
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань енергетики 

 та житлово-комунальних послуг 

17 липня 2020 року 

Веде засідання голова Комітету ГЕРУС А.М. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо можна я би попросив, щоб у нас була тишина, щоб було 

чути, тому що тут без мікрофонів. 

Дивіться, значить, у нас є… (Шум у залі) У нас є ситуація, коли в нас закінчується 

сесія сьогодні, там о 14:00, і в міжсесійний період проводити комітети згідно Регламенту 

неможна. Але ми можемо прийняти рішення комітету для того, щоб продовжити роботу в 

режимі роботи в комітетах, наприклад, до 1 вересня. До 1 вересня - це… (Прошу? 

Секундочку, я зараз все поясню). До 1 вересня, це для того, щоб якщо нам у разі чого 

потрібно буде зібратися комітетом - не знаю, може, там в серпні буде якесь позачергове, - 

щоб у нас така опція була. 

Далі: що стосується відпусток. У відпустки можна йти, незалежно від того, чи ми є 

в режимі роботи в комітетах, чи ми є просто у міжсесійному періоді. Це на відпустки не 

впливає. Всі, хто написав заяви на відпустки, всі заяви на відпустки чинні, і всі можуть 

бути у відпустках, навіть якщо ми будемо в режимі роботи в комітетах. Правильно, Олег? 

 

ДУДКІН О.М. Да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правильно. Тому відпустки не відміняються… 

 

МОРОЗ В.В. Это неправильно, по законодательству неправильно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правильно. Я перевіряв, я перевіряв законодавство… 

 

МОРОЗ В.В. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є можливість. Ще раз кажу, перевіряли це питання. Володимир, 

перевіряли це питання: можна йти у відпустки. Тому це на відпустки ніяк не впливає.  

Тому, дивіться, що я зараз пропоную. Щоб ми продовжили нашу роботу в у режимі 

комітетів, для того щоб ми на вівторок мали законопроект, який буде в залі, з розрахунку 

на те, що на вівторок збирається позачергова сесія. Тому нам тут потрібно 13 голосів, щоб 



продовжити в режимі комітетів – більшість від кількісного складу загального комітету. 

Тому я прошу за це проголосувати. 

Хто за те, щоб продовжити нашу роботу в режимі комітетів до 1 вересня. (Шум у 

залі) 

Колеги, Юлій Якович, можна йти у відпустки, навіщо якщо є робота… 

 

ІОФФЕ Ю.Я. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не надо ничего отзывать, Юлий Яковлевич.  

Давайте ще раз: хто за це рішення?  Голосуйте, Юлій Якович, голосуйте, все 

нормально. Одноголосно. 

Тепер ще одна пропозиція. Рішення ми прийняли. Пропозиція. Дивіться, я буду 

якось старатися голосно говорити, хто не чує….. розкаже. 

Дивіться, є пропозиція наступна, вона джентльменського характеру. Оскільки в нас 

дуже багато правок до цього законопроекту, кожен член нашого комітету визначається, 

які 3 правки він би хотів подати, щоб це було розглянуто на комітеті, які 3 правки є 

ключові. Це моя пропозиція. Ми всі по-джентльменськи домовляємося, що по 3 правки від 

членів нашого комітету.  

Відповідно є голова профільного підкомітету - пан Кіт Андрій, голова профільного 

підкомітету, він збирає ті всі правки, і ми ті правки або не голосуємо, або голосуємо, або 

кожен має право там по 2 хвилини виступити по цих правках. Це для чого? Для того, щоб 

решту правок ми могли як би відхилити і щоб ми швидко могли пройти комітет. 

Нормально? Далі. 

 

__________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу? 

 

__________. Що з правками не від членів комітету? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, з правками не від членів комітету. Ми поважаємо 

статус народного депутата, і ми, звичайно, їх маємо вислухати. Тому вони прийдуть, 

мабуть, на комітет у понеділок, ми дамо їм виступити там по 3 або по 5 хвилин, але із 

розумінням, що, мабуть, що те, що їхні правки підтримуються… 

 



КУЧЕРЕНКО О.Ю. Ні, ми ж не кажемо, що відхилити, поки що не знаємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, я кажу: ми прогнозуємо, скажімо так, прогнозуємо, що 

ймовірність підтримання їхніх правок буде невисока. Тому, якщо вони хочуть, щоб їхні 

правки розглянулися, вони мають прийти до когось із членів комітету, щоб член комітету 

такі правки подав. Чому я це пропоную? Не тому що там я хочу, щоб чиїсь прийнялися, 

чиїсь не прийнялося. Я пропоную це тому, щоб в понеділок за 3 або 4 години ми змогли 

пройти ті 1600 правок і мали готовий законопроект на вівторок, щоб це було 

конструктивно, щоб ми могли прийняти рішення. При інших обставинах, якщо кожен 

буде ставити кожну свою правку, 1600 правок за день нам розглянути було дуже важко. 

