
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних 

послуг 

3 вересня 2019 року 

 

Веде засідання голова Комітету ГЕРУС А.М. 

 

(Початок аудіозапису відсутній) 

 

ПІДЛАСА Р.М.  ….оновлюємо норму іонізуючого випромінювання для 

стажерів та студентів на рівні 2 мілізіверта на рік, зараз це питання не 

врегульоване чинним законодавством.  

І друга норма пропонує, законопроектом також пропонується 

імплементувати вимоги статі 60 Директиви 2013/59 Євроатому, а саме 

пропонується доповнити статтю 17 Закону України "Про захист людини від 

впливу іонізуючого випромінювання" вимогами безпеки яким має 

відповідати сучасне медичне радіологічне обладнання. Чому це потрібно 

крім гармонізації з законодавством ЄС? Тому що в Україні виконується 

понад 50 мільйонів радіологічних досліджень і також за даними 

Держатомрегулювання внесок медичного діагностичного опромінення в 

колективну дозу опромінення населення від штучних джерел може сягати 80 

відсотків. Тому, власне, ми забороняємо ввезення в Україну, виробництва та 

прийняття… Пропонуємо заборонити ввезення в Україну, виробництво та 

прийняття в експлуатацію, є перелік обладнання, це рентгенівські апарати 

без підсилювача рентгенівського зображення, це рентгенівські апарати без 

пристрою для здійснення автоматизованого контролю потужності дози і таке 

інше. Власне, ця норма також була обговорена з представниками ринку при 

розгляді попереднього законопроекту у Верховній Раді і було зазначено тоді, 

що перехідний період, який пропонується, є достатнім.  

Це, якщо коротко, про суттєві норми.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  

Можливо є у когось якісь запитання? Пані Оксана. Так, Михайло.  

 

БОНДАР М.Л. Шановні колеги, доброго дня! Дійсно такий 

законопроект був зареєстрований у восьмому скликанні і пройшов перше 

читання, але, на жаль, він не є законом 1084, а є під номером 0912, тобто він 

перейшов в зв'язку з тим, що пройшов перше читання іншим законом. Тому я 

буду вас просити поставити винести в зал пленарних засідань два цих закони, 

тобто і 1084 і 0912. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Дякую. 

Я пропоную зробити наступним чином. Дійсно, бачили, що це дуже 

схожі законопроекти, майже ідентичні. Єдине, що ми хочемо, щоби не 

створювати зайвої бюрократії, щоб що вдається проголосувати скоріше, то і 

голосуємо. Тому по цьому законопроекту ми повинні прочекати 2 тижні для 

того, щоби були подані правки. Тому я пропоную, як тільки строк 2 тижні 

мене, ми підтримаємо і 0912, і сьогоднішній також підтримати. Що з них 

перше потрапить в сесійний зал, за то і проголосуємо, тому що там 

принципової різниці немає. 

Голова Держатомрегулювання Плачков Григорій Іванович. 

 

ПЛАЧКОВ Г.І. Да, дуже дякую. 

Шановний головуючий, шановні народні депутати, так, дійсно, цей 

проект законопроекту направлений на імплементацію в законодавство 

України деяких положень Директиви Євратом. Дійсно, це 59 Директива, але 

хотів я ще додати, що цим законопроектом буде запровадження ліцензування 

видобування уранових руд. Протягом багатьох років цей вид діяльності не 

регулювався з боку держави і не ліцензується. Стан радіаційної безпеки 



урановидобувних шахт не оцінюється і, як наслідок, радіаційний захист 

працівників не оптимізується, тобто не здійснюються заходи направлені на 

те, що дози опромінення персоналу були мінімальні.  

Ми дякую за підтримку цього законопроекту і 1084, якщо 0921 вийде,  

ми також його підтримуємо, суттєвої різниці у них немає. І просимо його 

підтримати.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  

Можливо, є у когось якісь запитання з приводу? Немає. Тоді... Так. 

 

СКІПАЛЬСЬКІЙ А.П. Да, Скіпальський Андрій Петрович, генеральний 

директор Директорату громадського здоров'я запросили. І у мене доручення. 

В порядку цей законопроект не надходив на оцінку нам, але я думаю, що це 

питання часу, і ми викладемо в листі офіційному. У нас тільки редакційні 

зауваження. Там в статтю 6 ми пропонуємо додати "доза професійного 

опромінення" таке поняття є.  

