
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань будівництва, містобудування  

і житлово-комунального господарства  

17 жовтня 2018 року 

Веде засідання Перший заступник голови Комітету  

АНДРІЄВСЬКИЙ Д.Й. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Починаємо засідання комітету. У нас 8 депутатів 

присутні. Кворум є. Є пропозиція конструктивно, оперативно проговорити 

головне питання – це по проблемах галузі центрального водопостачання і 

водовідведення. У нас присутній Дмитро Юрійович, да, керівник асоціації. 

Присутнє наше міністерство профільне.  

Колеги, які є запитання, заперечення щодо порядку денного? Нема? 

Віталій Филимонович, відкриваємо, да, засідання? 

 

СТАШУК В.Ф. Так, звичайно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за те, щоб відкрити засідання з затвердженим 

порядком денним, який розданий депутатам, прошу голосувати. 

Хто – за? 

 

СТАШУК В.Ф. 8 – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, дякую. 

Будь ласка, шановні колеги, про звернення президента Української 

асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитра Новицького щодо проблемних 

питань у галузі централізованого водопостачання та водовідведення. 

До речі, а де у нас Євген Магльований. А, да, бачу, все, теж присутній 

член нашого регулятора.  



Дмитро Юрійович, будь ласка, давайте коротко, змістовно, що у нас там 

відбувається, які є пропозиції щодо вирішення проблемних питань? 

 

НОВИЦЬКИЙ Д.Ю. Добре. 

Дякую, шановні депутати, члени комісії…  комітету, вибачте.  

Дійсно в водопровідно-каналізаційній галузі є декілька питань, які 

напередодні, ну, скажемо нового фінансового року і напередодні певних змін 

відносин на ринку електричної енергії виникають, і є загроза для сталого 

функціонування в цілому галузі. Ці питання були в більшості викладені в 

листі, який ми направили на комітет. Тому я дуже коротко просто хотів би 

нагадати про суть цих питань. 

Перше і саме головне, мабуть, тому що з цим багато що пов'язано, 

питання відсутності погашення різниці в тарифах, яка виникла на період 

01.01.16 року. Як ви пам'ятаєте, в минулому році субвенція не пройшла в сумі 

3,6 мільярдів. Таким чином, галузь недоотримала зазначену суму і виникли 

певні проблеми фінансування заходів водоканалами і відповідно проблеми з 

функціонуванням в цілому галузі. 

Тому наша пропозиція все ж таки зводиться до того, щоб передбачити в 

бюджеті на 19-й рік відповідно суму, яка на сьогоднішній день ще не 

погашена. Це приблизно 2 з половиною мільярдів гривень по водопровідній 

галузі. Разом з цим питання, які ми відпрацьовували з тепловими 

організаціями, там теж залишається різниця в тарифах. Загалом це приблизно 

3,3 мільярди гривень в бюджеті на 19-й рік.  

Друге питання, яке я підняв в листі, це досі питання не вирішене, так 

зване питання ренти. Тому що Міністерство фінансів неоднозначно трактує… 

через податківців неоднозначно трактує деякі положення діючого 

законодавства, у тому числі податкового, і різним водоканалам по-різному 

через індивідуальні податкові роз'яснення подаються, надаються різні вимоги 

щодо сплати рентної плати як первинного водокористувача.  



В деяких водоканалах виникає ситуація, коли податківці приходять і 

кажуть, що база оподаткування не враховує населення, що напряму 

заборонено законом, тому оскільки це питання вже декілька разів піднімалося 

комітетом, в мене є величезне прохання і від водоканалів все ж таки 

звернутися до Міністерства фінансів з вимогою надати кінцеві роз'яснення 

відповідно до вимог законодавства. 

Разом з цим маю зазначити обов'язково про те, що деякі водоканали 

звернулися до суду і ми відстоюємо свої права також в судовому порядку. 

Наступне питання, яке виникло, можливо, як похідна, однак там є інші 

проблеми на шляху реалізації, це поява нових механізмів реалізації 

електричної енергії на ринкових умовах. І на виконання Закону "Про ринок 

електричної енергії", який має запрацювати з 11 грудня 2018 року, разом з цим, 

опрацювавши і вже підходячи до оголошення тендерних процедур на 

закупівлю електричної енергії, перед водоканалами стала задача, яку 

практично неможливо вирішити, тобто оголосити тендер не є великим 

фокусом, є проблема в іншому. На цей тендер жодний постачальник 

електричної енергії не виходить в зв'язку з тим, що, по-перше, відсутні 

встановлені взаємовідносини між "Енергоринком" і постачальником 

електричної енергії, досі не визначені відносини між цими суб'єктами. Крім 

того, досі відсутня вартість, як її можна назвати, оптової… відсутня ціна 

оптової вартості електричної енергії, також відповідно відсутня ціна і 

роздрібної вартості електричної енергії. Тобто оголошення конкурсу, воно в 

низки водоканалів відбулося, однак, жодний постачальник досі не виявив 

бажання брати участь в такій тендерній процедурі, тому що є дуже багато... 

велика кількість невизначених питань. Крім того, обов'язково треба зазначити, 

що це питання стосується не тільки водопровідно-каналізаційної галузі. 

Провівши консультації з суміжними ринками, ми дійшли висновку, що 

це проблема вугільної промисловості, це проблема "Укрзалізниці", це  

проблема теплових організацій і, в принципі, решти величезної кількості 

підприємств, які на сьогоднішні день не в змозі вирішити питання через норми 



закону, які на сьогоднішній день передбачає з 11 грудня почати працювати 

саме через ринок електричної енергії.  

Тому наше прохання зводиться до кількох речей. Ну, по-перше, все ж 

таки відтермінувати і дію закону, і укладення договору на постачання 

електричної енергії на тендерних умовах відтермінувати до 1 липня 19 року. 

