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СЛИШИНСЬКИЙ В.І. Шановні колеги, сьогодні розпочинає свою 

роботу Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. Воно сформовано відповідно до Закону "Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг".  

Членами комісії обрано людей, які мають бездоганну ділову репутацію 

і які мають досвід роботи у даній сфері. До складу комісії визначено 

Президентом України: Котка Василя Григоровича – президента 

всеукраїнської громадської організації "Енергетична асоціація України", 

Поташкника Семена Ізрайлевича – президента всеукраїнської громадської 

організації "Асоціація Укргідроенерго".  

Верховної Ради України за поданням Комітету Верховної Ради України 

з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної 

безпеки Голікову Світлану Веніамнівну, за поданням Комітету Верховної 

Ради України з питань будівництва містобудування і житлово-комунального 

господарства Яструбінського Василя Івановича.  

Кабінет Міністрів за пропозиції Міністерства енергетики та вугільною 

промисловості Ніцака Миколу Григоровича.   

Я вітаю всіх членів Конкурсної комісії з такою відповідальною місією, 

оскільки від вас залежить до того, як буде відбуватися і навіть сформована 

сама комісія, і життя фактично всіх наших громадян в нашій державі.  

Я хотів сказати, що у нас з 26 травня поточного року Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
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комунальних послуг працює у складі чотирьох членів замість визначених 

законом семи, і не пізніше як 26 листопада мають бути звільнені ще два її 

члени. Тому тут повинно бути досить інтенсивна робота.  

Відповідно до закону роботу к комісії забезпечує Апарат Верховної 

Ради України. В зв'язку з цим за розпорядженням Першого заступника 

Керівника Апарату Верховної Ради України від 22 листопада 2017 № 287 

було видано розпорядження, яким визначено секретаріат Комітету Верховної 

Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики 

та ядерної безпеки відповідальним за організаційно-технічне та  

інформаційно-методичне забезпечення діяльності Конкурсної комісії і 

покладено обов'язки щодо організаційного забезпечення діяльності 

Конкурсної комісії на заступника керівника  секретаріату Комітету Верховної 

Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики 

та ядерної безпеки Зенюк. Також дано доручення всім Управлінням і 

відділам, які будуть забезпечувати роботу вашої комісії.  

В зв'язку з тим, що у нас є певні неузгодження в законодавстві, які 

необхідно буде оперативно вирішувати, то у нас безпосередньо від Апарату 

визначено заступника Керівника Апарату Верховної Ради України 

Мартиненка Олександра Андрійовича, який буде тісно працювати у співпраці  

з комісією, і у випадку необхідності будуть залучатися й інші наші 

структурні підрозділи  крім тих, які безпосередньо зазначені.  

Крім того хотів би сказати, що оголошення про те, що сьогодні 

відбувається засідання, воно відповідно до закону розміщено на сайті 

Верховної Ради України і на сайті Президента України. Крім того 

відбувається пряма трансляція нашого засідання на сайті Верховної Ради 

України і на сайті Президента України.  

А зараз я хочу надати вітальне слово в зв'язку з початком роботи 

народному депутату України заступнику голови комітету Ользі Валентинівні 

Бєльковій, будь ласка. 
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БЄЛЬКОВА О.В. Дуже дякую. Шановні члени Конкурсної комісії, я вас 

вітаю перш за все з тим, що ви отримали цю дуже важливу місію в свої руки. 

Дійсно, неможливо її недооцінити, тому що сьогодні ми опинилися в 

ситуації, де всі експерти з ринку дивляться, що далі буде з 

енергорегулятором.  

Разом з тим я хочу сказати, що цей комітет доклав  дуже багато зусиль, 

і деякі з вас брали участь у написанні законопроекту, який фактично 

поставив собі за мету дійсно створити,  оновити енергорегулятор на засадах, 

які дозволять суспільству довіряти більше всім тим рішенням, які будуть 

приймати майбутні комісіонери. На жаль, не всі строки були дотримані і 

тепер ваша робота буде дуже такою стислою, назвемо її так. Разом  з тим 

закон визначає доволі багато строків, які ви не можете оминути у своїй 

роботі.  

