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Шановний Олександре Юрійовичу!

В Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг розглянуто лист 
Рівненської обласної ради від 19.06.2020р. № 01/04-231р. до рішення ради 
від 05.06.2020р. №1726 та повідомляємо.

На розгляд до Верховної Ради внесено проект закону про внесення змін до 
Закону України «Про ринок електричної енергії», реєстр. № 3199 доопрацьований. 
Ціллю зазначеного законопроекту є, зокрема, підтримка критичної енергетичної 
інфраструктури -  в т.ч. державних підприємств -  виробників електричної енергії 
(атомних електростанцій). Наразі законопроект, реєстр. № 3199 готується Комітетом 
до розгляду Верховною Радою України у другому читанні і з прийняттям якого 
частина порушених у Вашому зверненні питань буде вирішена.

Також, у Верховній Раді України IX скликання створено міжфракційне 
депутатське об’єднання «За розвиток атомної енергетики», пріоритетами діяльності 
якого є: забезпечення сталого розвитку атомної енергетики як основи стабільної 
роботи енергетичного комплексу України; сприяння повноцінній участі атомної 
генерації у конкурентному ринку електричної енергії; сприяння належному 
фінансуванню діяльності підприємств атомної енергетики України та безпеки 
об’єктів енергетичної інфраструктури; участь у напрацюванні необхідних рішень 
для максимального використання потужностей атомної генерації як такої, що чинить 
мінімальний вплив на навколишнє середовище та генерує найдешевшу 
електроенергію; підтримка достойного рівня матеріального забезпечення та 
всебічного розвитку людського потенціалу працівників атомної енергетики та 
мешканців міст-супутників АЕС.

Крім того, надані Рівненською обласною радою пропозиції поширено серед 
народних депутатів - членів Комітету для використання їх у законотворчій
ДІЯЛЬНОСТІ. р

З повагою 
Голова Комітету
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