Крім того, що стосується підприємств, які забезпечують життєдіяльність 

міст і селищ, сіл, селищ, треба передбачити у пункті 93 переліку підприємств, 

які можуть скористатися універсальною послугою, передбачити можливість 

включити підприємства, які проводять діяльність в окремих сферах 

господарювання. Ця норма відсилає до норми Закону "Про публічні закупівлі" 

і в даному випадку діяльність в окремих сферах господарювання чітко 

визначена і у тому числі в тих галузях, про які я тільки що згадував, у тому 

числі постачання питної води. Там виключена можливість постачання питної 

води для власних потреб, в даному випадку підприємств, які для власних 

потреб мають мережі або, там, очисні споруди і таке інше, вони не підпадають 

під цю норму, відповідно є певні обмеження, які в повній мірі влаштовують, 

ну, водоканали України. Тут стосується, до речі, і залізничний транспорт, 

стосується аеропорти, порти, теплові організації. Тобто сфера господарювання 

в окремих сферах господарювання досить, ну, широкий перелік підприємств.  

В даному випадку, якщо буде встановлена стала ціна для формування 

тарифу для підприємств таких як водопровідно-каналізаційної галузі, це буде 

нормальна… забезпечення нормального функціонування таких підприємств, 

тому що той період часу, за який формується тариф, вартість електричної 

енергії буде змінюватись, і відповідно в нас знову буде виникати та ж сама 

різниця в тарифах, про яку я казав, ну, в першій самій частині. Тому ці питання 

вони досить широко між собою пов'язані, і я просив би звернути увагу саме на 

таку норму закону. 

І, крім того, ми пропонуємо застосувати так званий нульовий алгоритм 

при розрахунку між підприємствами, що дозволить таки забезпечити, ну, 

нормальне функціонування підприємств.  



І останнє в цьому питанні – це все ж таки є пропозиція, не знаю як ви 

дослухаєтесь, все ж таки провести спільне засідання з Комітетом ПЕК для 

того, щоб вирішити ці питання разом з ними, тому що там є певне розуміння 

проблематики і, до речі, вони вже розглядали, і за моєю інформацією у них 

також сьогодні засідання і там є певні напрацювання, вони дуже схожі на ті 

пропозиції, які ми подаємо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дмитро Юрійович, дякую, дякую.  

 

НОВИЦЬКИЙ Д.Ю. Да. Є ще четверте питання, воно… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дмитро Юрійович, давайте я зараз трошки поясню 

депутатам. 

Шановні колеги, я хотів би, до депутатів звертаюся, щоб ми подивилися 

на проект рішення, він складається з 9 пунктів, з них, от, я б звертав би увагу 

на 5. Ми пропонуємо і наполягаємо на розгляді законопроекту 7083, це 

фактично пролонгація Закону 1730, про це ми мали розмову під час 

Погоджувальної ради. На превеликий жаль, я звертався і до Першого віце-

прем'єр-міністра України, якщо є заперечення, треба вносити альтернативу, 

але штовхати підприємство галузі до фінансової катастрофи фактично, да, без 

перебільшення, це неможливо. Я думаю, що підтримає нас міністерство. Це 

перше. 

Друге. Це, звичайно, включення до бюджету підтвердженої різниці в 

тарифах. Різні цифри лунають, давайте все ж таки ми узгодимо і будемо 

відстоювати, може навіть не на першому читанні, а відповідну правку 

подавати, тим більше, що у комітету багато таких побажань дуже важливих 

для галузі. 

Третій пункт – це позиція по НКРЕКП щодо встановлення алгоритму 

розподілу коштів. У нас член НКРЕКП присутній, зараз почуємо його думку. 



Четвертий пункт – це 420 Постанова. Так у нас, да, Едуард Борисович, 

щодо інвестування без позиції Антимонопольного комітету. 

І п'ятий пункт у нашому рішенні – це заходи щодо відтермінування 

"Перехідних та прикінцевих положень" Закону про ринок електричної енергії. 

Ми почули, що зараз фактично галузь просто не готова до заключення 

договорів. І будь-яка затримка в перерахуванні коштів субвенції там на 

субсидії вона фактично ставлять під загрозу постачання електроенергії 

підприємствам критичної інфраструктури. От на це я просив би звернути 

увагу. Документи депутатам роздані.  

А зараз я просив би, Едуарде Борисовичу, вас висловитися по цим 

пунктам, чи підтримує міністерство позицію.  

 

КРУГЛЯК Е.Б. Доброго дня, шановні народні депутати України, 

присутні. Дякую, Дмитро Йосиповичу, за надане слово. 

Ми те, що Дмитро Юрійович казав, практично підтримуємо і 

підтримуємо по позиції, які висловлені в проекті рішення. В першу чергу, 

дійсно, треба от раз і назавжди розрахуватись державі за борги перед 

водопровідно-каналізаційним господарством. Вони є, ми дали наші пропозиції 

в Державний бюджет, там 3,3 чи 3,4 мільярда з урахуванням того, що мільярд 

був, от зараз проходить по різниці в тарифах по тепловикам. Треба почати з 

нуля, от різницю в тарифах вирішити і потім поступово займатися з 

урахуванням того, мабуть, Дмитро Юрійович хотів би і далі продовжити, з 

урахуванням тих викликів, які були у нас і влітку цього року, пов'язані з 

реагентами на… пов'язані з "ДніпроАзотом". Я чітко бачу, що в нас будуть 

спецрахунки введені і на водоканали. Ми бачимо по спецрахункам по 

теплокомуненерго, я відверто кажу, так, дисципліна платежів виросла, але у 

нас сьогодні практично теплові організації виживають тільки за кошти в 

бюджеті органів місцевого самоврядування і взимку, коли йде опалювальний 

сезон, вони зарплату отримують тільки завдяки сьогодні рішенням депутатів 

місцевих рад. 