Мені здається дуже важливим зазначити наступне, з моменту початку 

цієї комісії ви всі є представниками не тих органів влади, які вас делегували, 

а фактично народу України. Фактично ви всі дієте в межах своїх 

повноважень виписаних в законі, на громадських засадах, але вашою метою є 

обрання чесних, порядних, професійних, нових комісіонерів.  

Конкурсна комісія самостійно затверджує свій регламент, який, я 

сподіваюсь, найближчим часом буде зрозумілий і для громадськості. Ми 

доклали особливих зусиль для того, щоб всі механізми прозорості були 

дотримані. Так ведеться відеозапис, будуть вивішуватися протоколи ваших 

засідань,  і громадськість буде знати, яким чином проводяться обговорення.  

Ми очікуємо, що найближчим часом на виконання закону ви оберете 

собі голову, який фактично, або яка, організує роботу вашої невеличкої групи 

і почне найголовніше – пошук нових кандидатів, оголосить конкурс. І 

відповідно до закону у нас є 45 днів на сьогодні  для того, щоб всі бажаючі 

кандидати подали свої заявки. Такий термін, з одного боку, деякі експерти 
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нам зазначали, що є задовгий термін, з другого боку – це ніби як термін, який 

дозволяє всім професійним кандидатам зібрати необхідні документи.  

Як представник цього комітету я окремо хотіла би наголосити, що по 

ходу вашої роботи ми дуже зацікавлені почути від вас вашу думку, експертну 

в тому числі, щодо самого законопроекту і чи бачите ви якісь неузгодженості 

і технічні моменти або політичні, які роблять вашу роботу складною або 

неможливою. Сподіваюся, що цього не буде. Разом з тим всі члени мого 

комітету і комітету ЖКХ  дуже зацікавлені як законотворці бачити від вас 

фідбек на нашу законодавчу роботу.  

На останок хочу зазначити про наступне. Комісія регулятора, склад 

якого ви будете оновлювати, є одним із найбільш потужним, найбільш 

важливим сьогодні  для економіки України. Ми очікуємо, що можливо на вас 

буде певний тиск. Ми пропонуємо вам свою допомогу у цьому сенсі, що ми 

готові підключатися в разі, якщо ви побачите, що є якісь нерозумні до вас 

звернення або хтось заважає працювати цій безпосередньо комісії. Ми 

пропонує вам вчасно інформувати громадськість і використовувати всі 

можливі ресурси, яке надає українське законодавство, включаючи звернення 

до медіа, включаючи звернення до відповідних правоохоронних органів.  

На цьому від себе особисто додам, що я дуже хочу, щоб ваша робота 

склалася без ніяких скандалів, без ніякого тиску, дуже спокійно, 

конструктивно і так, як ми як законодавці мріяли, коли писали цей закон.  

Я бажаю кожному із вас успіху і дуже хочу побачити результати вашої 

роботи якомога скоріше. Дякую.   

 

СЛИШИНСЬКИЙ В.І. Шановні колеги, Апарат доклав усіх зусиль, щоб 

забезпечити вашу роботу. У вас у кожного в папці знаходиться  як сам закон, 

а також і аналітичні матеріали, які необхідні для забезпечення вашої роботи. 

Зараз ми дуже хотіли би, щоб ви обрали голову комісії, якому ми могли 

б передати "бразди правління" і безпосередньо який би взяв управління в свої 
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руки. Так що ми вас просимо визначитися з кандидатурою, хто буде голова 

вашої комісії? Будь ласка. 

 

ПОТАШНИК С.І. Дозвольте, шановні колеги? 

Шановні пані та панове, пропоную головою Конкурсної комісії обрати 

пана Котко. Я знаю його багато років і по роботі, і по нашим спільним 

справам, які ми на загальній основі проводили. Я його знаю, як фахового, як 

досвідчену і добру людину. Тому я прошу, якщо можливо, членів Конкурсної 

комісії і всіх присутніх вас, якщо це можливо, підтримати мою пропозицію. 

 

СЛИШИНСЬКИЙ В.І. Ще пропозиції є від членів комісії? Немає.  

(Загальна дискусія).  

 

ГОЛІКОВА С.В. Я думаю, що ми сьогодні  дійсно повинні обрати саме 

такий фаховий склад, який нам дозволить працювати і над регламентними 

документами, тому що зараз у нас багато певної такої потужної поточної 

роботи.  