Тому що ми, можливо, фонового або побутового. Тому треба  вважати 

на дозу професійного опромінювання і все. Така редакційна правка, бо вона 

важлива.  

 

 _______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за коментар. 

Думаю, це можна врахувати, так?  

 

 _______________. (Не чути) 

  

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Щоб ми там ідеально пройшли процедури, якщо 

можна.  



 

 _______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це вже в самій сесійній залі, так? Окей. Зробимо. Я 

так розумію, що ми можемо зараз, оскільки цей законопроект вже дійсно 

довго був в парламенті він і обговорювався і вже за три роки там всі правки 

могли бути подані. Хоча ніякі не подавалися, бо не було потреби. Ми 

можемо зараз рекомендувати до прийняття його за основу і в цілому. Наше  

таке рішення комітету може бути. Окей.  

Я тоді пропоную підтримати. Пропоную підтримати даний 

законопроект внесення його в парламент, щоб проголосувати за основу і в 

цілому з відповідною редакційною правкою, яка була озвучена 

представником Міністерства охорони здоров'я. Хто – за? Одноголосно. 

Спасибі. 

 

СКІПАЛЬСЬКІЙ А.П.  Дякую за підтримку.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо.  

Так, друге питання у нас це розділ "Різне". Розділ "Різне". Ми хочемо 

подати на Погоджувальну раду на керівництво парламенту перелік 

законопроектів, які ми хочемо, щоб були включені до порядку денного. Це 

законопроекти… Да, це законопроекти: ну, по-перше, той, який ми сьогодні 

підтримали; по-друге, проект Закону України про внесення змін до гірничого 

Закону України щодо уточнення порядку компенсації за оплату комунальних 

послуг, він був проголосований в першому читанні. Наскільки я розумію, 

автор Бондар Михайло. То ми навіть по процедурі просто маємо їх подати, 

тому що це перехідні законопроекти, які були проголосовані в першому 

читанні.  

0912, той, який ми фактично обговорювали.  



І 0913, це щодо удосконалення законодавства з питань поводження з 

радіоактивними відходами.  

Якщо є якісь коментарі, можливо, у когось?  

 

______________.  Я пропоную, щоб ми включили до розгляду в 

комітеті і в порядок денний Верховної Ради закон 11, він зареєстрований, 22, 

про економічно обосновану, максимально економічно обосновану ціну на 

газ. Цей закон поданий в минулому скликанні, але не розглядався його 

тормозили. І зараз він поданий. Це закон Бойко і вашого покорного слуги як 

кажуть, і мій. І я просив би його розглянути на комітеті і теж включить до 

порядку денного. Бо він, ми кажемо зараз про тарифи, бо це лежить в основі 

всіх тарифів. Є така пропозиція.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміло.  

 

______________. І ще одна пропозиція, щоб не брати більше слово. Я 

би пропонував на наступне засідання запросити міністра палива і енергетики 

з доповіддю про стан на державних шахтах яких залишилось 33. От, щоб він 

доповів в комітеті, що робиться на 33 державних шахтах з яких вже, було 5, 

сьогодні уже 6, поправь мене, Михайло, які не працюють. І зупиняться 

практично залишиться 5-ть. Я дивився, я вже казав, плани всіх горних робіт.  

Тому от такі дві пропозиції. Включити цей закон, раз. І друге, 

запросити на наступне засідання міністра з доповіддю про державні шахти.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. 

Ще якісь… 

 

______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Включіть мікрофон. 



 

______________. Скажіть, будь ласка, цей чудовий законопроект він 

зараз зареєстрований? 

 

______________. Да. Ображаєте. Я ж номер назвав.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  1122, правильно?  

 

______________. 1122.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще пропозиції якісь є?  

 

______________. Пане Андрію, в доповнення, що сказали не тільки по 

вугільних підприємствах, по шахтах державних, а загалом у нас іде 

підготовка до осінньо-зимового опалювального періоду і напевно, в тому 

контексті також би хотілось би заслухати міністерство, що зроблено, і які там 

баланси вугілля, і що треба зробити, щоб доповіли. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це треба запрошувати міністра?  Зрозуміло.  

