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Комітет був утворений 29 серпня 2019 року (Постанова Верховної Ради України №19-IX від 29 серп-
ня 2019 року). За звітний період до складу Комітету долучились 3 народні депутати України. Відповідно 
до Постанови ВРУ від 4 листопада 2022 року № 2724-IX обрано ХЛАПУКА Максима Миколайовича - на-
родного депутата України, фракція Політичної Партії “ГОЛОС”, членом Комітету з питань енергетики та 
житлово-комунальних послуг.

Відповідно до Постанови ВРУ від 6 жовтня 2022 року № 2639-IX обрано:

 ∙ КРАСОВА Олексія Ігоровича - народного депутата України, фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “СЛУГА 
НАРОДУ”, членом Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

 ∙ ЮНАКОВА Івана Сергійовича - народного депутата України, фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “СЛУГА 
НАРОДУ”, членом Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. 

Відповідно до Постанови ВРУ від 4 листопада 2022 року № 2724-IX обрано:

 ∙ ХЛАПУКА Максима Миколайовича - народного депутата України, фракція Політичної Партії 
«ГОЛОС», членом Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Структура Комітету за звітний період змінилася. Відповідно до рішення Комітету 18 жовтня 2022 року 
(протокол №68) був створений підкомітет з питань енергетичної безпеки.

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ КОМІТЕТУ ЗА ПЕРІОД ВОСЬМОЇ СЕСІЇ
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 ∙ врегулювання в умовах воєнного стану окремих відносин на ринку природного газу, нафтопродук-
тів та електроенергії,  у сферах тепло- та водопостачання;

 ∙ адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу, нормативно-правово-
го забезпечення реалізації цілей розвитку ПЕК України, що здійснювалися з урахуванням зобов’язань, 
передбачених міжнародними договорами, а також вимогами європейського енергетичного законодав-
ства;

 ∙ поступової лібералізації та розвитку конкурентних відносин на ринках енергоресурсів і суміжних 
ринках; 

 ∙ передумов для істотного зменшення енергоємності економіки за рахунок впровадження нових 
технологій, прогресивних стандартів, сучасних систем контролю, управління й обліку, транспортування 
та споживання енергетичних продуктів і розвитку ринкових механізмів стимулювання енергоефектив-
ності та енергозбереження; 

 ∙ диверсифікації зовнішніх джерел поставок енергетичних продуктів; 

 ∙ забезпечення умов для залучення до ПЕК приватних інвестицій, нових технологій і сучасного дос-
віду роботи;

 ∙ удосконалення надання житлово-комунальних послуг та системи розрахунків між споживачем та 
надавачем послуг в умовах воєнного стану.

 

ОСНОВНИМИ НАПРЯМАМИ РОБОТИ КОМІТЕТУ НА ПЕРІОД ВОСЬМОЇ СЕСІЇ 
БУЛИ СТВОРЕННЯ ТА/АБО УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ ЩОДО:
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Згідно із затвердженим планом роботи Комітету на восьму сесію Верховної Ради України дев’я-
того скликання, відповідно до положень частини першої статті 89 Конституції України, статті 1 Закону 
України «Про комітети Верховної Ради України», Комітетом здійснювалася законопроектна робота, під-
готовка і попередній розгляд питань, віднесених до його повноважень.

Всього проведено засідань
9

1 виїзне  
м. Харків

Всього розглянуто питань 26

Подано висновків до ВРУ 15

Подано висновків до головного комітету -

Направлено запитів до КМУ, міністерств та інших ЦОВВ 14

Розглянуто листів, звернень та запитів на інформацію 706

Проведено конференцій, семінарів, круглих столів, 
засідань робочих груп, підкомітетів

29

Протягом звітного періоду проведено 9 засідань Комітету у режимі відеоконференції. На засідан-
нях було розглянуто 26 питань порядку денного.

Комітет за результатами опрацювання надав висновки щодо 8 законопроектів:

Прийняти:      

У першому читанні за основу – 6103, 8172, 5322.

