
ВИСТУП 
першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань 

паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, 
народного депутата України Домбро́вського О. Г. 

 
Доброго дня, шановні колеги! Перш за все, хотів би від імені Верховної Ради і 

профільного комітету щиро подякувати за запрошення та організацію такої важливої 
конференції. Життя ставить перед нами серйозні виклики й ми мусимо на це реагувати. І я 
би хотів зупинитися на декількох з них.  
Перше. Ми живемо в умовах реальної, надскладної гібридної війни. І такий інструмент як 
економічна, а особливо - енергетична агресія з боку північних сусідів дуже болісно б’є по 
економіці та життєдіяльності нашої держави.  

 
Інший виклик для енергетичного сектору і країни в цілому – фундаментальна й глибинна 
боротьба з проявами елементів корупції в енергетичній сфері, яка, на жаль, стала 
системною, в силу історичних проблем реформування (чи, так званого, реформування і, так 
званої, приватизації) енергетичної галузі України. 

 
Крім того, ми повинні враховувати, що і на глобальних ринках, на глобальному рівні 

відбуваються фундаментальні технологічні зміни, з’являються нові енергетичні технології, 
які корегують правила гри, і Україна має бути до цього готова. 

 
Наступний момент. Україна сьогодні перебуває в такому стані, на такому етапі 

реформування, коли нам необхідно мати не тільки статичний баланс енергетичних 
ресурсів, але й динамічну модель енергетичного балансу, і вона має носити не тільки 
прогнозний, але й управлінський характер. Щоб ми чітко розуміли, усвідомлювали і 
планували, як будемо розвивати енергетичний сектор, енергетичну галузь не тільки в 2015-
у, а й у 2016-у, 2017-у  та 2018-у роках.  

 
Верховна Рада і профільний комітет достатньо і, на мій погляд, ефективно працюють 

над прийняттям законів, необхідних для реформування енергетичної сфери. Буквально 
недавно ми проголосували в 2-у читанні та в цілому Закон про ринок природного газу. Так, 
він непростий, він не ідеальний, але повірте мені, це була дуже складна робота разом з 
нашими європейськими партнерами, секретаріатом Енергетичного співтовариства. І 
«Нафтогаз» дуже велику роль відіграв і доклав зусиль та енергії, щоб цей документ було 
ухвалено.  
 

Наразі ми працюємо над низкою фундаментальних і важливих проектів законів, які 
потрібні для реформування енергетичного сектора України. Перш за все – це закон, проект 
якого найближчими днями буде внесено до парламенту, «Про незалежного національного 
регулятора в енергетичній сфері», про так звану НКРЕ, з її плюсами та мінусами. Також 
працює (хоча на мій погляд, там темпи потрібно було б подвоїти або потроїти) робоча 
група щодо розробки нового закону про електричний ринок чи ринок електричної енергії в 
Україні.  
 



Хочу також поінформувати, що відбулося засідання профільного комітету, де ми 
проголосували й прийняли три, як на мене, дуже важливі проекти законів, які буде внесено 
до зали найближчим часом. «Про прозорість видобувних галузей», у тому числі 
нафтогазової галузі в Україні, стосовно звітів, цифр, поставок і будь-якої іншої інформації. 
Це проект закону про корекцію або внесення змін до Закону «Про рентні платежі». Тому 
що ми знаємо проблему змінення правил гри “заднім числом” для балансування бюджету 
2015 року, бачили реакцію і розуміємо, що правила гри в Україні, якщо ми хочемо мати 
стабільних інвесторів у будь-яку галузь, повинні бути статичними, їх не потрібно 
змінювати. 

 
Крім того, я можу сьогодні проінформувати про питання, яке можливо, не має 

безпосереднього стосунку до ринку газу, але стосується енергетики. Було проголосовано на 
комітеті проект закону № 2010, де кардинально змінили, зменшили ставки по сонячній 
енергії, потреба в чому довго дебатувалася. За великим рахунком, без цього 
дискредитується вся ідея, вся філософія «зеленої» енергетики в Україні. 
 

Я вважаю, що нині є одне, дуже фундаментальне рішення, яке декілька тижнів тому 
було прийнято в ЄС, яке змінює кардинально філософію, структуру взагалі європейського 
енергетичного ринку – це створення європейського Енергетичного Союзу. І ми повинні 
чітко розуміти, усвідомлювати, що європейський ринок, Європейський Союз, створюючи 
Енергетичний Союз, таким чином реагує на виклики, в тому числі й з боку РФ. Ми також 
повинні бути готовими й розуміти, як ці виклики приймати, і де місце України, місце 
української енергетики в загальноєвропейській ієрархії енергетичної структури. 

 
Це стосується не тільки газотранспортних мереж чи електричних, це стосується всієї 

енергетичної системи, яку ми маємо, з її плюсами й мінусами. Тому що технологічний та 
інвестиційний стан не тільки газових сховищ, газопроводів потребує кардинальної 
реконструкції й інвестицій, але й будь-які інші напрямки енергетичної інфраструктури.  
 

І на завершення.  Ми наразі говоримо про ринок газу і про те, що це дуже важливо –  
підтримувати його як державний, так і приватний розвиток. Але на першому місці з точки 
зору енергетичного ресурсу, ми все-таки повинні бачити енергоефективність, 
впровадження її технологій в нашій країні. Адже коли ми на одиницю українського ВВП 
(навіть такого, що не дотягнув до рівня 1990 року) маємо в три рази більше енергетичних 
витрат, ніж у середньому в світі, ми не можемо говорити про будь-яку економічну 
конкуренцію ані на європейському, ані на світовому ринку.  

 
Я всім нам бажаю в цьому реформуванні успіху та можу гарантувати, що 

профільний комітет ВРУ готовий максимально ефективно працювати з експертами, з 
Інститутом стратегічних досліджень й усіма інституціями, які хочуть змінити ситуацію в 
енергетичній сфері на краще. 

 