Тому я сподіваюся, ми Василя Григоровича всі знаємо, він людина, яка 

вміє добре працювати із паперами і визначати організаційні заходи розумно, 

тому можна підтримати.  

У нас Семен Ізрайлевич найстарший наш член, найповажніший. Хоча я 

хочу сказати, що комісія також буде приділяти увагу і гендерному принципу, 

я тут одна, тому давайте і далі будемо робити так, щоб у нас хоча б в цих 

наших керівних органах і гендерний принцип теж був дотриманий. Дякую.  

 

СЛИШИНСЬКИЙ В.І. Тоді, якщо можна, я попросив би членів комісії 

проголосувати за те.  

 

БЄЛЬКОВА О.В. Ще важливо, щоб Василь Григорович висловився. 
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СЛИШИНСЬКИЙ В.І. А, Василь Григорович. Будь ласка. 

 

КОТКО В.Г. Я можу тільки подякувати тих членів комісії, які вийшли 

на мою кандидатуру. Якщо мене оберуть, я зроблю все для того, щоб комісія 

спрацювала, так би мовити, кваліфіковано, добре зробила свою роботу, ту 

роботу, на яку ми переведені. Дякую.  

 

СЛИШИНСЬКИЙ В.І. Тоді я прошу членів комісії проголосувати, хто 

за те, щоби обрати головою комісії Котко Василя Григоровича? Дякую. 

Одноголосно.  

Я хотів би привітати Василя Григоровича і побажати успіху в роботі. 

Побажати, щоби комісія так організовано, дружно працювала по всім 

питанням, які у вас будуть. І, безумовно, Василю Григоровичу, хочу вам 

передати далі "бразди правління" у свої руки. Дякую.  

Тому від Апарату тоді залишається Мартиненко Олександр 

Андрійович, який по необхідності буде скоординувати, узгоджувати роботу, 

яку вам необхідно буде робити. Дякую, Василь Григорович.  

 

КОТКО В.Г. Дякуємо. І продовжуємо.  

Я ще раз хочу подякувати всіх присутніх, перш за все членів комісії за 

ту довіру, яку мені надали. Подякувати за оперативну роботу, яку зробив 

Апарат Верховної Ради України для того, щоб підготувати це наше засідання. 

І висловити надію, що ми будемо працювати, по-перше, швидко, але 

вирішувати все, так би мовити, розважливо, розумно і таке інше. 

Я думаю, що нам треба переходити вже чисто до практичної роботи. 

Наступне питання, яке нам потрібно вирішити, це є визначення регламенту 

нашої роботи.  Але я думаю, що, не знаю, нам треба визначитись, будемо ми 

ще обирати? Я думаю, що нам треба ще обрати секретаря нашої комісії. І я 
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думаю, що ми можемо це зробити зараз, потім передбачивши це все в 

регламенті.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Так. 

 

КОТКО В.Г. Я маю на увазі, що секретар комісії, по-перше, буде 

виконувати, якщо за якихось причин голови не буде, то щоб комісія не 

зупинялась і продовжувала роботу, перше, і виконувати інші організаційні 

функції, які ми, так би мовити, визначимо в регламенті. 

Члени комісії, які щодо цього будуть думки, щоб секретар? Нема 

заперечень? 

 

ПОТАШНИК С.І. Немає.  

 

КОТКО В.Г. Щоби ми крім голови вибрали ще секретаря. Тоді у мене 

пропозиція, з урахуванням побажань щодо гендерної політики, вибрати 

секретарем нашої комісії Світлану Голікову. Члени комісії, ваші думки з 

цього приводу?  

 

ПОТАШНИК С.І. Якщо можна, я підтримую. 

 

КОТКО В.Г. Найстаріший і найповажніший підтримує. Як інші члени 

комісії? Нема заперечень? Тоді голосуємо. Хто за те, щоб секретарем комісії 

обрати Голікову Світлану Веніамінівну, прошу голосувати. Хто проти? 

Фіксуємо  одноголосно. З цим ми справились.  

Тоді переходимо до вирішення вже чисто практичних наших питань 

нашої роботи. Ключові документи, які ми як комісія повинні визначити для 

себе, це регламент нашої роботи – перше, і друге – порядок та умови 

проведення самого конкурсу. Це взагалі ключовий документ. І Світлана 
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Веніамінівна, і я вже тут трохи попрацював щодо того, що розібратися, який 

регламент ми можемо затвердити? У нас є проект регламенту, який 

напрацьовано.  