У другому  читанні та в цілому – 3869, 5860, 6425, 8158, 8067. 

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ ПО ЗАКОНОДАВЧОМУ ВРЕГУЛЮВАННЮ 
ПИТАНЬ, ЯКІ ЗНАХОДИЛИСЯ У ВІДАННІ КОМІТЕТУ
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ПРИЙНЯТО В ПЕРШОМУ ЧИТАННІ ЗА ОСНОВУ:

Проект Закону про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (реєстр. номер 6103) 

розроблено з метою вчасного призначення управителя багатоквартирного будинку для всіх будинків на території 
України, шляхом оголошення та проведення конкурсу.

Проект Закону про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених 
електричними двигунами та внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
подолання паливної залежності і розвитку електрозарядної інфраструктури та елек-
тричних транспортних засобів (реєстр. номер 8172)

спрямований на створення умов для поширення використання транспортних засобів, оснащених електричними дви-
гунами, розвитку інфраструктури зарядних станцій, а також зменшення залежності України від імпорту енергетичних ре-
сурсів та захист довкілля.

Очікуваними результатами реалізації законопроекту є зменшення залежності України від імпорту енергетичних ре-
сурсів, розбудова державної політики у сфері автомобільного транспорту за рахунок екологічно чистого транспорту, ство-
рення належних умов для розвитку та стимулювання використання в Україні транспортних засобів, оснащених електрич-
ними двигунами.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання злов-
живанням на оптових енергетичних ринках (реєстр. номер 5322)

спрямований на імплементацію адаптованої версії Регламенту № 1227/2011 від 25 жовтня 2011 року.

Регламент вимагає від держав, які є членами Європейського Союзу або сторонами Енергетичного Співтовариства, 
встановити на національному рівні правила, які забезпечать доброчесність та прозорість на оптових енергетичних рин-
ках (ринків електричної енергії та природного газу), та які дозволять попереджувати зловживання учасників таких ринків, 
зокрема, в частині маніпулювання, торгівлі інсайдерською інформацією, використання переваг, пов’язаних з монополь-
ним становищем тощо.
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ПРИЙНЯТО НАСТУПНІ ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про використання ядерної 
енергії та радіаційну безпеку» щодо експерта з радіаційного захисту» (реєстр. номер за-
конопроекту  3869),

запровадження інституту експерта з радіаційного захисту, який займатиметься консультуванням суб’єктів діяльності у 
сфері використання ядерної енергії, інших юридичних та фізичних осіб, органів щодо дотримання вимог законодавства 
з питань ядерної та радіаційної безпеки. 

Законом визначаються основні вимоги до особи, яка має намір стати експертом з радіаційного захисту та визначаєть-
ся орган, який визнаватиме компетентності експерта. 

Відповідно до Закону, Кабінет Міністрів України має затвердити положення про експерта з радіаційного захисту, яким 
буде визначено перелік напрямів компетенцій, вимог до обсягу знань та практичних навичок експерта та порядок ви-
знання їх компетенції.  

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про використання ядерної 
енергії та радіаційну безпеку» (реєстр. номер законопроекту 5860) 

передбачає приведення до положень Директиви Ради 2014/87/Євратом положень Закону, які стосуються удосконален-
ня ядерного законодавства, зокрема внесенням змін до визначень та термінів.

Реалізація положень Закону сприятиме:

- уніфікації термінології законодавства України з термінологією законодавства ЄС;

- встановлення кваліфікаційних вимог до підрядників суб’єктів, які використовують ядерну енергію, що сприятиме під-
вищенню безпеки здійснення такої діяльності;

- удосконалення вимог закону щодо зобов’язань оператора ядерної установки вживати всіх заходів щодо попереджен-
ня аварій та пом’якшення їхніх наслідків у випадку виникнення таких;

- доповнення повноважень Держатомрегулювання стосовно організації регулярної оцінки нормативно-правової бази 
у сфері використання ядерної енергії та діяльності органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, а та-
кож міжнародних партнерських перевірок.