З урахуванням водоканалу, спецрахунки, це буде відрахування на 

електрику. Ми сьогодні знаємо по тендерам, попередня оплата за реагенти, за 

хлор і інше. У нас підприємства просто зупиняться. Тому ми, вот, 

реформаторські підтримуємо закони "Про ринок електроенергії" і ринок газу і 

все інше, но є сьогодні реальна ситуація. Це і фінансово-економічний стан на 

підприємствах, який сьогодні є, я не кажу вже про демографічну ситуацію і 

про від'їзд цілими бригадами в Польщу, в інші країни. Нам сьогодні треба 

приймати рішення для мотивації труда, для того, щоб було престижно 

працювати на тих підприємствах, а не сьогодні, вибачте, я кажу як є сьогодні, 

ці підприємства на грані виживання. 

Тому ми підтримуємо всі звернення, і Асоціації 

"Укрводоканалекологія", і проекти рішення, які я бачив, ми повністю 

підтримуємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Едуард Борисович. Євгене, декілька слів 

скажіть, будь ласка, щодо позиції національного регулятора. Євген 

Магльований, будь ласка. 

 

МАГЛЬОВАНИЙ Є.В. Ну, я хотів би сказати, що на цьому засіданні 

комітету в нас ще є один представник комісії. Це Олена Антонова, яка веде 

саме роздрібний ринок електроенергії. Я думаю, вона зможе більше 

прокоментувати щодо стану на цьому ринку і куди ми будемо рухатися, і яке 

буде забезпечення організаційне цього процесу переходу на ринкові умови. 

Ну, безумовно, тут потрібно розуміти, що перехід на… від такого неринкового 

стану у галузі електроенергетики до ринкових умов, він не може бути простим. 

Тому тут можливі якісь проблемні питання, але на даний час, ну, такого, ну, 

повної ситуації, яка б складалася проти водоканалів і створювала б умови для 

колапсу, ну, комісія зараз не бачить.  

По стану введення до цих договірних відносин з незалежними 

постачальниками це більше розповість пані Олена. А я зі своєї сторони як член 



комісії, який веде галузь водопостачання, водовідведення, хочу сказати на 

даний час сформована наступна позиція щодо ціноутворення для забезпечення 

нормальної і стабільної роботи водоканалів. 

Перше питання – це те, що ціновий індикатив у нас буде будуватись 

відповідно до ціни на… для постачальника універсальних послуг, це буде той 

індикатив, від якого ми будемо рахувати, що не повинно бути перевищено, 

тому що по факту ми прогнозуємо, що на ринку електроенергії можливо 

знайти кращі пропозиції.  

І у випадку, якщо дійсно є питання того, що потрібні додаткові обігові 

кошти на те, щоб здійснити передплату за електроенергію, будуть певні кошти 

закладені у вигляді рентабельності – це у нас зараз є проект Постанови щодо 

встановлення розрахунку тарифів на водопостачання, водовідведення, – де ці 

2 відсотки ми закладаємо. Це дещо, ну, знизить таку критичну ситуацію. Ну, а 

решта, я вважаю, що потрібно за рахунок тих резервів, які, ну, будуть мати 

місце в самій структурі тарифів, які будуть встановлюватися на наступний рік. 

Це щодо тарифного забезпечення цього процесу переходу на ринкові умови. 

Щодо відтермінування самого ведення цього ринку роздрібного. Я 

думаю, пані Олена більш детально зможе розповісти про позиції комісії.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка, Олена Олександрівна. І… 

 

АНТОНОВА О.О. Шановні народні депутати… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, хвилиночку. Я просив би секретаріат давати мені 

повну інформацію щодо присутніх, тому що в мене не було цієї інформації. 

Добре?  

Олена Олександрівна, будь ласка.  

 

АНТОНОВА О.О. Шановний голово комітету! Шановні народні 

депутати! Дякую за запрошення і дякую, що надали слово.  



В комісії… я є членом комісії, який курує питання  роздрібного ринку  

електричної енергії  та інші. Перед тим, як ми з Євгенієм Юрійовичем поїхали 

на цю нараду, у нас була робоча нарада з усіма членами комісії стосовно саме 

тої пропозиції, яка наразі озвучена стосовно відтермінування реформування 

роздрібного ринку.   

І позиція така, що ми не бачимо підстав для такого відтермінування. Ми 

дуже предметно співпрацюємо з  Комітетом з  ПЕК з цього питання. Ми наразі 

також не бачимо там підтримки  стосовно будь-якого відтермінування  будь-

якого аспекту реформи: ні-то роздрібного ринку, ні-то оптової складової.  

З другого боку, комісія абсолютно усвідомлює всі ті виклики, які 

виникають  з урахуванням того, що  фактично в результаті реформи у нас  

перестає існувати інститут постачальника  за регульованим тарифом, який по 

факту є гарантованим постачальником електричної енергії для всіх 

споживачів, в тому числі і він таким був для водоканалів.  

Знову ж таки, насправді закон був прийнятий півтора роки тому.  

"Перехідні положення" прописані півтора роки тому. Те, що нас така  реформа 

очікує в грудні цього  року, було  відомо. І зрозуміло,  що найбільші виклики 

для споживачів на роздрібному ринку в результаті цієї реформи будуть для  

тих споживачів, яким важко забезпечувати повні розрахунки за електричну 

енергію. Були, зі свого боку у свій час пропозиції від комісії, від інших людей, 

які працювали в комітеті, над тим, щоб все-таки це гарантоване постачання 

лишилось у певному вигляді на ринку. Але, на жаль, народні  депутати таку 

позицію не підтримали.  

Так, ми розуміємо, що положення  нашого  закону не дуже співпадають 

з європейською практикою, де практика говорить про те, що ринок 

відкривається за 5-7 років. У нас це все робиться одночасно і ми працюємо на 

разі  з комітетом, там зараз розглядаються дуже  короткі зміни до закону, а що 

вони нам дають. Вони відтерміновують… вони продовжують роботу 

постачальника за регульованим тарифом до 1 січня 2019 року, щоб ми не 

робили зміни  в середині місяця. Ми сподіваємося, що це допоможе 



врегулювати питання процедур закупівель, і вже  укладати угоди на цілий 

календарний рік з початку року. Ми… деякі речі розглядаються там  стосовно  

уточнення, хто ж є клієнтами постачальників універсальних послуг?  