 

 _______________. Якого з двох? Ви ж розумієте, що займається не 

тільки Міненерго. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Була пропозиція міністра енергетики запросити.  

 

 _______________. Я просив по шахтам. 

 

 



 _______________. Ми ж займаємося не тільки вугіллям. Тобто перше, 

ми Мінвугілля, Міненерго, і потім тоді профільного Міністерства розвитку 

регіонів та громад.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто це ваша пропозиція? 

(Загальна дискусія) 

  

 _______________. У нас системи теплозабезпечення.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще є пропозиції?  

 

 _______________. Просто я єдине, я вас підтримаю, безумовно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. ……… …………, щоб ми не сперечались. 

Зрозуміли.  

 

 _______________. У мене є коротка репліка.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друзі, пропозиція запросити одного міністра 

енергетики та міністра розвитку громад і територій, як воно зараз 

називається. Ще пропозиції?  

 

 _______________. І про закон  ви… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Олександр там почув. Зараз ми до цього 

повернемося.  

 

 _______________. Пане Андрій, вважаю, що ці два питання зовсім 

різні і їх не можна обговорювати одночасно. Якщо є бажання запросити 



міністра енергетики щодо шахт, це розглянемо на одному засіданні. А щодо 

опалювального сезону, це зовсім питання не… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Дякую.  

Ще є якісь… 

 

 _______________. Тим більше там до 20 вересня був наданий час, щоб 

доповісти щодо підготовки до опалювального сезону. Тому мені здається, 

поки що по опалювальному ще рано. Треба час.  

До наступного засідання, якщо ми зараз вирішимо коли воно буде, я 

думаю, що пану міністру Оржелю треба дати більше часу на дослідження цих 

шахт. 33 шахти за який період? Коли наступне засідання планується 

приблизно.  

 

 _______________. Їх 33 залишилось.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Дякую за пропозицію. 

Щодо міністрів. Пані Альона Бабак, сама вже вийшла з нами на 

контакт, вона саме хоче прийти, розповісти яка є проблематика, показати, і 

попередньо, сподіваюся, надіслати законопроекти. Тому міністри в контакті, 

вони від нас не ховаються, вони хочуть до нас прийти, хочуть з нами 

спілкуватися. Все нормально. Все конструктивно. Дату ми визначимо, якщо 

можна, ближче до кінця нашого засідання.  

Ще є якісь пропозиції? Тоді Юлій Якович, я би пропонував наступне. 

От зараз те, що ми хочемо схвалити і передати для порядку денного - це 

перехідні законопроекти, які пройшли перше читання. Всі, які пройшли 

перше читання, я їх не відбираю, ніхто їх не відбирав по критерію 

подобається чи не подобається, всі, які пройшли перше читання - це 

перехідні і ми їх подаємо.  



По вашому законопроекту у мене прохання, його розглянути на 

комітеті і після комітету ми його передамо в парламент і…  Якщо так 

можна… 

 

______________. (Не чути) 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  

Тоді прошу підтримати ці чотири перехідні законопроекти, які ми 

маємо просто по процедурі вже передати в новий парламент. Хто – за? 

Дякую.  

Тепер питання по підкомітетах. У нас була створена робоча група, де 

був Остап Шипайло. Він спілкувався, я так розумію, з депутатами чи, 

можливо, з помічниками депутатів. І в нас є певний проект рішення. Зараз я 

його знайду. Я його зачитаю там він досить простий. Зачитаю ті підкомітети, 

які пропонується створити,  відразу з керівником підкомітету, який також 

пропонується.  

Перший, це підкомітет з питань сталого розвитку, стратегій та 

інвестицій. Голова підкомітету Горобець Олександр.  

Підкомітет з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки. 

Пропонується голова підкомітету Шипайло Остап.  

Підкомітет з питань електроенергетики та транспортування 

електроенергії. Пропонується голова підкомітету Мороз Володимир.  

Підкомітет з питань нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії. 

Пропонується голова підкомітету Кіт Андрій.  

Підкомітет з питань енергозбереження та енергоефективності. 

Пропонується голова Нагорняк Сергій.  

Підкомітет з питань нафтової і нафтотранспортної галузі та 

нафтопродуктозабезпечення. Голова Припутень Дмитро.  

Підкомітет з питань газової і газотранспортної галузі та політики 

газопостачання. Жупанін Андрій.  



