку ви 

зробили по зовсім інших боргах, в тому числі там, де олігархи гроші 

поотримували. Тому ви, будь ласка, працюйте професійно, і ту інформацію, 

яку ви надаєте, ви, будь ласка, надавайте правдиву інформацію і  не 

старайтеся на обманути. Домовились?  

 

ХОЦЯНІВСЬКА Н.В. Боже, який жах! Це абсолютно ви неправі в 

цьому.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вам показати інформацію, яку ви нам давали 



стосовно  прогонок?  

 

ХОЦЯНІВСЬКА Н.В. Так от, сьогодні, я розумію так, що не тема 

обговорення прогонок. Да, я дуже зацікавлена, щоб ми з вами її обсудили.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Зрозумів. Спасибі.  

Прошу, Вікторія Олександрівна. 

  

 _______________. Я просто хочу ще для всіх присутніх пояснити, і для 

тих, хто нас дивиться онлайн, і звичайних людей-нефахівців і так далі. Якщо 

я правильно розумію, виправте мене якщо не так, ця програма направлена на 

те, щоб зменшити навантаження на обласні і місцеві адміністрації в 

майбутньому, за рахунок чого. За рахунок того, що вони в майбутньому не 

будуть змушені шукати додаткові об'єми газу, платити за нього дорого, те, з 

чим ми стикнулися зараз в зв'язку з подорожчанням газу. І їхні 

теплокомуненерго, державні компанії, будуть мати менше навантаження, і 

другий етап - це ще там позбуватися їхніх боргів, модернізація 

теплокомуненерго і так далі.  Правильно?  

 

 _______________.  Абсолютно вірно. Це є лише один… (Не чути)  

 

 _______________. Плюс зменшення платіжки… 

 

_______________. Зменшення платіжки, створення нових робочих 

місць.  Я хочу сказати, що ремонт практично одночасний такої кількості 

будинків це призведе до створення, по нашим розрахункам, 170 тисяч 

робочих місць в 2022 році. Тому що це є гігантський, скажімо так, обсяг 

роботи і так далі. Там є цілий ряд макроекономічних процесів. І відповідно 

генеральні підрядники будуть платити податки і так далі, і так далі, і так далі.  

Тобто макроекономічний ефект від реалізації програми "Велика 



термомодернізація" буде дуже значний.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміло.  

Вікторія Олександрівна. І потім, я бачу, якийсь чоловік справа у 

віконця піднімає руку. Хто це? Можете назватися? А, Мороз Володимир 

Вікторович. Не видно. Просто маленьке зображення.  

 

ГРИБ В.О. Я б хотіла зауважити, що саме пані Наталія Володимирівна 

Хоцянівська є професіонал. Вона дуже добре розуміється на всіх програмах. 

Тому не погоджуюся, Андрій Михайлович. Якщо і була якась помилка, 

можливо, це якесь непорозуміння.  

Хочу сказати з приводу програми. Її необхідно доопрацювати. Так, 

готова бути долученою. І, як я вже сказала, необхідно мати парламентський 

контроль обов'язковий над цією програмою. Всім дуже дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Андрій Михайлович, я два слова, вибачте, тут 

важливий момент. Я не буду затримувати.  

Нам, безумовно, треба по цих прогонках розібратися, тут я вас 

повністю підтримую. Бо, знаєте, що мене вкрай здивувало, як і колег, 

засідання в четвер по цих боргах, що із 22 мільярдів боргів, 22 мільярди 

сукупно по ТКЕ, 7 мільярдів – це один Харків… (Не чути)  одне  місто. Тому 

треба обов'язково розібратися.  

Я не ставлю професіоналізм під сумнів, але щось там таке, прогонки ці 

треба обов'язково проаналізувати. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Там вже якісь є процеси, аналізують і без нас, але 

нам треба теж проаналізувати, я з цим згоден.  



Мороз Володимир Вікторович.  

