
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань енергетики 

та житлово-комунальних послуг 

31 січня 2023 року 

Веде засідання голова Комітету ГЕРУС А.М. 

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добрий день, шановні колеги!  

У нас сьогодні заплановано засідання комітету і у нас буде така 

комбінація онлайн участі, хтось онлайн і хтось є тут вживу. І у нас сьогодні 

окрім того, що є такі наші комітетські питання, може десь технічного 

характеру, у нас сьогодні, ми домовилися, що керівник, хочу сказати 

новопризначений керівник, але  новопризначений – це він був призначений 

ще в листопаді, мабуть, в листопаді чи на початку грудня. Одним словом, 

вже трохи попрацював, тому, думаю, що вже.  

Олексій Михайлович Чернишов, да, якраз також проходить. Добрий 

день!  

Прошу присісти тут. У нас, бачите, всі чомусь сідають з тої сторони, де 

Олексій Юрійович Кучеренко, всі люди зміщуються, бачите. Тут  пусто, а з 

тої сторони. Да. Прошу? Це ви посередині якраз. 

Тому у нас є сьогодні запропонований порядок денний, його треба так 

чітко, тому що у нас сьогодні  є ще одна подія, на яку ми маємо поїхати. У 

нас сьогодні запускатися буде мала електростанція в Київській області. І вона 

важлива не стільки сама по собі, як вона важлива, що ми сподіваємося, що в 

Україні буде тренд і буде велика хвиля на саме запуск таких і на побудову, на 

роботу саме таких малих електростанцій. Хотілося, щоб у нас їх добавилося 

багато цього року.  

І тут спасибі так само і Олексію Михайловичу Чернишову і НАК 

"Нафтогазу", тому що їхня роль також є і вона важлива для того, щоб такі 

об'єкти могли не тільки збудуватися, але і запрацювати.  
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Тому у нас сьогодні порядок денний, який складається з чотирьох 

питань. Перше, це пропозиція Комітету з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг до порядку денного дев'ятої сесії. Про затвердження 

орієнтовного Плану основних заходів Комітету з питань енергетики та 

житлово-комунальних послуг на період дев'ятої сесії Верховної Ради України 

дев'ятого скликання. Питання секретаріату комітету, у нас є там по 

призначенню трьох людей і там треба також погодження комітетом. І 

четверте, інформація голови правління НАК "Нафтогаз України"  Олексія 

Чернишова щодо плану роботи компанії.  

Відповідно я зараз. І потрібно розуміти, у нас, в принципі, є час, що ми 

сьогодні працюємо до 14:30. І далі є у нас заплановані заходи, принаймні для 

тих, хто тут знаходиться фізично присутнім. 

Тому я пропоную, щоб ми затвердили відповідний порядок денний,  

щоб ми заодно проголосували за порядок денний і встановили кворум, 

скільки у нас є присутніх народних депутатів сьогодні на комітеті. Якщо   

немає заперечень, тоді я ставлю на голосування відповідний порядок денний. 

І будете в прізвищах усіх, хто "за",  хто "проти". 

Бондар Михайло Леонтійович. 

 

БОНДАР М.Л. З пропозицією, якщо буде ще час, "Різне" добавити. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Давайте, якщо буде час, добавимо так само 

виступи з приводу "Різного". 

Волинець Михайло Якович. На відеозв'язку немає? Волинець Михайло 

Якович!  

Герус – за.  

Горобець Олександр Сергійович. 

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. За.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Гриб Вікторія Олександрівна.   

 

ГРИБ В.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єфімов Максим Вікторович. Немає.  

Жупанин Андрій Вікторович.  

Іоффе Юлій Якович по відео. 

 

ІОФФЕ Ю.Я. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Камельчук Юрій Олександрович. Камельчук Юрій 

Олександрович.  

Кісільов Ігор Петрович. Кісільов Ігор Петрович.  

Кіт Андрій Богданович.  

 

КІТ А.Б. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Костюх Анатолій В'ячеславович. Анатолію 

В'ячеславовичу. Костюх Анатолій В'ячеславович обіцяв по відео 

приєднатися.  