Підкомітет з питань вугільної промисловості. Бондар Михайло 

пропонується, він був головою підкомітету. 

Підкомітет з питань поводження з побутовими відходами. Юрченко 

Олександр.   

І підкомітет з питань централізованого водопостачання, 

водовідведення, виробництва тепла та теплопостачання. Голова підкомітету 

Пивоваров Євген.  

Такий є проект, виходячи з того як відпрацювала робоча група, зібрала 

побажання, наскільки можна пішла на зустріч всім побажанням.   

Далі я пропоную, щоби ми вже потім безпосередньо запросили всі ці 

підкомітети, ну, що кому цікаво. І там, я так розумію, що один народний 

депутат може бути в декількох підкомітетах, з цим немає проблем.  

Якщо є якісь пропозиції і коментарі? 

 

_______________. (Не чути) ...лист був від конфедерації... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Стосовно... 

 

_______________. (Не чути) …створення ще одного Комітету з 

питань.. (не чути).......взаємодії з органами центральної влади і місцевої 

влади, засобами інформації, профспілками і громадськими організаціями.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я бачив такий лист. Прохання до вас. Всі знають, що 

ви один з найкращих спеціалістів у вугільній галузі і один з найбільш 

відомих таких профспілкових лідерів-шахтарів. Тому, можливо, з Михайлом 

Бондарем ви могли би разом в цьому комітеті бути, тому що це профільний 

комітет. Навіть, я розумію, що все одно вас цікавить більше вугільна галузь, а 

не зв'язки з державними органами по іншим питанням. 

 



_______________.  Андрій Михайлович, я хочу пояснити всім нашим 

колегам, що якщо є така необхідність, доцільність, ми можемо створювати 

нові підкомітети.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можемо. 

 

_______________. Ви правильно сказали, що кілька депутатів можуть 

бути в різних підкомітетах. Я готовий взаємодіяти з Михайлом Бондарем, 

бути в його підкомітеті. Він так само підтримує пропозицію профспілок, так 

як інші профспілки підтримують його. Тому я прошу поставити це питання 

на голосування, якщо нема заперечень. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Я не заперечую. Ще якісь коментарі, 

пропозиції?  

 

_______________. (Не чути) 

   

_______________. Я вже казала робочій групі, що маю наміри і бажаю 

очолити комітет, так само підкомітет з ядерної енергетики. Оскільки 

займаюся цим питання, вивчаю його, пишу кандидатську на цю тему, тому 

ось таке побажання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.  

 

_______________.  (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Думаю, що в рамках одного підкомітету зможе 

співпрацювати і, тим більше, що ми представники одної політичної сили, 

фракції. Тому я думаю, що ми максимально будемо і обмінюватися 

інформацією, і разом працювати в рамках цього комітету. Просто що є такі 



обставини, що нас якби фізично, ну, ми не можемо вже навіть такі 

підкомітеті тематичні штучно дробити. Тому вже ми в таких обставинах як є. 

Ще якісь пропозиції? 

 

 _______________. Можна? Я не прошу створювати окремий 

підкомітет. Він вже створюється на сьогодні. Тому я про інше кажу. Я кажу, 

що я  хотіла почути… 

 

 _______________. (Не чути) 

  

 _______________. Так. Так.  

 

 _______________. Тобто у нас конкурс. 

 

 _______________. У нас конкурс. 

 

 _______________. Це непогано.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Почуто. Ще є якісь пропозиції комітету? 

 

 _______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не маю заперечень. Є заперечення у когось? Добре. 

Добре. Окей. Тоді я пропоную з відповідними поправками і з пропозицією 

пана Волинця відповідний перелік, який був озвучений поставити на 

голосування. Прошу підтримати. Хто – за? Спасибі. Дякую.  

 

 _______________. Ще маленьке питання. А куди гідроенергетику 

віднесли? В альтернативний?  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Далі у мене пропозиція така. Якщо є якісь уточнюючі 

питання щодо там, скажем так, предметів відання, в робочому порядку з 

головами підкомітетів узгодити ці моменти. І відповідно записатися в такий 

підкомітет, який є цікавим. Також хочу звернути увагу, що підкомітет – це, 

скажем так, така творча одиниця, і вона фактично залежить від голови 

підкомітету. Якщо голова підкомітету буде активно організовувати роботу, 

то цей  підкомітет може працювати. Якщо ні, то сьогодні цей підкомітет 

може вперше і востаннє за каденцію бути озвучений, згаданий взагалі, і про 

нього всі забудуть на п'ять. Років. Тому це залежить від голів. Тому прошу, 

якщо комусь цікаво, з головами підкомітетів відповідно далі працювати. 

