
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань енергетики  

та житлово-комунальних послуг  

09 липня 2021 року 

Веде засідання голова Комітету ГЕРУС А.М.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте я запропоную, значить, так, як ми зазвичай 

робимо, коротенько проговоримо порядок денний. І при затвердженні 

порядку денного одразу зробимо перекличку, скільки нас є людей, яка у нас 

ситуація із кворумом.  

У нас є два законопроекти, які пропонуються до розгляду правки по 

законопроектах, тому що вони у нас стоять на наступний тиждень, у 

вівторок, можливо, в середу буду розглядатися.  І інформація першого 

заступника голови комітету Олексія Юрійовича Кучеренка щодо підсумків 

засідання робочої групи щодо контролю забезпечення стовідсоткового обліку 

природного газу відповідно до Закону України "Про забезпечення 

комерційного обліку природного газу" (від 10.06.2021). Нам дуже важливо це 

питання сьогодні розглянути, щоб ми сформували табличку, передали її далі 

в секретаріат Верховної Ради, щоб секретаріат міг її опублікувати і потім вже 

роздати депутатам.  

Тому пропонується затвердити такий порядок денний. І заодно ми, щоб 

встановили, яка у нас ситуація із кворумом.  

Хто за відповідний порядок денний, прошу проголосувати. В нас тут 

є… 

 

______________. (Не чути) 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте третє першим розглянемо. Добре.  

Значить, Герус, Кучеренко. Я відмічу, хто тут є.  Герус. Кечеренко. 

Іоффе. Волинець. Костюх. Жупанин.  
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ЄФІМОВ М.В. Єфімов – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зараз я перейду до відео. Зараз, по черзі.  

Жупанин.  І Вікторія Олександрівна також – за, да?  

І тепер, хто у нас є по відео.  

Єфімов – за, каже.  

Далі. Нагорняк, бачу, за.  

Я буду називати. Бондар Михайло Леонтійович є на відео? Бондар. 

Бондар Михайло Леонтійович, не чути.  

Горобець.  

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є, "за".  

Кісільов Ігор Петрович.  

 

КІСІЛЬОВ І.П. Кісільов – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кісільов – за. Єсть.  

Камельчук Юрій. Немає. Не чути?  

Так, Кіт Андрій Богданович Кіт Андрій Богданович! Поки не чути. 

Мороз Володимир Вікторович. 

 

МОРОЗ В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мулик Роман Миронович. За?    

  

МУЛИК Р.М. За. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Пивоваров Євген. Пивоваров! Пивоваров – за?  

 

ПИВОВАРОВ Є.П. Так, за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Припутень, за? 

 

ПРИПУТЕНЬ Д.С. За. Підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Семінський Олег Валерійович. 

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. За. Підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є. 

Совсун Інна Романівна. 

 

СОВСУН І.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скороход Анна Костянтинівна. Скороход Анна 

Костянтинівна! Не чути.  

Шаповалов Юрій Анатолійович. 

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шипайло Остап Ігорович. 

 

ШИПАЙЛО О.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрченко Олександр Миколайович. Юрченко 

Олександр Миколайович! Не видно. 

Значить, в нас 19 людей присутні, і відповідно кворум у нас є. 
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Давайте тоді, якщо почати з цього питання, тоді третє питання 

розглянемо першим, як просив Олексій Юрійович. Інформація щодо 

підсумків засідання робочої групи щодо контролю за забезпеченням 

стовідсоткового обліку природного газу. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Дякую, пане голово.  

Я стисло, шановні колеги. Як ви знаєте, нашим комітетом було 

створено робочу групу по контролю за виконанням закону в ті терміни, які 

там зазначені по стовідсотковому обліку природного газу. Два роки ми дали 

нацкомісії і газорозподільним компаніям на те, щоб вони це виконали. 

Півроку вже пройшло. Хочу сказати, що перша нарада, яку провели, така 

робоча, вона показала, що є принципові проблеми і в інформації вона 

розходиться в рази стосовно кількості обліку і стосовно механізмів, і джерел 

фінансування. Тобто є всі загрози, що через півтора роки ми з вами будемо 

вчергове продовжувати цей термін. Це буде вже четверта ітерація.  