Красов Олексій Ігорович. Немає. 

Кучеренко Олексій Юрійович.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз Володимир Вікторович.  

 

МОРОЗ В.В. За.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Мулик Роман Миронович.  

 

МУЛИК Р.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нагорняк Сергій Володимирович. Нагорняк Сергій 

Володимирович! Теж обіцяв по відео бути.  

Пивоваров Євген Павлович.  

 

ПИВОВАРОВ Є.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Припутень Дмитро Сергійович.  

 

ПРИПУТЕНЬ Д.С. Припутень – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Семінський Олег Валерійович.  

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скороход Анна Костянтинівна.  

Совсун Інна Романівна. Совсун Інна Романівна. По відео обіцяла також 

бути.   

Хлапук Максим Миколайович.  

 

ХЛАПУК М.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шаповалов Юрій Анатолійович.  

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. За.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Шипайло Остап Ігорович. Шипайло Остап Ігорович.  

Юнаков Іван Сергійович.  

 

ЮНАКОВ І.С. Є. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрченко Олександр Миколайович.  

 

ЮРЧЕНКО О.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, у нас… Значить, сьогодні я буду рахувати чи 

секретар комісії? Чи не дуже зручно по відео? Ну давайте я буду рахувати, а 

секретар комісії буде контролювати, секретар комітету.  

18 голосів – за. Кворум у нас є. І рішення по порядку денному 

позитивне прийняте.  

Відповідно у нас перше питання: пропозиції Комітету з питань 

енергетики та житлово-комунальних послуг до порядку денного дев'ятої сесії 

Верховної Ради України дев'ятого скликання. Ми на кожну сесію даємо свої 

пропозиції, вони ідуть, там структуруються, групуються. Тим не менше, як 

ми пам'ятаємо, це не виключає того права, що у нас можуть бути 

законопроекти зареєстровані під час сесії і вони також розглядаються 

комітетом. Тому це не є якийсь виключний перелік питань, який обмежує 

права в реєстрації або розгляді інших законодавчих актів. Тому я пропоную 

проголосувати, щоб це передали в Секретаріат парламенту і виконали те 

доручення, яке нам дав спікер щодо передачі відповідних пропозицій.  

Чи є якісь зауваження? Ну, це на кожній сесії, там нічого особливого 

немає. Якщо немає, тоді ставлю на голосування перше питання щодо 

пропозицій комітету, щоб передати їх в Секретаріат парламенту. Хто за 
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відповідне рішення, прошу проголосувати. Давайте, може, по прізвищах буду 

йти.  

Бондар Михайло Леонтійович.  

 

БОНДАР М.Л. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Волинець Михайло Якович. Не з'явився?  

Герус – за.  

Горобець Олександр Сергійович.  

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. За.  

         

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гриб Вікторія Олександрівна.  

 

ГРИБ В.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єфімов Максим Вікторович не з’явився? 

Жупанин Андрій Вікторович.  

Іоффе Юлій Якович. 

 

ІОФФЕ Ю.Я. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Камельчук Юрій Олександрович. 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є. 

Кісільов Ігор Петрович. Не з’явився.  

Кіт Андрій Богданович.  
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Костюх Анатолій Вячеславович.  

Красов Олексій Ігорович.  

Кучеренко Олексій Юрійович. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз Володимир Вікторович.  

 

МОРОЗ В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мулик Роман Миронович.  

 

МУЛИК Р.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нагорняк Сергій Володимирович.  

Пивоваров Євген Павлович.  

 

ПИВОВАРОВ Є.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Припутень Дмитро Сергійович.  

 

ПРИПУТЕНЬ Д.С. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Семінський Олег Валерійович.  

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скороход Анна Костянтинівна.  

Совсун Інна Романівна.  
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Хлапук Максим Миколайович.  

 

ХЛАПУК М.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Совсун Інні чи напишіть, чи як, бо вона планувала 

брати участь в засіданні комітету.  