 

 _______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нічого. У нас ще можуть бути члени колеги, якихось 

голови робочих груп, голови делегацій, я думаю, багато чого може бути, що 

може бути зафіксовано в резюме. Я думаю… 

 

______________. (Не чути) 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  

Все так по порядку денному… 

 

______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Розподіл обов'язків між головою та заступниками на 

наступний комітет?  

 

______________. Ми ж домовлялись на середу.  

 

(Загальна дискусія) 



  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте підготуємось.  

 

______________. Ми домовлялися, що після того як визначимося з 

підкомітетами, по розподілу обов'язків підготуватися на наступне засідання, 

в тому числі першочергово по пропозиціях від депутатів, не тільки 

заслуховування опалювального сезону, там є багато інших проблем, тобто 

певний план треба напрацювати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я пропоную, щоб Остап Шипайло, який був головою 

робочої групи по підкомітетах, щоб далі по розподілу обов'язків також 

пропозиції зібрати… 

 

______________. (Не чути) 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. На наступне, щоб у нас було підготовлено, ми за 5 

хвилин змогли прийняти.  

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Для протоколу. Волинець Михайло Якович. Я 

сьогодні був свідком, коли іде наш голова комітету Герус Андрій 

Михайлович, звертається до нього експерт, і він немає права, згідно 

інструкції яку УДО для себе написало, сам чи провести, чи записати людину 

до себе на прийом, чи на засідання комітету. Він має терміново все покинути 

і розшукувати керівника секретаріату, згідно з інструкцією, для того, щоб 

записати людину до себе на прийом. Я пропоную це питання оформити у 

вигляді листа і направити керівнику управління Верховної Ради для того, 

щоб переглянути такі інструкції, які охорона робить для себе. Це нема 

ніякого порушення техніки, ну, немає ніяких порушень безпеки охорони і так 

далі.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто мається на увазі, щоби… 

 

 ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Щоб голова комітету і там, наприклад, хоча би 

перший заступник крім керівника секретаріату, який може десь вийти і на 

виїзді бути і на засіданні, який не може відповідати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Прокоментуйте, будь ласка, ми ж… 

 

______________. Дати можливість керівнику комітету звернутись з 

листом, щоб керівник комітету і його заступник ... (не чути) 

  

_______________. Там же не все так просто.  

 

_______________. (Не чути)... у нас управління державної охорони 

відповідальне за вхід сюди, в приміщення. І, на жаль, в їхніх документах 

голова комітету, ми можемо звернутися з листом, можливо, це зініціює 

якийсь рух в цьому напрямку, щоб і голова комітету міг замовити. Особливо 

у нас складно з іноземним, наприклад, замовленням  перепусток. Тільки 

голова комітету може замовити іноземців сюди і за добу треба подати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Значить, секундочку. Зараз вона працює як? Зараз до 

вас звертаються, ви оформлюєте якісь там тимчасові перепустки чи як? 

 

_______________. Я телефоную коменданту, він  в робочому режимі 

дає інформацію. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Секундочку.  

 

_______________. І так, і так. І заступник... 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ.  Значить, керівник секретаріату або його заступники 

телефонує коменданту, комендант телефонує охороні, чи як?  І тоді... 

 

_______________. ..... комендант суб'єкт. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Це все працює в телефонному режимі. 

 

_______________. Шановні, шановні колеги, ще раз говорю, хто старші 

депутати, ті розуміють, що в даному випадку охорона, державна охорона 

виписала для себе інструкцію, яка в якійсь мірі заважає оперативній успішній 

роботі керівництва комітету, які зайняті, які повинні швидко приймати 

рішення. А в даному випадку голова комітету, його заступник чи там 

уповноважена особа залежить від керівника секретаріату, де він має його 

знайти чи заступника керівника секретаріату. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У мене пропозиція. 