 

МОРОЗ В.В. Андрій Михайлович, дякую за надане мені слово. Я все ж 

таки хочу підтримати і Вікторію Гриб, знаєте в чому, що ми повернемося до, 

як кажуть, до наших баранів. От у мене округ 59, на ньому практично дві 

третини – це військово-цивільні адміністрації, це малі міста, в яких, в 

принципі, не те що там немає, а немає тих же котелень, ні газових, ні 

вугільних, ні центрального опалення, немає людей, які там проживають в 

містах до 30 тисяч  

Я от слухаю Юрія Камельчука, так радісно мені за нього, що у нього 

там стільки домівок, що йому стільки надається. Мені дуже радісно, що … 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Володимир, те, що надається, пробачте, це тільки 

заявки, більше нічого не вирішено.  

 

МОРОЗ В.В. Юрій, я розумію, що це ж понятно, що мажоритарники  

від правлячої партії… 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О.  Я вперше почув про цю цифру щойно, 

перепитавши у мера міста.  

 

МОРОЗ В.В. Юра, дай я договорю. Тому, що я розумію, що таке красні 

лінії, там, де будуть міста, які будуть показувати, будуть участвовать, 

перерізатися стрічки. А що ми будемо робити з Мар'їнкою, з 

Красногорівкою, Щастя, з тими містами, які знаходяться на лінії 

розмежування? От люди зараз дивляться і кажуть: слухайте, та ви ж нам 

котелень не поставили,  не построїли, ні газу, ні вугілля, ні пелетів, нічого 

немає, та ще й модернізації у нас не буде. Стовідсотково. Тому сидять у 

глави військово-цивільних адміністрацій всіх міст і палець об палець не 

б'ють, тому що, поки їм голови обласних адміністрацій не дадуть команду, 



вони нічого не зроблять. Я вам кажу, що ці люди будуть сидіти 8 років, і ми 

будемо говорити, а куди їх дівати і куди їм дивитися, в яку сторону їм 

дивитися? Ребята, "я ж модератор",  дуже така пісня, знаєте, убаюкуюча. Я 

довго слухав, вже 8 років я слухаю, починаючи від голови військової 

адміністрації Мар'янського району за час війни і сьогодні слухаю, коли 

надаються кошти… У нас же Донбас - це не тільки, кажуть, що там 

Маріуполь, Слов'янськ, там Костянтинівка і Краматорськ, а це малі міста, там 

навіть проживають люди, на жаль, половина з цих міст виїхала. Так давайте 

людям скажемо: Україна ми, а може, щось інше, хто що думає, будемо 

модернізувати, як вони будуть віддавати ці кошти, які їм потрібно буде 

сплачувати, ці кредитні. А там же нема, у військово-цивільних 

адміністраціях, там бюджету нема. Тобто родина одна – Україна, чи родина 

там, де тепло і жирно, а там, де війна і холодно, - це вже не наша родина.  

І тому я приєднаюся до цих парламентарів, які будуть за кожну 

копійчину дивитися, куди вона буде, як вона буде витрачатися, щоб це не 

перетворилося просто в піар і знову в якісь незрозумілі речі.  

В принципі, сама програма класна, що таке модернізація, тому що я за 

це дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі, Володимир Вікторович.  

Частково вже була дана відповідь, щоб ви просто не повторювалися, 

що має бути законодавство, яке дозволить і військово-цивільним 

адміністраціям. 

 

МОРОЗ В.В. Яке ж там законодавство, Андрій Михайлович, якщо там 

людей, я ж кажу, що вони половина повиїжджали. І яке законодавство, воно 

не надасть того сенсу, не надасть воно, якщо навіть Бюджетний кодекс 

поміняють. Ну, ми знаємо, це ж міста не червоної лінії, це міста-

тридцятитисячники, це міста по 15, по 10 тисяч. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. А яка ваша пропозиція: щоб від 10 тисяч включити 

міста? Ваша пропозиція? 