Хлапук Максим Миколайович – за.  

Шаповалов Юрій Анатолійович.   

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шипайло Остап Ігорович.  

Юнаков Іван Сергійович.  

 

ЮНАКОВ І.С. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрченко Олександр Миколайович.  

 

ЮРЧЕНКО О.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І бачу, що в нас Анатолій Вячеславович Костюх. 

 

КОСТЮХ А.В. Доброго дня. Костюх – за порядок денний. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз по першому питанню, щоб затвердити 

пропозиції комітету до сесії. Всі проголосували?  

 

КОСТЮХ А.В. Костюх – за. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Є. І Костюх Анатолій Вячеславович – за.  

У нас 20 голосів – за, тому що добавився Камельчук і Костюх. 

Відповідно 20 голосів – за. Є це питання. 

Друге питання порядку денного. Про затвердження орієнтовного  

Плану основних заходів Комітету з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг на період дев’ятої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого  скликання. Що також нам потрібно  передати в секретаріат, так? І 

там  в плані є передбачені  виїзні засідання комітету, те, що ми говорили.  

До речі, оце от практика у нас була, ми робили виїзне засідання в 

Харків і у Львів. У нас  планується 3 виїзних засідання комітету – це 

Полтава, Житомир, Одеса – по різних питаннях і газовидобутку – це Полтава 

і Полтавська область, можливо на ваші об’єкти також можна. Це житлово-

комунальна сфера,  тому протягом цієї сесії: весна, кінець зими, весна, літо – 

також у нас буде можливість. І, як на мою думку, це корисно і цікавий досвід 

як би їздити і спілкуватись, і бачити як наша законодавча робота має  

практичний вплив на життєдіяльність підприємств і домогосподарств.  

Тому друге питання. Про затвердження орієнтовного  плану основних 

заходів. Тим не менше, я повторююсь, що нам нічого не заважає додати 

якість додаткові заходи, якщо ми вважаємо за потрібне, до нашого 

орієнтовного плану. Ми це зможемо зробити вже під час сесії.  

 

ЄФІМОВ М.В. Єфімов є і за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре,  супер.  

Значить, друге питання ставлю на голосування. Про затвердження 

орієнтовного плану заходів комітету.   

Бондар Михайло Леонтійович. 

 

БОНДАР М.Л. За.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Волинець Михайло Якович. Немає.  

Герус – за. 

Горобець Олександр Сергійович.  

Гриб Вікторія Олександрівна.  

 

ГРИБ В.О. Андрію Михайловичу, з урахуванням того, що наступного 

тижня хотілося б провести нараду з приводу ситуації в енергетичному 

секторі на сьогоднішній день, розподілу електричної енергії між обленерго та 

споживачами, лімітами,  які на сьогоднішній день видаються Укренерго, для 

того щоб ми подивилися і змогли вирішити проблему, а не просто 

штрафували на сьогоднішній день ОСРи, як це відбувалося протягом 

декількох днів НКРЕКП. Тому що те шоу, яке я побачила, я  вам скажу чесно, 

воно вражає. Тих енергетиків, які дійсно робили все можливе для того, щоб 

вистояти на енергетичному фронті, по них "проходилися" як по якихось там 

злочинцях.  

Я дуже прошу на наступному тижні провести таке засідання, яке ми, в 

принципі, обіцяли, для того щоб закликати всіх: і представників міністерства, 

Укренерго, НКРЕКП, і якщо потрібно буде, ОСРів у тому числі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Я не заперечую. Можемо таке на наступному 

тижні провести. Єдине, що ми тут не зможемо вплинути на штрафи чи не 

штрафи, тому що це не. Але послухати аргументацію сторін, послухати 

проблематику: чи нам треба чимось допомогти, чи від нас на сьогоднішній 

день все зроблено – можемо таке на наступному тижні провести. 

Приймається.  

Як це сформулювати? Ну можемо в план записати. 

Щодо ситуації з графіками обмеження подачі електроенергії. Може 

якось так. 
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ГРИБ В.О. Тому що нам же захищати і споживачів треба. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. Щодо ситуації з графіками обмеження подачі 

електроенергії. 

