
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань енергетики  

та житлово-комунальних послуг 

28 липня 2022 року 

15 година 35 хвилин 

Веде засідання Голова Комітету ГЕРУС А.М. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нам треба змінити рішення комітету, тож нам треба 

більшість від складу комітету, нам треба 13 голосів. Якщо 13 голосів є, ми 

змінюємо рішення комітету, немає – то немає.  

 

_______________. Я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить, далі. Правка 2390. Доповнити пункт 2 

розділу ІІ "Прикінцеві положення" до законопроекту новим підпунктом 7 

такого змісту: "Статтю 22 Господарського кодексу України (Відомості 

Верховної Ради України, 2003 року, №18-22, стаття 144) після частини 

восьмої доповнити новою частиною дев'ятою такого змісту: "Державний 

фінансовий контроль щодо суб'єктів господарювання у паливно-

енергетичному комплексі, - я це добавляю, - у паливно-енергетичному 

комплексі, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) 

належать суб'єктам господарювання державного сектору економіки, 

здійснюється відповідно до закону". У зв'язку з цим частину дев'яту – 

одинадцяту вважати відповідно частинами десятою – дванадцятою". 

Пропонується проголосувати за те зараз, що я зачитав, і підтримати 

правку частково. З урахуванням фрази, підтримати правку з урахуванням 

фрази "суб'єктів господарювання у паливно-енергетичному комплексі". 

 



_______________. А як ми можемо вносити тільки одну сферу в 

Господарський кодекс? Ми або до всіх, або ні до кого. Це ж Господарський 

кодекс, це ж не закон паливно-енергетичний, це кодекс.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо. Тоді пропоную без моєї… 

 

_______________. Без змін. Без змін, як є.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто цю правку 2390 як вона є.  

 

_______________. Як є. (Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так як є. Хто… 

 

_______________. Всі. 

 

_______________. Всі, всі. 

 

_______________. Зразу наступна тоді 2394? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І правка 2394. І правка 2394 також пропонується в тій 

версії, в якій вона була зареєстрована, без всяких змін.  

Хто за те, щоб проголосувати 2394, прошу підняти руки.  

 

_______________. За. 

 

_______________. За. Але без змін. 

 

_______________. Одноголосно, так?  

 



_______________. Без змін. 

 

_______________. Одноголосно, да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Одноголосно. Є.  

І в нас є ще одна правка, ще одна правка, який номер, нагадайте.  

 

_______________. 2476.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 2476, де вона є. Зараз. Скоро, скоро, скоро.  2476.  

 

_______________. Повністю. 

 

_______________. 610 сторінка.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, 2476. Правка номер 2476. Доповнити розділ ІІ 

"Прикінцеві положення" законопроекту пунктом, новим пунктом 4 такого 

змісту. Я пропоную, я зачитую, як я редакційно пропоную: "Міністерство 

енергетики України в 15-денний  термін… 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. (Не чути) Разом вони… (Не чути) Міністерство 

енергетики разом з Оператором ГТС та з Оператором сховищ.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. О'кей. Міністерству енергетики України разом з 

Оператором ГТС та Оператором сховищ в 15-денний термін, нормально… 

(Не чути) бо за один день нереально, в 15-денний термін надати для 

Державної аудиторської служби України прогнозний баланс надходження та 

розподілу природного газу по Україні на період ІІ кварталу 2022 року – І 

кварталу 2023 року з урахуванням руху природного газу в підземних 



сховищах України. В такій редакції це в нас буде враховано редакційно воно, 

правильно? В такій редакції прошу підтримати.  

Хто – за? 

 

_______________. 15-денний термін? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 15-денний термін. Міністерство енергетики разом з 

Оператором ГТС і разом з Оператором сховищ. (Загальна дискусія) 

 Давайте так, разом з Оператором ГТС та разом з НАК "Нафтогаз 

України", тому що це все входить в структуру НАК "Нафтогаз України".  

 

_______________. Оператором ГТС та НАК "Нафтогаз України". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. НАК "Нафтогаз України". Прогнозний баланс в 

15-денний термін на період ІІ кварталу 22-го року – І кварталу 23-го року. 

Так записано. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. ІІ, ІІІ IV… (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. З ІІ кварталу 22-го по І 23-го, так.  

Хто за відповідне рішення, прошу проголосувати.  

 

_______________. Одноголосно. 

 

_______________. Одноголосно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Одноголосно так само все проголосували.  

Все. Відповідно рішення прийнято. Нам не треба ніякого рішення там, 

щоб в зал, друге читання? 

 



_______________. Ні. Зараз буде лист на Стефанчука і вам у виступі це 

треба зачитати буде.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо.  

 

_______________. І звернути увагу, Андрій Михайлович, Міненерго 

разом з Оператором ГТС та НАК "Нафтогаз України" в 15-денний термін… 

Все решта без змін. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, да, да.  