І наразі, наскільки я знаю, редакція ще обговорюється. Законопроект не 

зареєстрований навіть, але там мова іде про те, що клієнтами ….. є не тільки 

побутові споживачі, але й споживачі з приєднаною потужністю 150 кіловат, 

ібюджетні установи на певний період часу 150 кіловат і бюджетні установи, 

якщо я не помиляюсь, це 2 роки. Наразі інші зміни не розглядаються. Мені 

важко прокоментувати наскільки ті зміни, які розглядаються, допоможуть 

врегулювати ситуацію по водоканалам, тому що те, що ми з Євгенієм 

Юрійовичем обговорювали, я знаю, що залежить від підприємства і приєднана 

потужність може бути набагато більше ніж 150. 

Якщо немає будь-якого... Якщо немає конкурентного постачальника і 

компанія, і підприємство не може обрати собі постачальника універсальних 

послуг, є інститут постачальника останньої надії. Наразі всі документи, які 

спрямовані на те, щоб визначити тариф і постачальника універсальних послуг, 

і постачальника останньої надії регулятором прийняті. Та ситуація, що наразі 

нема прогнозної оптової ринкової ціни, про яку зазначав пан Новицький, вона 

не нова для цього календарного року, кожен рік немає цієї ціни до кінця року. 

І я знаю, що ціна, в кінці кінців, за результатами закупівель врегульовується 

переговорним процесом, додатком до договору. Тому цінове питання, 

відсутність ціни – це не є новим питанням, виходячи з того, як процес 

відбувався би, якби не було реформи. 

Ще є один документ, який, можливо, в результаті цієї… тобто, перше, я 

сказала, що, можливо, зміни до визначення клієнтури по …. , по універсальних 

послугах враховує частково питання по водоканалах, тарифи будуть, 

регулятор працює над тим, щоб тарифи і ціни було вчасно і можна було 

розрахувати кінцеву ціну. Третя можливість – це порядок визначення 

постачання електричної енергії так званим захищеним споживачам. Він наразі 

розробляється Мінпаливом, він вже зайшов до нас за офіційними 



коментарями. Можливо, цей документ надасть певні можливості для 

підприємств водопостачання та водовідведення. Але, в принципі, якщо 

підсумувати, це я перелічила можливі якби можливості, так, ми, знову ж таки, 

ми не закриваємо очі на цю... на ту проблематику, яка є. І, як Євген Юрійович 

вже зазначив, навіть обговорювали як тарифами можна врегулювати частково 

проблематику, яка виникає в зв'язку із зміною структури роздрібного ринку.  

Однак ми не підтримуємо відтермінування реформи на роздрібному 

ринку. Ми бачимо, що навряд чи хтось її ще буде підтримувати, і дійсно, зараз 

є певні виклики для підприємств стосовно, перше –  пошуку постачальника, 

укладення договорів і так далі. Але ця історія неминуча, і Україна до цього йде 

вже два роки, і закон у тому вигляді, в якому він є, не зважаючи на всі його 

недоліки, це частина обов'язків, які Україна взяла на себе…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олена Олександрівна, дякую. 

 

АНТОНОВА О.О. … Енергетичного Співтовариства і дуже  

підтриманий нашими іноземними партнерами.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я дякую.  

Я хочу і вас, і всіх колег запевнити, що депутати будуть дуже уважно 

підходити до будь-яких рішень щодо відтермінування.  

Хочу вам сказати, що ми негативно ставимося, в тому числі, і в комітеті, 

до будь-яких відтермінувань. На превеликий жаль, ми мали відтермінувати 

низку законів, які стосуються житлово-комунального господарства, але те 

дуже не… те становище, в якому зараз  опинилися підприємства критичної 

інфраструктури, ну, воно все ж таки викликає дуже серйозне занепокоєння, і, 

звичайно, депутати будуть виходити, в тому числі, і з соціальних можливих 

наслідків, коли борги, які накопичилися, ми проводили нараду з 

енергоринком, там просто… там  десятки мільярдів боргів, фінансовий стан, 

який просто хронічно не вирішується, питання поліпшення фінансового стану 



підприємств, які надають, в тому числі, послуги центрального водопостачання 

і водовідведення, вони можуть все ж таки завадити своєчасному введенню в 

дію цього закону.  

Але ще раз хочу вас запевнити, будемо підходити до цього збалансовано 

і дуже уважно.  

Зараз, будь ласка,  міністерство ще хоче – да? Наталія Володимирівна,  

будь ласка.  

 

ХОЦЯНІВСЬКА Н.В.  Наталія Хоцянівська, директор департаменту 

економіки Мінрегіону. Я, мабуть, хочу ще більше усугубити цифрами ту 

ситуацію, яка склалася в галузі, але розставити два акценти. Да, дійсно 

проблема є у формуванні тарифів, ну, у визначенні величини тарифу і, 

відповідно, наслідки цього, бо сьогодні збитки підприємств водопровідно-

каналізаційного господарства сягнули вже понад півтора мільярда гривень 

тільки за сім місяців поточного року. Відповідно, збільшилась і заборгованість 

по рахункам за електричну енергію на мільярд 300.  

І якщо Дмитро Юрійович акцентував увагу, що заборгованість між 

фактичними витратами і затвердженими тарифами ще на 1 січня 16-го року 

залишилась не погашеною в 2,5 мільярда по підприємствам водопровідно-

каналізаційного господарства, то я хочу звернути увагу шановних народних 

депутатів, що така ж заборгованість утворилася протягом 16-17-го року і 7 

місяців поточного року, і це взагалі страшенна цифра, це 16,5 мільярдів 

гривень. І підприємства водопровідно-каналізаційного господарства знову ж 

накопили за цей період 2,5 мільярда. Але, на що хотілось перевести акцент. 

В країні широка програма житлових субсидій. Тобто ми всі 

усвідомлюємо, що малозабезпечені верстви населення мають всі підстави 

скористатися державною підтримкою, а відповідно не допускати 

заборгованість за спожиті енергоносії.  