Значить, Гриб Вікторія Олександрівна з урахуванням цього пункту – 

за? Правильно? Вікторіє Олександрівно, за? 

 

ГРИБ В.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єфімов Максим Вікторович.  

 

ЄФІМОВ М.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. Є. 

Жупанин Андрій Вікторович. 

 

ЖУПАНИН А.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іоффе Юлій Якович. 

 

ІОФФЕ Ю.Я. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Камельчук Юрій Олександрович. Юрію 

Олександровичу! 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Я єдине що хотів додати, закон 8172 у  

найближчий порядок денний, щоб ми додали.  
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І друге питання, пробачте, що перебиваю наше голосування, не знаю, 

чи буде потім можливість, і не знаю, чи на початку ви згадували, на жаль, 

сьогодні  помер Олег Петрович Турчин, голова Львівської територіальної 

організації профспілки працівників вугільної промисловості "Львіввугілля". 

Прийміть щирі співчуття всі, хто його знав, працював, родичі. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Про законопроект пам'ятаємо. Його також 

будемо розглядати. Але сьогодні ми вже в такому часовому навіть трохи 

цейтноті. Але пам'ятаємо, отримали відповідну роботу ту, що ви проробили.  

А по питанню – за, так? Це друге питання порядку денного 

орієнтовного плану. 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Так-так. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. Є. Прийнято. 

Ігор Петрович Кісільов.  

Андрій Богданович Кіт. 

Анатолій Вячеславович Костюх. 

 

КОСТЮХ А.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Красов Олексій Ігорович. 

Кучеренко Олексій Юрійович. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз Володимир Вікторович. 

Мулик Роман Миронович. 
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МУЛИК Р.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нагорняк Сергій Володимирович. 

 

НАГОРНЯК С.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. Є. 

Пивоваров Євген Павлович. 

 

ПИВОВАРОВ Є.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Припутень Дмитро Сергійович. 

 

ПРИПУТЕНЬ Д.С. Припутень – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Семінський Олег Валерійович. 

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скороход Анна Костянтинівна.  

Совсун Інна Романівна.  

Хлапук Максим Миколайович. 

 

ХЛАПУК М.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шаповалов Юрій Анатолійович.  

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. Шаповалов – за.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Шипайло Остап Ігорович.  

Юнаков Іван Сергійович. Я дивлюсь в екран… 

Юрченко Олександр Миколайович.  

 

ЮРЧЕНКО О.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є. Прийнято. 

Третє питання порядку денного. Я, з вашого дозволу, надам слово 

керівнику секретаріату пану Олегу Дудкіну. Це з приводу кадрових рішень. 

У  нас була можливість зробити певні підвищення, ми хотіли ще в кінці 

минулого року, але ми тоді трошки не встигли. Погоджували з керуючими 

Управління справами Верховної Ради України і люди проходили в них 

співбесіду. І зараз вже питання ніби вирішили. Потрібна згода комітету.  

Прошу, Олег, з цього питання.  

 

ДУДКІН О.М. Шановні члени комітету, відповідно до статті 55 Закону 

України про комітети прошу підтримати пропозицію щодо призначення на 

час воєнного стану відповідно до законодавства, але на строк не більше 12 

місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану Гавви Дарини 

Юріївни  на посаду заступника керівника секретаріату комітету, перевівши її 

з посади головного консультанта цього з секретаріату, Шмерего Максима 

Олександровича на посаду заступника керівника секретаріату комітету, 

перевівши його з посади головного консультанта цього ж секретаріату, і 

Петренко Ольги Борисівни на посаду старшого консультанта секретаріату 

комітету, перевівши її з посади консультанта нашого ж секретаріату. 

Автобіографічні довідки вам роздані. Після завершення воєнного стану 

по цих посадах буде проведено відповідно конкурс. Але на час воєнного 

стану прошу погодити такі призначення.  
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Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. 