Запровадження інституту експерта з радіаційного захисту призведе до підвищення ефективності забезпечення раді-
аційного захисту персоналу та населення.
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Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдоскона-
лення дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії» (реєстр. номер 
законопроекту 6425), 

врегульовує питання видачі дозвільних документів у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіаційної 
безпеки відповідно до права ЄС.

Реалізація положень Закону сприятиме оптимізації дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії для 
суб’єктів підприємництва, які мають намір провадити діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання.

Закон щодо сертифікації оператора газосховищ та продовження заходів з недопущен-
ня банкрутства АТ «Чорноморнафтогаз» (реєстр. номер законопроекту 8158).

спрямований на запровадження та визначення процедури сертифікації операторів газосховищ, надання повнова-
жень Нацрегулятору щодо здійснення такої сертифікації, введення понять «графік заповнення газосховищ» та «цільовий 
рівень заповнення газосховищ», а також продовження до 31 грудня 2025 року чинних заходів з недопущення банкрутства 
державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз».

Закон встановлює додаткові правові гарантії для запобігання ризику безпеки постачання природного газу та набли-
жає правове регулювання діяльності оператора газосховища та процеси закачування природного газу в газосховища до 
правових норм, які діють в Європейському Союзі та в країнах Енергетичного Співтовариства. 

Закон про акціонерне товариство “Національна атомна енергогенеруюча компанія 
“Енергоатом” (реєстр. номер законопроекту 8067) 

визначає процедуру утворення та порядок формування статутного капіталу та функціонування акціонерного товари-
ства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», 100% акцій якого належать державі.

Реалізація положень Закону сприятиме виконанню міжнародних зобов’язань України, встановлених Законом України 
«Про ратифікацію Гарантійної угоди (Україна: Комплексна (Зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків 
атомних електростанцій) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку» від 15 травня 2014р. №1267-VII, 
щодо створення акціонерного товариства державного сектору економіки та ефективності функціонування енергетич-
ної галузі України та конкурентоспроможності українського оператора ядерної установки, відрахування податків, зборів 
(обов’язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів. Крім того, нова корпоративна структура «Енергоатому» підвищить прозо-
рість державного підприємства та оптимізує управлінські процеси у ньому.
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З МЕТОЮ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦІЙ

ЗАСЛУХАНІ КЕРІВНИКИ ТА ОБГОВОРЕННІ ПИТАННЯ:

 ∙ Щодо стану енергосистеми України та ситуації на Запорізькій АЕС (Протокол №68 
від 18 жовтня 2022 року);

 ∙ Щодо проходження ОЗП підприємствами тепло-, водопостачання в умовах об-
межень подачі електроенергії (Протокол №70 від 16 листопада 2022 року);

 ∙ Щодо плану роботи компанії НАК «Нафтогаз України» (Протокол №74 від 31 січня 
2023 року)
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Проведені круглі столи та робочі зустрічі:

 ∙ 1 лютого 2023 року - засідання робочої групи щодо підготовки законопроекту реєстр. №6013;

 ∙ 22 грудня 2022 року, 5 січня та 20 січня 2023 року - засідання робочої групи з представниками 
ЦОВВ щодо підготовки законопроекту реєстр. №8172;

 ∙ 29 грудня 2022 року - засідання підкомітету з питань енергетичної безпеки під головування народ-
ного депутата – голови підкомітету Гриб В.О.;

 ∙ 19 грудня 2022 року за ініціативи голови підкомітету з питань газової, газотранспортної галузі та 
політики газопостачання Жупанина А.В. заслухано інформацію щодо стану реалізації̈  положень Закону 
України «Про внесення змін до Закону України «Про альтернативні види палива» щодо розвитку вироб-
ництва біометану»;

 ∙ 15 грудня 2022 року спільно з Програмою USAID «РАДА: наступне покоління» проведено круглий 
стіл щодо розвитку комунальної інфраструктури в Україні (м. Львів);