Поряд з цим швидкими темпами зростає саме заборгованість по 

розрахункам за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення. І якщо 



рівень розрахунків за 8 місяців 16-го року складав 96,6 відсотків, тобто він був 

наближений до 100 відсотків, то уже за 8 місяців 17-го року він склав 90 

відсотків, а на сьогодні він взагалі ледве перевищує 85 відсотків і 

заборгованість тільки спочатку цього року збільшилась на 1 мільярд 100 і вона 

уже також досягає 3 мільярдів.  

Поряд з цим є суттєві перекоси в розрахунках за електричну енергію, 

вірніше, є реальні джерела для розрахунків за електричну енергію. Ну, для 

прикладу. Івано-Франківська область, підприємства цієї галузі заборгували 

тільки 6 мільярдів 600. Але заборгованість населення цього регіону понад 20 

мільярдів.  

Заборгованість по Київській області – 7 мільярдів 700 за електричну 

енергію, населення заборгувало – 94… Тобто…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 94 мільйони.  

 

ХОЦЯНІВСЬКА Н.В.  Мільйони, мільйони, перепрошую. І в мільйонах 

я і називаю… Ой, для мене уже мільйони – це не гроші, тільки в мільярдах. Я 

називаю відповідно і борги за електричну енергію.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто дивлюся, засумували депутати…  

 

ХОЦЯНІВСЬКА Н.В.  Да-да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По областях мільярди. 

 

ХОЦЯНІВСЬКА Н.В.  Да. Одеса: 36 – за електричну енергію, 140 – 

населення. Але до чого я все це веду. Сьогодні в країні, звичайно, що нема 

дієвого механізму роботи з населенням через виконавчі служби. Ми 

проводили різні моніторинги і ефективність виконавчої служби дуже низька 

по роботі з населенням.  



Ми розробляли законопроект, який би дав можливість 

реструктуризувати заборгованість. Ну, із-за різних причин він знову ж таки не 

вийшов на Верховну Раду для прийняття певних рішень. Міністерство все-

таки наполягає на тому, що цей закон буде поштовхом для зменшення 

заборгованості і просили би вашої підтримки в розгляді, мабуть, його через 

народних депутатів, якщо він так складно проходить. Так, це дало б 

можливість принаймні мати джерела для підприємств водопровідно-

каналізаційного господарства для розрахунків за електричну енергію, для 

виконання інвестиційних програм і таке інше. 

Через те на сьогодні у нас лишається дві проблеми. Це що робити з цією 

різницею між фактичними витратами і затвердженими тарифами, яка 

накопилась уже після законодавчо прийнятих рішень після дати 1 січня 16-го 

року. Бо це дійсно потужний ресурс, який відображається в збитках 

підприємств і позбавляє їх можливості реалізації повноцінно своєї діяльності. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, дякую. 

Ну, колеги, я думаю, що ми не будемо зараз обговорювати роботу 

виконавчої служби. Впевнений, що в сьогоднішніх умовах ще більш жорстко 

поводитися з платниками за житлово-комунальні послуги, я не думаю, що це 

буде правильний шлях. От те, що уряд має зробити і держава має зробити все, 

щоб розрахуватися з підприємствами – це дуже важливо. Більше 3 мільярдів 

заплановано. На превеликий жаль, ми сьогодні в показниках бюджету цього 

не побачили. 

Шановні колеги, я тоді повертаюся до нашого порядку денного. Ми 

послухали і представників нашого шановного регулятора, і нашого 

міністерства профільного, послухали доповідь президента Української 

асоціації "Укрводоканалекологія". Проект рішення розданий депутатам. В 

принципі, я так розумію, що, Євгене Вікторовичу, теж підтримуєте, да, 

принципова позиція… 

 



МАГЛЬОВАННИЙ Є.В. Ну, у мене є деякі застереження. Все-таки по 

різниці тарифів ми хотіли б, у нас уже було рішення попрацювати з 

міністерством, але до даного часу ми не бачили ні цифр, ні механізмів… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, давайте ми може цифри редакційно. 

 

МАГЛЬОВАННИЙ Є.В. ... як це рахувалось. Тому хотілось би отримати 

інформацію для початку.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, по нульовому алгоритму принципово 

починаємо, да, такий діалог з комісією?  

 

МАГЛЬОВАННИЙ Є.В. Ну, діалог можна розпочати, але це профільний 

член комісії, який веде це питання, зараз не присутній, тому сказати… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Звичайно, звичайно. Ну, це ж початок діалогу, 

звичайно, ми будемо працювати з членами НКРЕКП Дмитром Колесником, 

який відповідає за це питання. 

Колеги, які є запитання щодо проекту рішення по першому пункту 

порядку денного?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, давайте ми зараз проголосуємо, тому що… (Шум 

у залі) Да, я думаю, що депутати підтримають.  

Колеги, які є запитання? Немає. Давайте тоді ставимо проект рішення, 

який розданий депутатам. 

Хто за те, щоб його підтримати в тій редакції, які запропонована 

комітетом, прошу голосувати з врахуванням редакційних зауважень там по 

цифрам. Хто – за? Олександре Олександровичу, теж "за", да?  



 

СТАШУК В.Ф. У нас "за" сім. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 7 на сьогоднішній день, на сьогоднішній час. Проти, 

утримався – нема. Так, колеги, рішення прийнято. 

Ви хотіли коментар дати? Коротенько, якщо можна.  

 

ШКІНЬ О.М. Шановні народні депутати, Олександр Шкінь, директор 

асоціації. Скажемо так, те, що стосується ……… галузі,  Дмитро Йосипович 

сказав і прекрасно я знаю, ми не раз її розглядали, але новий Закон про ринок 

електричної енергії, я скажу своїми словами простими.  