Ще, дивіться, в нас зараз 27 членів комітету, а коли ми починали 

роботу цього скликання, то було 22, стало 27, більше. І відповідно іноді буває 

так, що навантаження теж на секретаріат збільшується. У нас на 

сьогоднішній день ще є скільки вакантних місць? Є 7 вакантних місць в 

нашому секретаріаті.  

Управління справами трошки, скажемо так, неохоче призначає нових 

людей, економія затрат там і так далі, але враховуючи те, що в нас кількість 

людей, кількість народних депутатів, які є в комітеті, які працюють в 

комітеті, збільшується, а кількість людей, які працюють в секретаріаті, 

мабуть, навіть і зменшилася, так? Зменшилася. Тобто виходить, що трошки 

цей.  

Тому я думаю, що нам було б добре оголосити якийсь конкурс і 

декілька людей могли б… Ну, конкурс, я маю на увазі не у формальному 

розумінні конкурс, а в розумінні того, щоби хороші, талановиті, грамотні 

люди мали можливість прийти попрацювати і проявити себе. Тому, якщо такі 

люди є, то можна було б спробувати також їх призначити. Навряд чи 

дозволять нам заповнити 7 вакансій, але десь 2-3 людини, я думаю, що, 

можливо, ми могли би взяти, і це було б корисно з точки зору роботи 

комітету.  

Вікторіє Олександрівно, прошу.  

 

ГРИБ В.О. Андрію Михайловичу, просто я хотіла сказати, що коли в 

нас є така кількість вакансій, ми ж розуміємо, роботу все рівно доводиться 

виконувати тим людям, які зараз працюють в секретаріаті, то я б все ж таки 

запропонувала або за рахунок премій їм зробити надбавки, або за рахунок 
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якоїсь там додаткової пів ставки чи ще щось, якщо це можливо. Якщо це 

неможливо, тоді за рахунок премій.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За рахунок премій.  

 

ГРИБ В.О. Абсолютно. А те, як ці люди зараз працюють, ми ж бачимо 

те навантаження.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тут потрібно розглядати вакансії як є. Вони дійсно 

створюють певний фонд для премій загалом для всього Апарату всієї 

Верховної Ради, всіх комітетів. Тому можна сказати, що ми зі сторони 

нашого комітету даємо цей внесок у фонд загальних премій. І тому премії є  і 

дійсно премії... (не чути)  Воно іде в загальний, а потім ділиться знову на 

всіх. 

Є рамки діючого законодавства. Якщо у нас 7 вакансій, то фонд 

наповнюється нашими сімома вакансіями. Якщо в іншому комітеті 2 або 3 

вакансії, значить, вони менше заповнюють загальний фонд, а потім воно 

ділиться більш-менш пропорційно на всіх, я так розумію. 

 

_______________. … (нерозбірливо)  всіх людей … (нерозбірливо)  

людина може працювати … (нерозбірливо)   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, з одного боку, така проблема є. А, з іншого боку, 

хороша новина полягає в тому, що премії також є, премії також 

виплачуються. Правильно, Олеже? Премії виплачуються, це не 200 відсотків, 

це не 150 відсотків, але десь на початку року можуть бути трохи менше, 

можливо в кінці року трохи більше, тому що звичайно, що самі ставки, самі 

оклади достатньо низькі, на жаль, навіть в порівнянні з підприємствами, 



17 

 

суб'єктами господарювання. Тут ми заздримо трошки суб'єктам 

господарювання, що там люди можуть отримувати більше.  

Ми заздримо в хорошому розумінні, ми не чорною заздрістю, а 

хорошою, тому і намагаємося якось наших людей теж підтримати, зокрема 

сьогодні призначивши їх на посади вже на один щабель вище.  

І звертаю увагу, Вікторіє Олександрівно, шкода, що немає Інни 

Романівни, із трьох людей, про яких ми сьогодні говоримо, двоє – це жінки, 

тому гендерна рівність... 