 

МОРОЗ В.В. Ну, конечно. Андрій Михайлович, і про це треба просто 

натякнути всім керівникам нашої держави, про те, що є лінія розмежування, 

де є такі міста, щоб вони на них звернули увагу.  

Дякую, Андрій Михайлович. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, пропозиція є до вас, пропозиція є. 

Розглянути можливість в цю програму включити міста від 10 тисяч 

населення, там теж достатньо є багатоповерхівок. І, в принципі, там де    

мери активні, то… 

 

МОРОЗ В.В. Так мало того, що, Андрій Михайлович, немає котелень, а 

в них же холодно, люди на розетці отоплюють свої хатки і кватири. Ну, це  

комірки …(Не чути)  грали велику роль. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Енергомодернізація має сенс і тоді, коли 

електроопалення, і тоді коли… 

 

МОРОЗ В.В. Да-да, я ж кажу, що якщо це газ або вугілля – це якось 

так, а якщо просто електроприлад, ну, це ж не якісь стоять там теплові 

насоси, а просто стоять буржуйки та стоять якісь калорифери, які обігрівають 

просто кімнату.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.  

Добре. Прохання цей от варіант, він, бачите, вже прозвучав не один 

раз, тому прохання його також розглянути.  

Якщо більше немає ніяких запитань, то тоді давайте будемо 

завершувати,  бо вже майже сьома година. 



Хто це піднімає руку? 

 

САБОТЮК Ю.В. Саботюк Юлія Володимирівна. Добрий день, Андрій 

Михайлович,  шановні депутати!  Можна  два слова?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Прошу, так. 

 

САБОТЮК Ю.В. Я вам щиро дякую за запрошення, але я дуже 

попросила це слово,  піднімала руку. І хочу вам висловити декілька 

застережень, які ми виявили в даному проекті  постанови. 

Насправді ми стурбовані стосовно того, що відбувається задвоєння 

фінансування з державного бюджету на фактично одинакові заходи з Фондом 

енергоефективності. Повністю повторюються процедури, не процедури по 

фонду, а взагалі самі проекти по Фонду енергоефективності. І реалізація 

даної програми в запропонованому вигляді стимулюватиме істотне 

зменшення створення ОСББ. 

І пан Святослав коли сказав, що на сьогоднішній день є 36 тисяч ОСББ, 

повірте, їх стане менше. Чому? Тому що Фонд енергоефективності і дана 

програма поставлені не в рівні умови, а співвласники у нас в 

багатоквартирних будинках живуть як не в організованих ОСББ, так і в 

організованих ОСББ. Я думаю, що вони… і ми повинні розуміти, що вони 

нічим не відрізняються один від одного, але ми не в рівні умови ставимо 

одних і других. 

Якщо по Фонду енергоефективності у нас заявки довго розглядаються, 

то, напевно, це не тільки фонд винен. А ми повинні разом взятися і ті 

процедури спростити. Ми пропонуємо спрощення процедур і цілий рік 

чекаємо на зміну у законодавстві, однак нам відмовляють. Як же Фонд 

енергоефективності має працювати, коли зарегульовані всі процедури саме 

на законодавчому рівні? 

Крім того, хочу вам сказати, що ті цифри, які фактично виписані в 



даній презентації, вони не відповідають дійсності. Не можна маніпулювати 

свідомістю громадян, занижуючи абсолютно всі параметри по тих проектах, 

які пройшли позитивно, позитивно пройшли верифікацію. 

Крім того, хочу вам сказати, що на сьогоднішній день ми не будемо 

бачити створення ОСББ тільки із-за того, що для чого їм щось робити, коли 

вони будуть бачити дармові гроші? Це раз. 

Ми співвласників абсолютно відсторонюємо від того, щоб вони 

проекти самі обирали, самі приймали рішення про свій будинок. Мені 

здається, ми вертаємося назад у радянські часи, коли для нас прийдуть і 

зроблять. Ви зрозумійте, ми двадцять років будували інституцію свідомого 

співвласника. Не можна таким чином повертати абсолютно все назад. 