По-перше, з 11 грудня або 1 з січня фактично підприємства залишаються 

один на один з постачальниками, які не зацікавлені абсолютно працювати з 

нашими підприємствами. Не зацікавлені, тому що наявність боргів 6 мільярдів 

на сьогодні підприємства заборгували, і немає перспективи на подальший цей 

розрахунок. І національний регулятор, добре, що він зайняв сьогодні позицію, 

трохи повернувся до нас обличчям, але скажемо так, не без його участі 3,5 

мільярди ми не змогли погасити свою заборгованість по різниці в тарифах, яка 

була у 17-му, яка була на перше, ну, в 17-му році, яка закладена була в 

Державний бюджет. Перспектива на своєчасне встановлення тарифів досить у 

нас викликає певні сумніви.  

На сьогодні є процедура встановлення тарифу, 866-а, яка каже про те, 

що у нас тарифи на 19 рік уже мають бути встановлені. На сьогоднішній день 

поки що не розглядалася, поки що йде коригування за 18 рік по деяким 

підприємствам, яким своєчасно ці тарифи не були встановлені.  

Якщо брати електроенергетику, ну, все, ну, дуже, скажемо так, 

економічно… є там проблеми певні. Але у них тарифи переглядаються 

щомісячно на сьогоднішній день, тому нас не можна порівнювати фактично, 

якщо виноситься за рахунок перехресного субсидування, яке у них є. Тому  нас 

порівнювати, дві галузі, які безправні, і ми тарифи встановлюємо майже з 



запізненням півтора року, це не можливо. І цей закон, він каже про те, що якщо 

підприємство не зможе заключити договір, там, з 11 грудня, значить, 

автоматично, ну, я надіюсь, що буде визначений постачальник останньої надії, 

де тарифи будуть перевищені в 3-4 рази порівняно з діючими. От і це загроза 

як мінімум на кілька місяців, ну, на 3 місяці, на які дається ця можливість. 

Ми зустрічалися з представниками "Енергоринку", у них є дуже багато, 

скажемо, з цього моменту питань, був винесений... від них ми взнали про те, 

що був винесений там 2 роки  тому назад закон – Закон про погашення боргів 

на ринку, 30 мільярдів, які склалися, були конкретні напрямки, але нічого не 

було зроблено. Тому  просто підприємства, якщо постачальник, навіть якщо 

заключить договір і підприємство не буде виконувати обов'язки, постачальник 

дає свою інформацію на розподілювача, на обленерго, воно має відключити 

підприємство. Якщо воно це не робить, то всі борги споживання 

електроенергії відносяться на втрати того розподілючого  електроенергії. 

Тому тут ми надіялись, якщо буде відстрочка цього закону хоча б на 

місяць, буде простіше пройти перехідний період. Ми надіємося, що за цей 

період можна буде якось субсидії з державного бюджету все-таки отримати 

підприємствам, покращити ситуацію. Надіємось на те, що державний 

регулятор все-таки прийме тарифи, і буде той механізм, який запропонований 

і в попередній оплаті буде застосований, і перейти на універсального 

постачальника на сьогодні, ну, вкрай необхідно, тому що, ну, підприємства 

просто залишаться без електричної енергії. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Ми дякуємо. Значить, ну, шановні колеги, до 

депутатів звертаюся, Олена Олександрівна пояснила, що національний 

регулятор готовий оперативно доопрацювати (зараз, да) працювати над тим, 

щоб встановити тарифи, це з одного боку. А з іншого боку, основне 

побоювання підприємств, які надають послуги центрального водопостачання 

та водовідведення, в тому, що просто до них ніхто може... може ніхто не 



прийти як постачальник. А постачальник останньої надії – це, по-перше, дуже 

короткі терміни, там максимально 3 місяці. Правильно? І коефіцієнт 1,3, тобто 

це значне зростання тарифів. Тому якраз от ці побоювання і це занепокоєння 

покладено в основу рішення, яке тільки що депутати проголосували. 

Правильно ми викладаємо? 

Да, Олена Олександрівна, ви хотіли коротенький коментар. Якщо 

можна, коротенько, да,  щоб ми далі... 

 

АНТОНОВА О.О. Я дуже  коротко.  

Дуже дякую, що надали слово. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка. 

 

АНТОНОВА О.О. Дуже дякую за позицію. 

Хочу внести два маленьких коментаря.  

Перше. Тарифи на електричну енергію не переглядаються щомісячно, 

для аналогів водоканалів – це обленерго, в  цьому році був один перегляд, це 

заробітна плата на 10 відсотків для всіх обленерго. Тобто це… заява ця не 

відповідає дійсності – перше. 

І другий нюанс, який не відповідає дійсності, – це припущення стосовно 

рівня тарифів для постачальника універсальних послуг. Відповідно до 

методологій, які розроблені наразі регулятором і майже всі вже оприлюднені 

в "Урядовому кур'єрі", тобто набули чинності, для постачальника останньої 

надії на 25 відсотків інфлюється тільки оптова складова тарифу, яка в 

залежності від рівня приєднання об'єктів Водоканалу може складати в 

середньому 60 відсотків роздрібного тарифу, тобто тарифи останньої надії 

ніколи, ні за яких обставин не будуть в 3-4 рази вище тарифів ПУ. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, 3-4, це ж... 

 



АНТОНОВА О.О. Максимум, прозвучало... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, 30 відсотків, ні, 1,3... 

 

ШКІНЬ О.М. ..... тариф  максимальний. 

 

АНТОНОВА О.О. Ні, це до... максимум до 20 відсотків, те, що  ми... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, там – ні, нема. 

 

АНТОНОВА О.О. Три. Знову ж таки, якщо... Може, я неправильно 

почула колегу. Якщо ви говорили про.... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але 30 відсотків – це теж дуже багато. 

 

АНТОНОВА О.О. Необов'язково, 60 відсотків на 0,3 – це, я не знаю, 20, 

15... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну,  20 відсотків. 

 

АНТОНОВА О.О. Да, така різниця може бути.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Але терміни? Але терміни, там обмежені по 

термінах. 

 

АНТОНОВА О.О. 90 днів – це правда. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Ну, це ж, ну, а як далі?  

 

АНТОНОВА О.О. Це правда. 



Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну... 