 

ГРИБ В.О. Інни Романівни немає, тому давайте цю тему гендерну… 

(нерозбірливо)   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гендерна рівність, у нас ніякої упередженості, що 

жінки не можуть бути енергетиками чи комунальниками, у нас з цього 

приводу все нормально. 

 

(Загальна дискусія)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді по третьому питанню пропоную підтримати 

відповідне призначення і подати, бо потім подаємо документи на Керівника 

Апарату. Тому по третьому питанню ставлю на голосування. 

Бондар Михайло Леонтійович. 

 

БОНДАР М.Л. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Волинець Михайло Якович. 

Герус – за. 

Горобець Олександр Сергійович. 
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ГОРОБЕЦЬ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гриб Вікторія Олександрівна. 

 

ГРИБ В.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єфімов Максим Вікторович. 

 

ЄФІМОВ М.В. За. Єфімов – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Жупанин Андрій Вікторович. 

 

ЖУПАНИН А.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іоффе Юлій Якович. 

 

ІОФФЕ Ю.Я. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Камельчук Юрій Олександрович. 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Кісільов Ігор Петрович. Немає. 

Кіт Андрій Богданович.  

Костюх Анатолій Вячеславович. 

 

КОСТЮХ А.В. Костюх – за. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Красов Олексій Ігорович. 

Кучеренко Олексій Юрійович. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз Володимир Вікторович. 

 

МОРОЗ В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мулик Роман Миронович. 

 

МУЛИК Р.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нагорняк Сергій Володимирович. 

 

НАГОРНЯК С.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пивоваров Євген Павлович. 

 

ПИВОВАРОВ Є.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Припутень Дмитро Сергійович. 

 

ПРИПУТЕНЬ Д.С. Припутень – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Семінський Олег Валерійович. 

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. За. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Скороход Анна Костянтинівна. 

Совсун Інна Романівна.  

Хлапук Максим Миколайович. 

 

ХЛАПУК М.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шаповалов Юрій Анатолійович. 

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. Шаповалов – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шипайло Остап Ігорович.  

Юнаков Іван Сергійович.  

 

ЮНАКОВ І.С. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрченко Олександр Миколайович.  

 

ЮРЧЕНКО О.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрченко Олександр Миколайович – за. Дякую. 

У нас не голосували чотири людини, 23 голоси – за. Дякую. Пройшли 

ці три питання. Ми йдемо по графіку нормально.  

І наступне питання: це інформація голови правління НАК "Нафтогаз 

України" Олексія Чернишова щодо плану роботи компанії. Ми раді вітати вас 

тут, у нас в комітеті. Ми сподіваємося, що у нас буде хороша комунікація, 

хороший діалог. Вам бажаємо успіхів і високих результатів у вашій роботі. 

Ми зі своєї сторони готові допомагати і готові завжди мати такий 

конструктивний хороший діалог.  
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Від компанії НАК "Нафтогаз" дуже багато чого залежить і в плані 

газовидобутку, тому що це найбільша газовидобувна компанія і в плані 

постачання газу кінцевим споживачам, зараз ще і в плані нафтопродуктів 

трохи, і в плані газорозподільчих мереж трохи. Тому великий обсяг роботи і 

велика відповідальність на вас. І нам було би цікаво почути плани, задати 

запитання.  

Я так розумію, що у нас ютуб-трансляції немає, тому можна говорити 

про все, можна говорити про все відверто і по всіх слайдах презентації також. 

А потім, коли ми будемо викладати в ютуб, то ми подивимося і якісь слайди 

презентації, які містять певну таємницю, ми розуміємо, про що, тому що ваш 

представник попереджав нас, ми тоді просто їх виріжемо і їх викладати в 

ютуб не будемо.  

У нас є люди, які по відео є, Олексію, тому мікрофон потрібен.  

Олексію Михайловичу, вам слово, прошу. І у нас план такий, що, 

скажемо так, я не знаю, скільки вам треба часу для презентації, але потім, 

щоб колеги могли задати запитання.   