Тому ми сформулювали абсолютно конкретні запити і доручення 

відповідні звернення до Кабінету Міністрів стосовно комплексних 

пропозицій по вирішенню цієї проблеми, до Нацкомісії з регулювання так 

само, щоби і вони виклали своє бачення, як нам вирішити цю проблему за 

півтора роки. І головне, це прийти до єдиної статистики, бо вона в рамках 

такої статистики, яка є на сьогодні, воно неможливе.  

Тому вам розданий проект цього документа. По суті справи я просив би 

його прийняти до уваги і негайно доручити секретаріату відповідні звернення 

разом з нашими, ну, зі мною і з моїми помічниками оформити, і рухатися 

терміново далі, щоб не гаяти час.  

Дякую за увагу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.  

Давайте я так, щоб ми зекономили час, так поставлю на голосування.  
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Хто –  проти? Ніхто. Хто – утримався? Ніхто. Значить, всі – за, щоб я 

зараз як би всіх не перелічував. Всі – за. Відповідно прошу, Олег, допомогти 

підготувати відповідні запити на різні органи влади.  

Спасибі вам, Олексій Юрійович.  

Переходимо до наступного питання порядку денного. Це законопроект 

3508-д: проект Закону про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ 

та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу (друге 

читання). І відповідно ми маємо правки, які були подані і які розіслані у 

відповідній таблиці.  

Значить, є роздані матеріали, є відповідна таблиця. Я пропоную, щоб 

ми зробили наступним чином. Правок достатньо багато є. Вони є 

опрацьовані. Є певні пропозиції відносно того, як можна з цими правками 

поступати. Вони викладені в правій колонці.  

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Андрій Михайлович, на секунду перерву. 

Камельчук на зв'язку з'явився. Врахуйте, будь ласка.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Камельчук є. Хорошо. Плюс.  

І бачу, Бондар також з'явився, да?  

Камельчук є і Бондар також є. Бондар Михайло Леонтійович є, 

присутній? Присутній. 21 получается.  

 

БОНДАР М.Л. Так, є. Трошки поганий зв'язок.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить, по правках пропоную зробити наступним 

чином. Якщо в когось є правки, які народний депутат хоче, щоб були 

враховані, а вони в таблиці тут пропонуються бути неврахованими, то ми такі 

правки відповідно розглядаємо окремо.  

І навпаки, якщо в таблиці є правки, які пропонується, щоб їх врахувати, 

є бажання їх окремо поставити, щоб їх окремо розглянути, ми також 



6 

 

розглянемо. А потім вже решта правок, які не являються такими 

дискусійними, ми можемо проголосувати як би одним списком, пакетом.  

Скажіть, будь ласка, є в когось правки, які не враховані, але 

пропонуються до врахування? Прошу, Олексій Юрійович.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Правка 591.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Правка 591. Це правка, яка стосується, щоби газ 

продавався з прив'язкою до собівартості, я так розумію. Правильно? Можна 

ставити на голосування? 

Поясніть.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Дякую. 

По-перше, процедурно, пане голово. Оскільки нам зараз доведеться 

голосувати, я хотів би згідно із Законом про Регламент, про роботу комітетів 

поставити на голосування питання про поіменне голосування по цій правці, 

проголосувати цю пропозицію. Щоб  заощадити час. Я зараз поясню, про що 

йде мова.  

Короткий вступ. Ми, мабуть, переважно, особливо мажоритарники, 

розумієте, що зараз буде відбуватися з тарифами на тепло, коли відповідно 

до так званого ринку газу за якоюсь ціною, яка фактично "Нафтогазом" десь 

…(Не чути) 7,4 гривні, додається розподіл, і всі органи місцевого 

самоврядування мають переглянути свої тарифи на тепло.  