 

_______________. Абракадабра. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  У мене є пропозиція. Доручити нашим керівникам 

секретаріату запропонувати якийсь механізм, який дасть можливість голові, 

заступникам голів, секретарю комітету і головам підкомітетів запрошувати 

людей по якісь простій і людській процедурі.  

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Розробіть це і запропонуйте, щоб ми сходу не 

придумували щось. І взагалі всім депутатам нашого комітету, давайте так.  

 

(Загальна дискусія) 



  

_______________. Зараз такий варіант. Я, наприклад, називаю своє 

прізвище, повинен зателефонувати лише зі своєї..... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дивіться, дивіться... Чекайте секундочку. Сказати, 

що це неможливо, завжди можна. Доручення комітету: подумати і 

запропонувати механізми як це можна спростити. Можливо, сильно 

спростити, можливо, трошки спростити.  Якщо можна спростити, давайте 

спростимо.  

 

_______________. Ну, хотя би, щоб по-людськи відносилися до 

народних депутатів. Зараз охорона до депутатів відноситься……. (Не чути) 

 

_______________. Я дозволю собі підтримати, тільки доповнити 

пропозицію голови. Зрозумійте, це ж не просто проблема нашого комітету, 

це проблема взагалі системи доступу до всіх приміщень Верховної Ради, яка 

регламентується внутрішніми документами УДО, яке підпорядковане кому у 

нас на сьогодні – Президенту. Тому я, якщо можливо, дійсно доповісти нам, 

що треба змінити там. Але це має бути пропозиція не тільки від нашого 

комітету, це 100 відсотків, це має від секретаріату, від Верховної Ради йти. 

Розумієте? Але це треба вирішувати. Я би от так запропонував.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви коли розробите такий механізм, ми ним 

поділимося з іншими комітетами, з іншими фракціями і проголосуємо 

законом у Верховній Раді зміни про полегшення доступу. Тому що депутати 

мають бути з народом і без всяких штучних бар'єрів.   

Спасибі. 

Ще одна така новина організаційного характеру. Нам додали три 

кабінети і сьогодні у нас… Для всіх народних депутатів… 

 



________________. Нема розпорядження тільки про кабінети, тому ми 

їх чекаємо. Ну ми можемо ключі видати для заселення депутатів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. Але як нам краще зробити? Ви всі з паном 

Олегом спілкуєтесь і відбувається розподіл кабінетів чи нам треба тягнути 

якось жереб, якщо там є якісь? Як краще? Пане Олег, запропонуйте, як 

краще. (Загальна дискусія) 

  

________________. Голова комітету розподіляє або жереб.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Як краще? (Загальна дискусія) 

 

________________. (Не чути)   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. Зрозуміло.  

 

________________. Пані Аня казала, що вона хотіла би один блок з 

паном Горобцем так, щоб був спарений. Так?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить, для пані Скороход видайте найкращий, а… 

(Загальна дискусія) А все решта… Да, і вона має право вибрати свого колегу 

по сусідньому кабінету, в неї такі… 

 

________________. Не треба жребій, будь ласка. …(Не чути)….. 

депутат з "Батьківщини", який оснастив, зробив ремонт, там меблі купив за 

свої гроші. Ми маємо повернути…(Не чути)…… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Олег, в мене пропозиція. В робочому режимі 

вирішіть це питання. В нас ніби всі кабінети більш-менш нормальні, да. Тому 

вирішіть в робочому режимі. Якщо раптом там щось не так, то потім вже 



будемо якось вирішувати, але щоб люди вже могли зараз вибирати кабінети, 

заселятися, там працювати. Без жеребкування зараз. Тільки перше, ви знаєте, 

в кого перше право? Так, правильно.  

Так, ніби все. Чи в когось якісь коментарі з цього приводу?  

Тепер стосовно наступного комітету, коли… В нас наступний тиждень 

сесійний. В середу після… Зранку у нас засідання. Це на 14:00.  

 

_______________. (Не чути) 

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Тоді плануємо на середу, а в нашій групі, 

відповідно секретаріат повідомить нам точніше час, в робочому режимі. 

 

_______________. В шість утра може. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Або в другій ночі. Ми теж так голосуємо іноді. Все 

чудово. Всі гарно працюють. 

Тоді спасибі і вітаю з першим підтриманим законопроектом.     

 

 