Тому дуже прошу долучити всіх стейкхолдерів, які готові долучитися 

до програм. Але все ж таки не можна дублювати дві програми не в рівних 

умовах. 

 Дякую. Вибачте, будь ласка, за емоції. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скажіть, будь ласка, а які… це я почув зі 

здивуванням, що є якісь законодавчі перешкоди, які не дозволяють Фонду 

енергоефективності працювати. Які це і ким вони мають бути вирішені? 

 

САБОТЮК Ю.В. У нас є пропозиції до зміни до законодавства, 

зокрема стаття 13. Міністерство регіонального розвитку нам не дозволило 

включити його в наш проект. Наталія Володимирівна, правильно я кажу? 

Законопроект зареєстрований 26 грудня 21-го року. Перед цим ми мали 

цілих пів року розмов, домовленостей для того, щоб внести ці процедури. 

Однак ті спрощення, які необхідні для фонду, і щоб ми мали позитивні 

результати, ми не можемо їх спростити. Відповідно… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не зрозумів, ще раз, які саме зміни і хто має 

прийняти? 



 

ЛОЗИНСЬКИЙ В.М.  Пане голово, вибачте, що втручаюсь… 

 

САБОТЮК Ю.В. Верховна Рада. 

 

ЛОЗИНСЬКИЙ В.М. Василь Лозинський, перший заступник. Є 

питання по… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Секундочку, секундочку. Секундочку, ви не можете 

просто вриватися в ефір. Виключіть, будь ласка. 

 Як це Верховна Рада має щось прийняти? Скажіть, будь ласка,  ви мені 

надсилали ті зміни, які маємо прийняти?  

 

САБОТЮК Ю.В. Андрій Михайлович, я не думаю, що це я повинна 

надсилати. У нас є процедура… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Скажіть, будь ласка,  а правильно я розумію, що на 

сьогоднішній день ви є моїм помічником на громадських засадах? 

 

САБОТЮК Ю.В. Так, звичайно, я згідна з вами. Але це не цей  комітет, 

і, скоріш за все, ми ось ці напрацювання направляємо до Мінрегіону. І вже 

Мінрегіон… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Направляйте куди хочете, а закони приймає Верховна 

Рада. Дякую вам.  

Прошу, Василь Лозинський.  

 

ЛОЗИНСЬКИЙ В.М. Шановний пане голово, вибачте, я для того, щоб 

часу не тратити лишнього. Власне, всі пропозиції, які ми отримали, вони у 

нас є і ми їх опрацьовуємо, в проекті закону урядовому вони зараз вийшли 



частково, решта буде на комітетах, очевидно, двох ваших і пана Клочка, бо  

там є перетинання повноважень. І ми тоді до вас звернемося.  

Вибачте, що перебив. Це все, що я хотів сказати, щоб не тратити час. 

Перепрошую. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі. Дякую.  

Зрозуміло. Тобто є думка така, що дві програми є конкуруючими між 

собою, і одна може, скажімо так, уповільнювати реалізацію іншої програми. 

Не знаю, це добре чи погано, це  конкуренція… 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Андрій Михайлович, їх дійсно треба розводити. І 

тут пані Саботюк… ну, половина емоцій. Вони ж працюють тільки з ОСББ, 

розумієте, вони ж не працюють з … (Не чути)  ОСББ. У них зарегульована 

процедура, вона важка, на півтора роки, зрозуміло, що воно ніяк не 

розкочегариться. Тому хлопці від Мінекономіки пішли шляхом масової 

спрощеної процедури. Тому нам треба дуже уважно розібратися, розумієте, 

ці емоції, боротьба за фінансові потоки, я там добре це знаю. Можна і треба 

розібратися з Фондом енергоефективності, з його ефективністю чи 

неефективністю, де треба допомогти, де воно не спрацює, але вони сьогодні 

конкурують. Воно може загубити дійсно весь цей процес. Це погано, тут я 

погоджуюсь. Тому пропоную многоточие поставить, а не крапку. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміло. Ну, у будь-якому випадку добре, що у нас 

є така дискусія, де  ми бачимо проблеми і де ми можемо почути у тому числі 

й новини про те, що є якесь  термінове питання, яке треба врегулювати в 

законодавстві. 