До речі, звертаю вашу увагу, шановні депутати, шановні слухачі, що 

буквально декілька днів тому Національна комісія з регулювання енергетики 

та комунальних послуг прийняла рішення, мої юристи зараз вивчають 

законність цього рішення, вона сама самотужки прийняла рішення про 

передачу тарифоутворення всієї процедури на місця, на органи місцевого 

самоврядування.  
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Оскільки у ста відсотків підприємств теплокомуненерго, це пані …(Не 

чути)  може вам підтвердити, якщо буде запитання до неї, закладена в тариф 

ціна різна, за різні періоди, умовно 4-5 гривень, по-різному там відбувається, 

то всі органи місцевого самоврядування зараз будуть вимушені підняти 

тариф. Я можу вам навести попередені цифри. Тернопіль підняв тиждень 

тому на 70 відсотків тариф на тепло, Кременчук – на 53 відсотки, місто Київ 

збирається, сьогодні мав розмову з Кличком, на 35 відсотків, місто Одеса – 

43 відсотки, Старокостянтинів – 65 відсотків і так далі, і тому подібне. Це 

право почесне передано в Нацкомісію разом із невизначеністю з боргами, ну, 

я сподіваюсь, що ми зараз вирішимо, і разом із ще дуже жорсткими умовами 

по договору постачання газу з боку НАК "Нафтогазу", де він вимагає 50 

відсоткової авансової оплати. Це спричинило те, що, наприклад, КМДА 

звернулося до киян з проханням поки що платити наперед в розмірі 10 

гривень з метра квадратного авансову плату за платіж за тепло на зимовий 

період. Ну, це добровільно поки що, але я розумію міських голів, у них 

грошей на це немає. 

Тому в чому ця пропозиція і ця правка? Дуже швидко кажу. Ця правка, 

яку підписали: Кучеренко, Тимошенко, Цимбалюк, Євтушок, Наливайченко, 

Гриб, Дубіль, Тарута та інші, був би час, я думаю,  50 депутатів підписали. 

Вона передбачає постачання компаніями, де стовідсоткова власність 

належить державі Україна, тобто по суті це НАК "Нафтогаз" України, 

постачання газу для захищених споживачів, а це Теплокомуненерго і 

населення в першу чергу, за формулою: собівартість плюс рентабельність не 

більше 30 відсотків, встановлена урядом для інвестиційної програми. Тобто 

ні про ніяку збитковість цих компаній мова не йде.  

І останнє, я завершую для того, щоб почули всі. Тільки цим законом 

простим про списання і реструктуризацію боргу, якщо ми не приведемо до 

розуму тарифну політику, яку завалено за всі останні роки реформ, ми цю 

проблему не вирішимо, ми тільки її трішки, трішки її призупинимо, але 

пройде рівно рік, і буде така ж сама ситуація.  
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На сьогодні Держкомсат оприлюднив цифри: 69 мільярдів –  це 

заборгованість населення. За один рік вона зросла саме по теплу на 10 

мільярдів гривень. Я сподіваюсь, ви розумієте, про що я кажу.  

Тому я дуже прошу, колеги, особливо звертаюсь до мажоритарників, до 

всіх, перед голосуванням в залі зараз визначитися, чи підтримуємо ми таку 

ідею, чи ми і далі будемо робити вигляд, що в нас ринок газу.  

І буквально остання теза. Коли я чую про якийсь ринок газу, який є в 

Україні, я задаю просте питання: а як так НАК "Нафтогаз" сьогодні продає  

не за ринковою ціною, яка умовно на біржі 15 гривень за куб, а продає за 

ціною 7,4 гривень як населенню через трейдерів, так і теплокомуненерго газ? 

Тобто ця ціна має бути чимось обґрунтованим, і в цій ситуації вона має бути 

економічно обґрунтована.  

Я скину в чат комітетський вам дуже прості цифри, які показують, 

наскільки зросли адміністративні витрати НАК "Нафтогазу" за рік – до 6 

мільярдів гривень. 6 мільярдів гривень – 1240 людей освоюють наших 

грошей. І тут постає питання, з ким ми. Власне кажучи, з ким народні 

депутати.  

Тому саме в такому контексті я просив би вас підтримати цю правку 

для того, щоб ми могли забезпечити дійсно економічно обґрунтовану ціну на 

газ для населення для теплокомуненерго і відповідні тарифи, щоб вони були 

підйомними і не загнали галузь ще далі у глухий кут.  

Дякую за увагу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую вам.  