Моя пропозиція зводиться до наступного: давайте візьмемо собі 

декілька днів для того, щоб ми всі попрацювали з цим регламентом з тим, 

щоб до наступного засідання, якщо у когось будуть якісь зауваження, щоб ці 

зауваження були передані секретарю комісії. Так щоб на наступному 

засіданні ми мали проект більш-менш узгоджений і могли його затвердити. 

Це перше. 

Тепер друге, щодо положення про порядок та умови проведення 

конкурсу на підбір цих кандидатів до членів НКРЕКП. Цей документ дуже 

серйозний і я думаю, я не впевнений, що ми там за 3-4 дні зможемо його 

напрацювати, обговорити і таке інше. Пропозиція наступна, давайте ми, 

перше, всім членам комісії надамо ті матеріали, які у нас є щодо таких 

порядків по декільком таким же комісіям, як наша. Наприклад, по порядку 

комісії щодо виборів до Рахункової палати, по комісії щодо виборів до 

НАБУ, по комісії щодо виборів до Державного бюро розслідувань. Спочатку 

оці три, наприклад, так.   

Всі члени комісії уважно працюємо над цим днів три. Напрацьовуємо 

якийсь проект уже найкраще з того, що ми тут прочитаємо, з урахуванням 

специфіки енергетичної і комунальної галузей, таким чином, щоб на 

наступне засідання у нас був якийсь перший варіант проекту. Тоді на 

наступному засіданні ми зможемо затвердити регламент і обговорити цей 

проект, які у нас є думки щодо того, як над ним далі попрацювати. Якщо у 

нас не буде дуже багато суперечок і зауважень, то потім ми візьмемо ще днів 

2-3 і через 2-3 дні зберемо засідання і затвердимо цей порядок. 

Якщо те, що я пропоную, приймається, немає інших пропозицій або 

конструктивних ідей? Тоді давайте рухатись таким чином. Нема заперечень? 
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ПОТАШНИК С.І. Нема. 

 

КОТКО В.Г. Світлана Веніамінівна. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Просто таке процедурне. Дякую, Василь Григорович. 

Процедурне питання, щоб ми розуміли і всі наші члени комісії розуміли. 

Регламент, який тут дійсно опрацьований в такому першому варіанті, ми 

його сьогодні  можемо прийняти як за основу, просто як за базу, оскільки з 

ним працювати. І ми мусимо всі наші документи оприлюднювати на нашій 

сторіночці, яка буде на сайті Верховної Ради і у Президента на сторінці, і 

разом з протоколом.  

Тому є перша така пропозиція, щоб оцей документ, який у вас є, він був 

сьогодні  прийнятий за основу, він був оприлюднений разом з протоколом. А 

далі ми вже опрацюємо. Ми, можливо, почуємо там якісь зауваження від не 

тільки членів комісії і, можливо, там і депутати, і громадськість, і експерти 

подадуть нам, це буде до поради. І тоді на наступному засіданні ми якраз 

його затвердимо. Тому це в протоколі ми відмічаємо, що саме оцей документ 

ми його за базу сьогодні  приймаємо. Це перше. Дякую.  

Друге питання, прошу теж прийняти до уваги, що наші протоколи ми 

готуємо разом з секретаріатом Верховної Ради протягом трьох робочих днів. 

Ми їх підписуємо з Василем Григоровичем. Я думаю, поки регламенту немає, 

то давайте так на перший раз узгодимо це, що ви нам з Василем 

Григоровичем доручаєте, поки не затверджений регламент, цей протокол 

підписати. І так само він на цих двох сайтах повинен через три робочих дні 

з'явитися, бути оприлюднений. Тому просто процедурно, якщо потрібно 

голосувати. 

 

КОТКО В.Г. Так, так. Нема у членів?  
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ПОТАШНИК С.І. Немає. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Немає заперечень таких, що цей перший протокол, 

поки немає регламенту. Я вам дякую. 

 

КОТКО В.Г. Добре. Це ми приймаємо. І говоримо про те, що на 

наступне засідання ми, власне кажучи, повинні підготувати проект цього 

порядку, щоб по можливості теж його прийняти за основу, так? І потім я 

кажу ще раз попрацювати і вже на наступному засіданні його затвердити. 