Я думаю, що нам треба буде ще зустрічатися, і нам треба буде ще 

відповідно приймати якісь законодавчі зміни, якщо те, що ми сьогодні 

почули (це і Бюджетний кодекс, це і інші законопроекти), то ми готові.  



Я навіть, навпаки, намагаюся… вже декілька разів піднімав, щоб ми 

приділяли увагу, ми все-таки Комітет енергетики   та житлово-комунальних 

послуг, щоб те, що стосується житлово-комунальних послуг, щоб ми 

активніше цим займалися, щоб у нас не було перекосу в якусь одну сторону.  

Тому сьогодні ми інформацію прийняли. Для когось вона, можливо, 

була нова і треба її переварити, зрозуміти, як рухатися краще. Була якась 

критика. До речі, якась із цієї критики була і конструктивною. Тому вам теж 

варто звернути увагу, можливо, теж якісь додаткові рішення чи додаткові 

корегування зробити.  

Я пропоную, щоб на сьогодні (вже  майже сьома година) ми завершили 

обговорення. Чи ще бачу якась піднята рука в когось є? 

 

ГУЧЕНКО Р.А. Андрій Михайлович, доброго дня! Доброго дня, 

присутні! Якщо можна, коротко. Роман Гученко, Всеукраїнська рада голів 

ОСББ.  

Андрій Михайлович, дивіться, програма,  в принципі, має місце  бути. 

Але питання в тому, як ми приймали з вами, пам'ятаєте, дуже тяжко Закон  

"Про житлово-комунальні послуги", і прийшли до порозуміння, що всі 

співвласники мають бути в рівних правах. То на сьогоднішній день у нас 

виходить так, що дуже багато міст, які на сьогоднішній день виділяють  

кошти на умовах співфінансування і приймають участь всі, наприклад, в 

Житомирі і управителі приймають участь там 70 на 30, і ОСББ приймають  

70 на 30. Проте співвласники уже зараз розуміють про те, що це їхнє майно, 

вони мають його утримувати. Якщо зараз вони отримають все безкоштовно,  

то я більше ніж впевнений, що ми через 10 років цю всю лялечку, яку вийде 

зробити,  будемо мати у тому самому вигляді, у тому самому занедбаному 

стані, який маємо на сьогодні. Тому що, якщо співвласник не буде приймати 

участь в цьому, він так само буде до цього і відноситися.  

У мене все. Дякую.  

 



КУЧЕРЕНКО О.Ю. Чому безкоштовно? Він за це заплатить, в платіжці 

все… (Не чути) модернізацію оплатить платіжкою.  

 

ГУЧЕНКО Р.А.  Ні, зараз говориться про те, що… 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Романе, да. Він оплатить платіжкою  за цю 

термомодернізацію. А як він повинен… (Не чути) з вашими внесками, що 

там кредити або співфінансування з міського бюджету.  

Тому пропоную цю дискусію фахово, окремо, готовий з вами спокійно 

поговорити. Я радий завжди. Це непогано.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Юрійович, є дві думки. Вам є ще що 

добавити, вас перебили, чи ні?  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Ні. Я дякую. Хочу тільки сказати, що програма на 

сьогоднішній день, яку пропонує Міністерство економіки, не передбачає 

участь співвласників взагалі.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Добре.  

 Є ще хтось, хто хотів взяти слово, а ми не надали?  

 

 _______________. Андрій Михайлович, добрий вечір. Місто 

Володимир, Волинь.  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добрий вечір.  