Друзі, давайте, у нас зараз інше, ми це поклали в основу нашого рішення, 

воно проголосоване.  Дякую депутатам за підтримку.  

Рухаємося далі по порядку денному. Законопроект 9061, теж він  

розданий депутатам. Ну, достатньо... Ми не є основним комітетом, але 

законопроект, ну, який, я думаю, що треба було б утриматися від його 

підтримки. Основні положення його які? Зменшення термінів перевірки з 4, 

значить, до... Да, з 6 до 4 років. І вилучення норми закону щодо можливості не 

проведення сертифікації лічильників, які є сертифікованими в ЄС. Ну, це одне 

з таких позитивних було положень. І Кабінет Міністрів чомусь пропонує це 

відтермінувати. Зможете дати інформацію, да? Да, Мінекономіки, будь ласка. 

 

СТАШУК В.Ф. Можна відразу питання?... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, давайте, да, будь ласка. Ви представтесь, будь 

ласка.  

 

ВІТКІН Л.М. Директор департаменту технічного врегулювання 

Мінекономрозвитку Віткін Леонід Михайлович. 

 

СТАШУК В.Ф.  Леонід Михайлович? 

 

ВІТКІН Л.М. Леонід, так.  

 

СТАШУК В.Ф. Леонід Михайлович, у мене питання. В матеріалах, які 

нам роздані, ви посилаєтесь на досвід повірки 45 тисяч лічильників води в 

місті Києві впродовж 16-17-х років. І цей досвід показав, що кількість 

лічильників, які не придатні, складає до 30 відсотків? 



 

ВІТКІН Л.М. Так. 

 

СТАШУК В.Ф. У мене таке питання, скажіть, будь ласка, що це за 

лічильники, хто їх виробник, яка, на вашу думку, причина? Чому така кількість 

не придатні і яким чином вони так сертифіковувались, і ………., що така 

велика кількість непридатних? 

 

ВІТКІН Л.М. Ну, ми не робили в розрізі виробників. 

 

СТАШУК В.Ф. А чому ви не робили? 

 

ВІТКІН Л.М. Ну, це не має… 

 

СТАШУК В.Ф. Тоді уточнюю питання. Ні-ні, це важливо. Тоді уточнюю 

питання. А у вас є розуміння, от, із 100 відсотків встановлених лічильників, 

наприклад, води, бо Ви ж тут на цифри зсилаєтесь. Яка там кількість 

вітчизняних лічильників, приладів з Євросоюзу, приладів не з Євросоюзу? 

 

ВІТКІН Л.М. Ну, ми можемо зробити цю статистику і надати. 

 

СТАШУК В.Ф.  А ні, а ви "можете" чи вона у вас є? 

 

ВІТКІН Л.М. Ні, зараз ми не робили в розрізі. Ми робили загальну 

кількість непридатних. Тобто оце ключове. 

 

СТАШУК В.Ф.  Ні, це абсолютно не ключове. Якщо раптом виявиться, 

що з цих 30 відсотків всі 30 відсотків китайського виробництва або, уявімо, 

німецького? Це ж дуже серйозні питання. Тому, коли ви нам приходите і 

пропонуєте, посилаєтесь на ці цифри, при цьому ви не можете сказати жодного 



слова, а що це за лічильники, мені здається, що ви не готові переконувати нас 

в своїй правоті. 

 

ВІТКІН Л.М. Є інші аргументи, не тільки ці. 

 

СТАШУК В.Ф. Ні. Це ключовий аргумент. Є 100 відсотків лічильників, 

ви на сьогодні не володієте інформацією, яка з них кількість вітчизняного 

виробництва, європейського, китайського, американського, але ви розказуєте, 

що, значить, не дай Бог, ми втратимо можливість сертифіковувати європейські 

прилади.  

 

ВІТКІН Л.М. Ні, а від того, якої країни походження, вони ж точніше не 

показують, так? Вони… 

 

СТАШУК В.Ф. А це ми не знаємо цього. Якби  у вас був аналіз, що 30 

відсотків поламаних лічильників – це німецькі, тоді ми би розуміли, що погано 

в Євросоюзі сертифікуються. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А чому є таке бажання сертифікувати європейські 

лічильники?  

 

ВІТКІН Л.М. Ні, ну, питання… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що за бажання таке? Чим, чим, чим це пояснюється? 

 

ВІТКІН Л.М.  Я якраз хочу пояснити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що свербить? Да, будь ласка, да. 

 



ВІТКІН Л.М. Якраз не свербить. Я хочу пояснити з точки зору наших 

зобов'язань, так, виконання Угоди СОТ (Світової організації торгівлі) про 

технічні бар'єри, так, ключових принципів взагалі функціонування цієї 

організації, тобто є два ключових принципи, яких зобов'язані дотримуватись 

члени Світової організації торгівлі.  

Україна з 2008-го підписала Закон України про приєднання до СОТ і там 

передбачено, що має бути національний режим для будь-якої продукції і 

режим – два ключових режими – режим найбільшого сприяння. Тобто мається 

на увазі, що не можна встановлювати пільгові процедури для однієї або 

декількох країн, не даючи ті ж самі преференції іншим країнам-членам СОТ.  

Тобто в цьому законі, про який ми говоримо і до якого ми хочемо внести 

зміни, якраз і зроблені ті преференції для країн Європейського Союзу, США, 

Японії і так далі.  

 

_______________. (Не чути) … счетчики. 

 

ВІТКІН Л.М. Це, ну. І на що ми наражаємося? Ми наражаємося, що 

окремі країни, які не дуже добре ставляться до України, так, можуть подати 

скаргу до Світової організації торгівлі… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, наприклад. 

 

ВІТКІН Л.М. … і в результаті. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наприклад, це які країни? 

 

ВІТКІН Л.М. Ну, наприклад, Російська Федерація, так? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, добре.  

 



ВІТКІН Л.М. Да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто у вас є бажання перевіряти більше і частіше. 

Так? Ну, пропозиція, вона так виглядає. Ну, фактично. 