 

ЧЕРНИШОВ О.М. Обов'язково.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми розуміємо, що всі питання ми сьогодні не 

зможемо задати, а ви відповісти, але як для першу разу, щоб така можливість 

була, далі ми зайшли в робочий процес і далі в ході робочого процесу можуть 

бути якісь додаткові питання.  

Я думаю, що орієнтовно всім по одному питанню, щоб була така 

можливість. 

 

ЧЕРНИШОВ О.М. Доброго дня, шановні народні депутати. Дякую, 

Андрію Михайловичу. Для мене сьогодні велика честь і радість бути з вами 

на засіданні комітету.  
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Ми вже пройшли певний професійний шлях разом, коли взаємодіяли в 

тих інституціях, які я очолював до цього. Я пам’ятаю і депутатів 

мажоритарників Київської області під час роботи в Київській обласній 

державній, на той час, адміністрації. Це наша взаємодія в рамках 

Міністерства розвитку громад та територій України з шановним народними 

депутатами, в діючому на сьогоднішній день штабі з підготовки і  

проходження опалювального сезону, де Андрій Михайлович, Олексій 

Юрійович та Олег Валерійович є постійними учасниками та членами цієї 

роботи та інші, я перепрошую, якщо когось забув.  

І  сьогодні, розуміючи, що у нас попереду чекає  велика робота, я  зі 

свого боку хочу прогарантувати з боку "Нафтогазу" виключний конструктив, 

виключний діалог, повну відкритість, повну відвертість, тому що сьогодні  

ми маємо розуміти, що енергія, енергетика, газ, нафта – це елементи зброї, це 

той стратегічний запас, який є в нас. І на першому слайді ви бачите наш 

сьогоднішній слоган, на першому слайді: "Вистоїмо, переможемо, 

відбудуємо!". І ви бачите як трансформується видобувник звичайний у  

військового – солдата, який сьогодні захищає, сьогодні сотні працівників 

"Нафтогазу" знаходяться на фронті.  На жаль, є суттєва цифра по загиблих і 

поранених. 

Отже перший слайд, він ілюструє наш період взаємодії до та після. 

4 листопада – це момент мого призначення на посаду голови НАК "Нафтогаз 

України", вже пройшло майже 3 місяці. Фактично мені здавалося, що до 

цього моменту комунікації були не на належному рівні: з органами 

державної влади взаємодія послаблена, довіра або відсутня або недостатня. 

Тому  такий ілюстративний слайд показує, що було до цього – була певна 

стіна у відносинах "Нафтогазу" та влади. Моє завдання – її демонтувати 

терміново. І сьогодні ми її демонтуємо в частині взаємовідносин з 

Верховною Радою. 
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Тобто пропонується партнерська взаємодія, довіра. Як результат – 

енергетична безпека країни і спільна перемога – "Нафтогаз" та комітет. 

Наступний слайд, будь ласка. 

Я відразу переходжу до конкретики. Які у нас зараз стоять 

короткострокові цілі? Вони абсолютно зрозумілі. Наші короткострокові цілі 

– це вистояти, вижити, пройти період зими. Це в короткостроковій 

перспективі. Тобто перша – це проходження опалювального сезону 2022-

2023. Я окремо на цьому зупинюся. Далі ми розкриємо цей момент.  

Друге, це Наглядова рада. Всі давно знають про це питання, воно було 

подекуди навіть близько до скандального питання. Зрозуміло, що воно 

потребує нагального вирішення.  

І третє з короткострокових цілей – це вихід з дефолту. Я хотів би 

нагадати, що з середини минулого року компанія знаходиться в дефолті після 

фактичної невиплати зобов'язань по єврооблігаціях, по євробондах. І ми це 

питання також вирішуємо. То я зараз по кожному з них пройдусь. 

Будь ласка, наступний слайд.  

Проходження опалювального сезону. Перше, що я маю сказати 

абсолютно офіційно і відповідально – газу вистачить до завершення цієї 

зими, для того щоб пройти цей опалювальний сезон. Це важливо для наших 

виборців, для наших громадян. Вони можуть бути в цьому відношенні 

спокійні.  