 

 _______________. Дійсно, така дієва програма. Ми раді… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Секундочку. Яке місто? 



 

 _______________. Місто Володимир, Волинська область.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, ми ж перейменували. Я ж думаю, що вже не 

Володимир-Волинський, а вже Володимир.  

 

 _______________.  Да, Володимир. Вже ми Володимир.  

Дійсно, ми раді, що така програма буде започаткована. Ми теж подали 

свої пропозиції, сьогодні це 7 будинків. Але органи місцевого 

самоврядування з порядком цим, ні з проектом порядку не були ознайомлені. 

То прохання дати можливість цю інформацію доопрацювати по цих 

будинках. Це перше.  

Ну і друге. Я хочу поділитися на завершення таким нашим досвідом. 

Тому що ми працюємо з Фондом енергоефективності, у нас фактично зараз 7 

будинків проходять термомодернізацію. Це як би гарна програма, але оці 

моменти, що ті будинки, де наші мешканці вкладають гроші, тут одна історія. 

Тому що люди збирають гроші, вони під 30 відсотків беруть кредити. Місто 

по програмах допомагає. А ряд будинків ми будемо робити повністю 

безкоштовно.  

Тобто, якщо би була така історія, наприклад, 30 відсотків зібрати - це 

дуже важко. Повірте мені, це піонери, це дуже великі гроші. Якби була 

історія, наприклад 10 на 90 чи 5 на 95, щоб був хоч якийсь невеличкий 

внесок мешканців, ну, напевно, це би був плюс, чи це були б також кредитні 

гроші, які би розбились на 20 років. Це для людей не було б велике 

навантаження, але б вони дійсно взяли участь в цій програмі. Подумайте, 

розробники, і дайте нам, щоб ми доопрацювали цей напрямок.  

Дякую, що дали слово, Андрій Михайлович. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  

Тобто ви вважаєте, що, враховуючи те, що зараз є 70 на 30 існуючі 



програми, то, наприклад, програма 90 на 10 була б більш справедлива по 

відношенню… 

 

_______________. На 20 років 10 відсотків - це не великі будуть гроші, 

порахувати на 20 років, але мешканці би взяли свою активну участь.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Подумайте, можливо, є варіант дати можливість 

органам місцевого самоврядування встановлювати таку можливість 

фінансування, якщо органи місцевого самоврядування бачать в себе місце, 

що це може бути працюючий варіант, і вони можуть визначити там, що, 

наприклад, 90 на 10, то чому б і ні.  Як варіант, це нормально, коли є місцеве 

самоврядування і воно певним чином визначає теж, як це працює на місцях. 

 

_______________. Ми всі коментарі обов'язково будемо брати до уваги 

і доопрацьовувати…(Не чути)  проект постанови Кабінету Міністрів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І так само є прохання опублікувати чи десь 

оприлюднити документи, чи проект постанови, чи документи, по яких 

готується проект постанови. Тож було б добре, щоб у нас всі міста по Україні 

вже знали, що відбувається і куди ми рухаємося, і могли відповідно або брати 

участь в цій програмі, або давати якісь свої пропозиції, якщо це було б десь 

опубліковано. Можна у нас на сайті комітету опублікувати або у вас на сайті 

міністерстві, це теж було б добре, на мою думку. 

 

_______________. Дякую за пропозицію.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Спасибі всім, хто брав участь у 

сьогоднішньому засіданні комітету. Дуже важливе питання, і дискусія така 

була, десь гостра, але достатньо професійна і, на мою думку, дуже актуальна. 

Тому дякую.  



Давайте тримати руку на пульсі, давайте далі спільно працювати над 

цим питанням, щоб в нас дійсно цей процес енергомодернізації будинків, 

щоб він дійсно в Україні прискорився і щоб він набрав такого масштабу, щоб 

дійсно це було відчутно у нас в великих масштабах всієї країни. Тому всім 

спасибі, дякую за участь.  

І засідання комітету оголошую закритим. 