Нема заперечень щодо цього? 

 

ПОТАШНИК С.І. Немає. 

 

КОТКО В.Г.  Тепер є ще одне питання, яке ми повинні вирішити, на 

мій погляд, зараз. Відповідно до закону участь у наших засіданнях можуть 

брати міжнародні організації, представники Європейської комісії,  

Енергетичного Співтовариства і таке інше. У мене пропозиція: до наступного 

засідання підготувати запрошення для участі їх. Ні.  

Давайте ми зараз підготуємо таке звернення до них з тим, щоб вони, 

перше, направили до нас своїх представників; і друге, ми їх теж попросимо, 

щоб вони на ті документи, які ми будемо приймати за основу, щоб вони 

оперативно, протягом 2-3 днів, теж давали свої зауваження, щоб вони теж 

попрацювали, якщо ми підключили до цієї роботи.  

 

ПОТАШНИК С.І. Дуже добре. 

 

КОТКО В.Г.  Тоді ми протокольно сформулюємо таким чином. Голові 

та секретарю комісії підготувати таке звернення з запрошенням, що вони 

брали участь – перше. І друге, з проханням, щоб вони оперативно на ті  
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проекти документів, які ми будемо вивішувати або надавати їм спеціально, 

щоб вони оперативно давали нам свої висновки. Так, члени комісії, немає 

заперечень, щоб ми протокольно? 

 

ПОТАШНИК С.І. Немає. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Можна я уточнення єдине. Дякую, Василь 

Григорович, що ви про це згадали.  В законі у нас перелічені "Європейська  

комісія, Секретаріат Енергетичного Співтовариства та інших міжнародних 

організацій". Я пропоную, що це було визначено чітко в протоколі, запросити 

окрім Європейської комісії, Секретаріату  Енергетичного Співтовариства 

наших донорів зі Світового банку. 

 

КОТКО В.Г. ЄБРР і Світовий банк. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Європейський банк  і проект USAID. Я думаю, що, 

можливо, якщо буде ще хтось, може нам дадуть пораду. 

 

КОТКО В.Г. Я думаю, треба тих, хто працюють з енергетикою. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Принаймні ці основні установи:  ЄБРР і Світовий 

банк, проект USAID, до Європейської комісії і Секретаріату  Енергетичного 

Співтовариства. 

 

КОТКО В.Г. Немає заперечень у членів комісії? 

 

ПОТАШНИК С.І. Немає. 
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КОТКО В.Г. Протокольно фіксуємо, що звернення саме до цих 

організацій. 

Таким чином порядок денний той, який ми запланували, вичерпано. 

Члени комісії, є якісь пропозиції, зауваження?  

Перше за все давайте визначимось, коли ми зберемося наступного разу 

для того, щоб затвердити регламент і бажано в першому, так би мовити, за 

основу прийняти порядок наш. 

Щодо регламенту, то я думаю, то нам-то і двох, трьох днів достатньо. А 

щодо порядку, середа, четвер, п'ятниця. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ні, Василь Григорович, вибачте, я все-таки тут 

секретарські функції виконую, щоб ми дотримувались регламенту. Нам зараз 

три робочих дні потрібно на публікацію протоколу. І два робочих дні нам 

потрібно попередити, повідомити до початку, до наступного засідання. 

 

КОТКО В.Г. Це не проблема, ми в ті дні попередити. 

 

МАРТИНЕНКО О.А. Це норма закону. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Це норма закону і ми її не будемо порушувати. Тому я 

не бачу можливості, щоб і протокол і все разом було. Тобто спочатку 

протокол, а потім вже об'ява про наступне засідання. 

(Загальна дискусія). 

 

ГОЛІКОВА С.В. Можна, але давайте перший раз ми просто опрацюємо 

цей механізм, щоб воно у нас нормально працювало. Просто на перший раз. І 

тому засідання ми можемо провести наступне, наприклад, 30-го, четвер. 

 

КОТКО В.Г. Це який у нас день? Четвер, нормально. Чотири дні. 
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ГОЛІКОВА С.В. Тому ми встигнемо і з протоколом, чотири робочих 

дні. 

(Загальна дискусія).  

 

МАРТИНЕНКО О.А. Вівторок – найменше короткий період для 

повідомлення на двох сайтах: Президента і Верховної Ради. Як ви приймете 

рішення, ми повідомимо. 