Тому я пропоную таким чином. Мені здається, це конструктивно. 

Прошу. 

 

ГРИБ В.О. Пане Андрію, я пропоную зараз, щоб кожен член комітету, якщо в нього 

є пропозиції, також надав свої пропозиції з розгляду правок до цього законопроекту. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не почув. 

 

ГРИБ В.О. Я пропоную, щоб зараз кожен член комітету, в якого є такі пропозиції, 

як у вас, наприклад, ми вас вислухали, щоб він надав свої пропозиції розгляду цих правок, 

щоб ми зараз розглянули це питання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Яке? 

 

ГРИБ В.О. Ви запропонували свою пропозицію? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. 

 

ГРИБ В.О. У пана Кучеренка, наприклад, може бути своя, у мене – своя.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, моя пропозиція - за неї не потрібно голосувати. 

Дивіться, я просто пропоную певну джентльменську домовленість, щоб ми могли в 

понеділок провести комітет і прийняти рішення. Її можна не дотримуватися. 

 



ГРИБ В.О. …. а інші запропонують свої, і ми, я так думаю, знайдемо зараз якийсь 

шлях для вирішення…(Шум у залі) . 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу. 

 

СКОРОХОД А.К. Ну, я маю себе обмежувати 3 правками, якщо я вважаю, що всі 

подані правки важливі? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Анна Костянтинівна!. 

 

СКОРОХОД А.К. У нас з 1600 правок, які…..,  там є дуже багато, які аналогічні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Анна Костянтинівна, ваше питання… Секундочку! Анна 

Костянтинівна, ваше питання дуже логічне і воно правильне, але з метою того, щоб у нас 

було в понеділок до кінця дня рішення комітету, я запропонував таку джентльменську 

угоду, щоб кожен з нас себе трошки самообмежив. Тоді ми маємо рішення, тоді ми в 

понеділок на комітеті можемо розглянути. Звичайно, що якщо ви будете категорично 

проти, то ви зможете подавати більше, і ми будемо приймати рішення на комітеті. 

 

__________. У мене є пропозиція інакша. Якщо ми розуміємо, що ми можемо так 

себе обмежити в своїх правах, і ми розуміємо, що це зараз всі 3 правки потягнуть 

складний вибір і так далі, і так далі, зараз будемо вносити 5, 10, відмовитися від будь-яких 

правок взагалі, відхилити всі правки, повернутися до потрібних речей у вересні, а зараз 

прийняти у тому варіанті, який поданий Кабінетом Міністрів. (Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Секундочку! Давайте тоді так: у понеділок на комітеті будемо 

приймати рішення, чи якісь правки розглядати, чи будемо відхиляти. Тоді ми сядемо, 

будемо…. Тоді, значить, у понеділок на котру годину: 10-а, 12-а? 

 

__________. 10-а. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У понеділок на котру збираємося? На 10-у? На 10-у. Все, тоді в 

понеділок на 10 годину збираємося. 

 

_______________. (Не чути) 



  

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас навіть нема таблиці, в нас ніколи не було такого комітету, 

де депутати сидять і голосують за щось всліпу, навіть не маючи таблиці. Секундочку! 

Поки я голова комітету, в нас такого і не буде. Можна змінити голову комітету…. 

Тому в понеділок на 10 ранку ми збираємося на засідання комітету, щоб розглядати 

ті правки по суті. 

Спасибі. Засідання комітету оголошую закритим. 

 

ГРИБ В.О. Таблицю, Андрій Михайлович! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Таблицю сьогодні до кінця дня.  

 

__________. Онлайн? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Онлайн, онлайн буде, так. Таблиця сьогодні до кінця дня 

пропоную, щоб була розіслана. (Шум у залі) 

ZOOM буде, нам треба проголосувати, щоб було відео, звук. (Загальна дискусія) 

Дивіться, спокійно в понеділок на 10-у ранку збираємося і голосуємо. 

 