 ∙ 5 грудня та 6 грудня 2022 року Голова Комітету Герус А.М., члени Комітету Совсун І.Р. та Гриб В.О. 
взяли участь в Парламентському Пленумі Енергетичного Співтовариства, де були присутні члени пар-
ламентів держав Договірних Сторін Енергетичного Співтовариства та Європейського парламенту, Ди-
ректор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковскі та віце-голова Комітету з енерге-
тики Європарламенту Мортен Петерсен (м. Відень, Австрія);

 ∙ 25 листопада та 13 грудня 2022 року за ініціативи Секретаріату Енергетичного Співтовариства про-
ведено семінар на тему: «Імплементація Регламенту (ЄС) №1227/2011»;

 ∙ 28 листопада 2022 року спільно з USAID Проектом енергетичної безпеки проведено круглий стіл 
на тему: «РЕГЛАМЕНТ REMIT В УКРАЇНІ: законопроект 5322»;

 ∙ 23 листопада 2022 року проведено круглий стіл на тему: «Технічні можливості і практична реаліза-
ція проектів розподіленої енергогенерації (генерації, наближеної до споживача) в Україні»;

 ∙ 23 листопада 2022 року - засідання робочої групи з представниками Держенергоефективності 

З МЕТОЮ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦІЙ
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щодо Методики визначення ефективності процесу когенерації в рамках підготовки законопроекту ре-
єстр. №4527;

 ∙ 18 листопада 2022 року спільно з Програмою USAID «РАДА: наступне покоління» проведено кру-
глий стіл щодо питань відновлення та функціонування енергетичної та комунальної інфраструктури на-
селених пунктів після закінчення активної фази бойових дій (м. Харків);

 ∙ 11 листопада 2022 року - засідання ТСК під головуванням Кучеренка О.Ю. щодо ситуації із припи-
ненням постачання газу в період воєнного стану для підприємств, що виконують життєво важливі функ-
ції;

 ∙ 10 листопада 2022 року - засідання підкомітету з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки під 
головування народного депутата – голови підкомітету Шипайла О.І.;

 ∙ 28 жовтня 2022 року - засідання робочої групи з представниками ЦОВВ щодо підготовки законо-
проекту реєстр. №4527;

 ∙ 29 вересня та 2 листопада 2022 року - засідання робочої групи з представниками ЦОВВ та про-
фільних асоціацій щодо підготовки законопроекту реєстр. №3356-д;

 ∙ 27 вересня та 29 вересня 2022 року - засідання робочої групи з представниками НКРЕКП, АМКУ, 
Секретаріатом Енергетичного співтовариства та USAID Проектом енергетичної безпеки щодо підготов-
ки законопроекту реєстр. №5322;

 ∙ 13 вересня 2022 року - відкриті слухання ТСК під головуванням Кучеренка О.Ю. про підсумки робо-
ти НАК «Нафтогаз України», стан виконання основних напрямів діяльності на 2021 рік та політики влас-
ності Компанії;

 ∙ 7 вересня та 13 вересня 2022 року - засідання підкомітету з питань ядерної енергетики та ядерної 
безпеки під головування народного депутата – голови підкомітету Шипайла О.І.;

 ∙ 1 вересня, 2 вересня та 15 вересня 2022 року - засідання робочої групи з представниками ЦОВВ 
та ДП «НАЕК «Енергоатом» щодо підготовки законопроекту реєстр. №8067.
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За період восьмої сесії Верховної Ради України девʼятого скликання Комітет ефек-
тивно здійснював законопроектну, організаційну і контрольну функції, спрямовуючи 
свою діяльність, насамперед, на врегулювання в умовах воєнного стану окремих від-
носин на ринку природного газу, нафтопродуктів та електроенергії,  у сферах тепло- та  
водопостачання та адаптацію законодавства України до положень права Європейсько-
го Союзу. Нормативно-правове забезпечення реалізації цілей розвитку ПЕК України 
здійснювалося з урахуванням зобов’язань, передбачених міжнародними договорами, 
а також енергетичним законодавством ЄС.

ВИСНОВКИ