Скажіть, будь ласка, компанія, де держава є власником більш ніж 50 

відсотків акцій, наприклад, "Укрнафта", попадають у цю норму?  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Якщо буде ваша добра воля, пане голово, і ваша, 

пани депутати, давайте ми, ніхто ж не заважає мажоритному… 

мажоритарнику, цій компанії "Укрнафта". Я тільки обома руками "за".  



9 

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А правка це передбачає чи ні?  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Ну, давайте змінимо, якщо можемо ще раз. Давайте 

змінимо. Поки що я кажу про компанію, де є стовідсоткова власність, тобто 

рішення повністю в руках уряду. Повністю! І я взагалі не бачу перепон, чому 

воно не може робити, тим більше, що повністю балансується видобуток 

"Укргазвидобування" із споживанням населенням напряму і населенням 

через тепло. Повністю є баланс поки що. Повністю.  

І якби там не було посередника НАК "Нафтогазу", то я сподіваюсь, що 

і "Укргазвидобування" збільшило би свій видобуток.  

Вам для довідки. За перші півроку Державна компанія 

"Укргазвидобування" на 5 відсотків скоротила видобуток по відношенню до 

прошлого року.  

Я задаю питання: що взагалі відбувається, і чи не хочемо ми окремо 

взагалі розібратися з проблемою національної безпеки під назвою НАК 

"Нафтогаз Україна"? 

 Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Спасибі. 

Дивіться, Олексій Юрійович, ми, коли будемо голосувати, я під 

стенограму буду все одно називати всі прізвища, хто – за, хто – проти, тому 

робити ще одне окреме поіменне голосування... Да, під стенограму буде все 

записано. 

У нас на сьогоднішній день в Україні є річний контракт на газ, і це вже 

застрахувало українців, що коли ціна газу там доходить до 15 тисяч, навіть 

вище, у нас в Україні ціна газу майже там вдвічі нижче, ніж ринкова ціна 

газу. Тому, на мою думку, враховуючи, що 50 відсотків плюс одна акція не 

підпадають під цю норму, на мою думку, ця норма  комплексно ситуацію не 

врегульовує, а річні контракти – це такий стабільний запобіжник. 
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КУЧЕРЕНКО О.Ю. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, це моя репліка. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Це абсолютно... Ще раз хочу сказати, я не проти 

тієї тези, що 7,4 краще 15. Але я задаю просте питання: чому 7,4, а не 4,7? 

Тим більше, якщо врахувати заяви колишнього кандидата на віце-прем'єра і 

міністра, а нині голови НАК "Нафтогазу" пана Вітренка, то як мінімум він ще 

в грудні... в лютому гарантував, це його цитата: "Газ ніколи в Україні не буде 

більше, наприклад, 6,99". А коли його запитали про собівартість українського 

газу, він неодноразово підкреслював, що це 2,6 гривень, що співпадає з 

позицію, до речі, партії ОПЗЖ депутатів і так далі, ті, хто розуміють 

собівартість газу.  

А що стосується Теплокомуненерго.", друзі, ще раз звертаю вашу 

увагу, вони всі будуть вимушені зараз підняти тарифи на 35-45 відсотків в 

середньому. Буде і більше. Це я звертаю вашу увагу, в кожному вашому 

окрузі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміло. 

Ну, от ми хочемо перейти до вирішення проблем Теплокомуненерго. 

Давайте почнемо голосування. Давайте з голови профільного підкомітету. 

Андрій Вікторович, підтримуєте чи утримуєтесь? 

 

ЖУПАНИН А.В. Утримуюсь. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 591-а, так. Жупанин –  утримався. 

Герус – утримався. 

Давайте по прізвищах зверху вниз іти. 

Бондар Михайло Леонтійович. Бондар Михайло Леонтійович! Не чути.  
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Волинець Михайло Якович. 

Горобець Олександр Сергійович.            

 

БОНДАР М.Л. Бондар – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Горобець.  

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Гриб Вікторія Олександрівна.                  

Єфімов Максим Вікторович. Утримався, так?  

Іоффе Юлій Якович.                                  

Камельчук Юрій.            

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кісільов Ігор Петрович.                            

 

КІСІЛЬОВ І.П. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кіт Андрій Богданович.                            