 

ВІТКІН Л.М. Можна і так трактувати. Нема такого бажання. Бажання 

одне, щоб лічильники, які стоять, вони були повіреними і показували точні 

покази. Так? Інакше, от ми робили аналіз, значить, якщо відхилення від 

точності 15 відсотків або в одну сторону або в іншу  для  середньої сім'ї з 

чотирьох осіб, це за рік приблизно переплата, якщо в одну сторону – 2  тисячі, 

якщо в другу сторону більше 15 відсотків похибка, то приблизно теж саме, 

надавач комунальних послуг недоотримає… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Недоотримує. Леонід Михайлович, абсолютно, 

абсолютно зрозуміла позиція, в принципі  вона заслуговує на підтримку. Але 

я хотів би вас повернути до питання, яке задавав Віталій Филимонович 

Сташук. Тобто дайте аналіз, треба дати більш переконливі аргументи, тому що 

те, що зараз  ми бачимо в проекті закону,  ну, я думаю, що депутати це не 

підтримають на сьогоднішній день.  Тому, будь ласка, давайте аналіз… 

 

ВІТКІН Л.М.  Ми готові… готові в розрізі … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да нормально. 

 

ВІТКІН Л.М.  … як от шановний народний депутат запропонував, дати 

в розрізі виробників. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте. Це ж важливо. 

 



ВІТКІН Л.М. Саме 30 відсотків, про які… на які ми посилались, дамо 

статистику для виробника. 

 

СТАШУК В.Ф.  Але це …… не тільки про воду, але і про тепло, тому що 

вони ж…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну в комплексі, звичайно.  

 

ВІТКІН Л.М. Звісно. Все, так. 

 

СТАШУК В.Ф.  Шановні колеги, мене дивує інше питання,  у нас в 

чинному законодавстві я дозволю собі зацитувати, вказано про періодичну 

повірку: "Періодична повірка засобів вимірювальної техніки вузлів 

розподільного обліку здійснюється згідно з міжповірочним інтервалом, 

зазначеним у технічному паспорті". Тобто ніде не встановлено, що це    

періодичні 6 чи 9 років, про це сказано, але "не менше ніж один раз на 6  років 

для засобів механічного типу та менше як один раз на  9 років для  засобів 

інших типів". Це означає, що немає норми про 6 і 9 років, як чомусь ви  

вважаєте, що вона існує,  і пишете про це в пояснювальній записці.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Леонід Михайлович, я пропоную… 

 

СТАШУК В.Ф.  Це просто або  ви не зрозуміли, про що в законі написано 

або ви хочете, щоб ми самі себе ввели в оману… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ви підтримуєте? 

 

СТАШУК В.Ф.  … якби діяли всупереч тому, за що ми голосували. 

Терміни 6 і 9 – це крайні терміни. А  ми писали, що має бути міжповірочний 

інтервал, зазначений в технічному паспорті, якщо в  техпаспорті буде  



написано шість місяців, то треба  шість місяців, а не  4 чи 9 років. Тому, ну, 

дивна якась позиція… 

 

ВІТКІН Л.М. Залежить від практики. Тобто… 

 

СТАШУК В.Ф. Та не від практики, від норми закону ми ж чітко 

вказуємо… 

 

ВІТКІН Л.М. Правильно, але якщо ми кажемо, не менше ніж  шість, то 

ніхто не забороняє виробнику поставити 6 або 9 років. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я зрозумів…. Давайте… 

 

ВІТКІН Л.М. Але я хотів сказати, що взагалі-то в жодній країні не в 

техпаспорті встановлюється, а відповідні органи влади на основі 

статистичного аналізу це роблять в залежності від кількості непридатних за 

результатами повірки, розумієте.  

 

СТАШУК В.Ф. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Леонід Михайловичу, значить… 

 

ВІТКІН Л.М. І ми свої пропозиції… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Леоніде Михайловичу, давайте, тут не мітинг, є –  

головуючий. 

 

ВІТКІН Л.М. Безумовно. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, колеги, давайте таким чином. Є пропозиція 

надати відповідну інформацію, щоб ми могли її передивитися і прийняти 

свідоме рішення.  

Зараз давайте дуже коротко. Будь ласка, скажіть… 

 

ГАРНИК О. Асоціація міст, Олег Гарник.  

Я хотів би нагадати, що в цих стінах працювала робоча група. І та 

аргументація, яка на сьогоднішній день наводиться розробником 

законопроекту, нічим не відрізняється від тієї, що була тоді аргументована, за 

виключенням єдине що статистики. Це перше питання. 

Друге. Прохання все-таки дати можливість підприємствам 

водопостачання та теплопостачання запустити Закон про комерційний облік, 

створити їм можливість фінансову для того, щоб вони мали можливість 

обслуговувати ці лічильники, здійснювати повірки, а тоді приводити 

законодавство до європейського.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. 

 

ВІТКІН Л.М. Одна маленька ремарка. Взагалі-то ми взяли зобов'язання 

і в рамках СОТ, і рамках Євросоюзу, підписавши Угоду про асоціацію щодо 

приведення до їхньої норми практики. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, ми так робимо. Колеги… 

 

ВІТКІН Л.М. Чесно кажучи, не так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, є дві пропозиції: або не підтримувати, або все ж 

таки відкласти розгляд до отримання більш детальної інформації. (Шум у залі) 

І є пропозиція звернутися, до, я думаю, ………. Верховної Ради, тому що у 



нас… Це ж в повноваженнях нашого комітету, так? Давайте, будь ласка, теж 

зробимо відповідне звернення, тому що головним визначений Комітет з ПЕК, 

хоча засоби обліку якраз відносяться до нашого комітету. Тому я думаю, що 

це теж слушно. Давайте відкладемо, да? 

Колеги, хто за таке рішення, прошу голосувати. Шановні колеги, дякую. 

Всі – за.  

Значить, порядок денний у нас вичерпаний. Рішення ми прийняли.  

Щиро дякуємо. Спасибі. Спасибі. Дякую колегам. 