За рахунок чого вдалося цього досягти? Вперше в межах роботи нашої 

попередньої підготовки до зими, в рамках нашої робочої групи комітету з 

підготовки до опалювального сезону, нам вдалося закумулювати 14,5 

мільярда  кубометрів на початку опалювального сезону. Ми маємо розуміти, 

що цього було достатньо в межах певних сценаріїв.  

На жаль, спрацював той сценарій негативний, який також 

передбачався. Це сценарій пошкодження і руйнування нашої енергетичної 

інфраструктури, в результаті чого знадобився додатковий об'єм для  
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електричної генерації після 10 жовтня. Терміново Нафтогаз вийшов на 

відповідні ринки боргові, також за рахунок політичної підтримки і звернень 

вищого політичного керівництва країни, за допомогою для придбання 

додаткового об'єму газу.  

На сьогоднішній день додатковий об'єм нами фактично забезпечено 

1,1 мільярда кубометрів імпортного ресурсу, який у нас фактично є. Цього 

абсолютно достатньо, розуміючи  температурні показники і те, що сьогодні у 

нас з вами фактично останній день січня, для того щоб нам завершити цю 

зиму. 

Більш того, ми прийняли рішення щодо зміни логіки підготовки до 

опалювального сезону. Тепер (і я дозволю собі сказати – назавжди) ми 

готуємось завжди до двох опалювальних сезонів одночасно. Тобто ми завжди 

рахуємо і наступний. Тому важливо не тільки, чи вистачить нам це чи не 

вистачить, важливо, з яким балансом ми вийдемо з опалювального сезону і 

де ми візьмемо газ  перед наступним опалювальним сезоном, тому що ніхто 

не гарантує, що період між опалювальним сезоном буде більш легкий, який 

він був у 2022 році. 

Наступний слайд, будь ласка. Наглядова рада. Маю повідомити, що 

минулого тижня фактично завершено процес формування Наглядової ради. 

Вона сформована. Сьогодні в мене о п'ятій годині відбудеться зустріч перша 

з членами Наглядової ради.  

 

_______________. (Не чути)    

 

ЧЕРНИШОВ О.М. Позитивні емоції виключно. Я радий, що це 

відбулося, це відбулося призначення членів за принципами OECР. Незалежні 

члени представлені фактично дуже досвідченими керівниками і 

екскерівниками таких підприємств як норвезький Equinor, BP, British 

Petroleum, також американських підприємств. З боку держави на сьогодні 
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обрані два представники: це заступник Голови Офісу Президента Шурма 

Ростислав Ігорович і радник Прем'єр-міністра Бойко Наталія.  

Ще раз хочу повідомити, що найближчим часом буде обрано голову 

Наглядової ради з цих членів, які вже представлені, і Наглядова рада буде 

працювати, впевнений, абсолютно конструктивно, експертно і виконуючи 

принципи corporate government, як у нас прийнято казати.  

Наступний слайд. Вихід з дефолту. Це також короткострокова задача. 

Ми її плануємо завершити в лютому цього року, тобто в наступному місяці. 

Що вже зроблено? Укладено угоду з фінансовим радником, це відома 

компанія "Лазард", проведено мною особисто декілька раундів перемовин з 

власниками євробондів.  

Ми дуже близькі до того, щоб в лютому оголосити про вихід із 

дефолту. Що це нам дає? Що таке вихід з дефолту, окрім цього 

словосполучення? Це дає можливість фактично звертатися на боргові ринки, 

звертатися в банки, ну і представляти фінансово здорову інституцію для того, 

щоб мати справи як з інвестсередовищем, так і з борговим середовищем, з 

банківським. 

Наступний слайд.  

 

_______________. … (Не чути) 

 

ЧЕРНИШОВ О.М. Продовжувати? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … (Не чути) Тому вам дякую за те, що ви сьогодні до 

нас прийшли.  

 

ЧЕРНИШОВ О.М. Дякую вам.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, спасибі.  
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ЧЕРНИШОВ О.М. Всім дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Засідання комітету оголошую закритим. До нових 

зустрічей.  