 

КОТКО В.Г. Якщо ви у вівторок повідомляєте, в четвер ми можемо 

збиратись, так? 

 

МАРТИНЕНКО О.А. Так. 

 

КОТКО В.Г. Нормально. Ми, власне кажучи, повідомлення якомога 

швидше ви даєте, але не пізніше вівторка. А що стосується. 

 

ГОЛІКОВА С.В. По протоколу ми в середу тоді. 

 

КОТКО В.Г. Прокол, коли він буде готовий через три дні, це вже ж 

одне від іншого не залежить, але в межах визначеного законом терміну. 

(Загальна дискусія).  

 

КОТКО В.Г. Світлано, ми тоді звернення наше, я думаю, теж повинні 

там в середу. Чи будемо чекати? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ні, хоча би текст. За два дні як попередження-

повідомлення. 
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КОТКО В.Г. Ні. Звернення наше до організацій. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Я думаю, що може у вівторок зможемо. 

 

КОТКО В.Г. Як тільки будемо готові, я думаю, не будемо чекати. Ми 

визначили, що ми там пишемо дві речі: запрошуємо дати представників для 

участі тут, якщо вони це бажають робити; і друге, просимо їх оперативно 

давати нам висновки щодо тих проектів, які ми будемо формувати і таке 

інше. 

Нема заперечень, так? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Тоді четвер,  це 30-е. На 15-у годину? 

 

КОТКО В.Г. 30-е на 15-у чи зранку? Там треба визначити, що нам 

краще? Нам же потім прийдеться працювати не так, як сьогодні ми за годину 

там справимося. В майбутньому нам доведеться працювати більш потужно, 

по декілька годин. 

 

ГОЛІКОВА С.В. А як із залою? 

 

КОТКО В.Г. Так краще, на мій погляд, якщо б ми це робили, 

наприклад, з 10-и ранку. 10, 11, 12, щоб у нас там було три години. Це я маю 

на увазі в майбутньому. 

(Загальна дискусія).  

 

КОТКО В.Г. 10 підходить? Давайте визначимося все-таки, що наступне 

засідання в 10. І це буде краще у всіх відношеннях. Зранку усі свіжіші, 

пробок немає, і таке інше, і буде час напрацювати. А то вже вечір, а день 

пройшов ніби. Нема заперечень? 
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ГОЛІКОВА С.В. Добре. 

 

ПОТАШНИК С.І. Немає. 

 

КОТКО В.Г.   Наступне засідання призначаємо: четвер, 10 годин. Що 

до цього часу треба зробити, ми визначились. 

 

НІЦАК М.Г. Питання можна? Проект до регламенту є, ми  його 

опрацюємо до четверга. А порядок? 

 

КОТКО В.Г. Порядку у нас ще нема. Ми на наступне засідання його. 

Якщо у нас буде якийсь проект перед засіданням. Якщо ми зможемо, 

наприклад, в середу, то ми розішлемо по електронній пошті всім, щоб можна 

було ознайомитись, щоб було що обговорювати. Ми так, власне кажучи, і  

будемо напрацьовувати, щоб вам щось дати, щоб день ви над чимось 

попрацювали.  

Але зараз попрацюйте над тими трьома документами, самі поставте там 

галочки, що ви вважаєте: це доцільно включити, це ні. Щоб, коли отримаєте 

проект, ви були уже більш-менш готові, у вас були якісь свої міркування і 

таке інше. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Я сподіваюся, до секретаріату просто хотіла 

уточнення, що всі є адреси, телефони? Щоб до секретаріату ви передали 

електронну пошту. Щоб пані Людмилі ви тоді всі координати дали. 

Координували питання, яка пошта вам зручна, яким чином надсилати. 

 

КОТКО В.Г. З боку секретаріату нема зауважень? Ви готові протокол 

оформити? Все у нас ми визначили, все нормально? Тоді, якщо нема ніяких 
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зауважень і пропозицій? Тоді я всіх хочу подякувати: і членів комісії, і тих, 

хто забезпечував це засідання, і всіх запрошених гостей за участь. І до 

наступної зустрічі в четвер о 10-й годині.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Так. Дякуємо вам усім. 

   

КОТКО В.Г. До побачення. 

 

 

 