Костюх Анатолій Вячеславович. 

 

КОСТЮХ А.В. Утримався.               

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кучеренко Олексій Юрійович. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Кучеренко, "Батьківщина" – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз Володимир Вікторович. 
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МОРОЗ В.В. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мулик Роман Миронович. 

 

МУЛИК Р.М. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нагорняк Сергій Володимирович. 

 

НАГОРНЯК С.В. Утримався.  

           

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пивоваров Євген Павлович. 

 

ПИВОВАРОВ Є.П. Шановний голово, утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Припутень Дмитро Сергійович. 

 

ПРИПУТЕНЬ Д.С. Утримався.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Семінський Олег Валерійович. 

Совсун Інна Романівна. 

 

СОВСУН І.Р. Утримуюсь.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Скороход Анна Костянтинівна.             

Шаповалов Юрій Анатолійович. 

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шипайло Остап Ігорович.                         
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Юрченко Олександр Миколайович чи є? Немає.  

Відповідно 5 голосів "за", рішення не прийнято.  

Далі йдемо по поправках. В мене пропозиція… Інно Романівно, ви 

хотіли свою правку ставити на голосування, так? Правка 736.  

 

СОВСУН І.Р. Правка 736. Зараз в таблиці написано "на визначення 

Верховної Ради", але я думаю, що там насправді питання геть не таке 

складне. Я впевнена, що комітет по  ньому теж може прийняти рішення.  

Тут про що йдеться. Тут ідеться про право продажу непрофільних 

активів, яке на сьогодні для "Нафтогазу" і підприємств компанії доводиться 

погоджувати через Кабінет Міністрів.  

Попереджаючи питання про те, що таке непрофільні активи, я вам  

просто можу зацитувати, тому це дуже показова історія, які документи 

доводиться … (Шум у залі)   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можете всі виключити мікрофони, крім Інни 

Романівни?  

 

СОВСУН І.Р. Я зачитаю приклад просто  того, що  зараз доводиться 

продавати і погоджувати розпорядженнями Кабінету Міністрів.  

До прикладу. Дзеркало косметичне настінне, дзеркало в рамці, диван 

"Матіола", диван "Малютка", диван розкладний, головне,  Дід Мороз (одна 

штука). Я вважаю, що коли ми витрачаємо час державний службовців на те, 

щоб погоджувати документи, в яких згадується Дід Мороз, то це 

неефективне витрачання державних коштів просто-напросто. Жодне інше 

державне підприємство такі речі не погоджує.  

Я думаю, що тут це не складне рішення. Воно насправді геть ні на що 

не впливає, тут не йдеться про жодні профільні активи чи ще щось таке, тут 

йдеться просто про те, аби не множити бюрократію, якої в Україні і так 

більш ніж вистачає.  
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Тому я попросила би все-таки підтримати комітетом.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміло.  

Ну, як на мене, є раціональне зерно, тим більше й інші державні 

підприємства діють по правилах загальних. Я так розумію, що, Інна 

Романівна, ви будете займати конструктивну позицію по всіх правках. Більш 

конструктивна позиція.  

 

СОВСІН І.Р. Це моя конструктивна позиція, так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте тоді ставлю на голосування.  

Правка 736. Це про те, щоб НАК "Нафтогаз" мав можливість продавати 

непрофільні активи, непрофільні – це якесь там дзеркало, ще якісь там… 

без… (Шум у залі)  

Дивіться, Юлій Якович, ви ж задали питання – я відповідаю. Давайте 

будемо конструктивно, тому що ми ж хочемо, щоб ми перейшли до рішення 

по закону, і ми хочемо, щоб наші правки пройшли нормально і на комітеті, і 

в залі. Ну, давайте ми…  

Ми хочемо, щоб НАК "Нафтогаз" діяв по тих же самих правилах, по 

яких діють інші державні компанії – от і все, про що ця правка. Тому що є 

рішення, на які треба згода акціонерів, а на різні дрібні непрофільні активи 

згода акціонерів – це трошки виглядає як би несерйозно, тим більше, коли це 

"Нафтогаз", який газовими питаннями займається … (Не чути)  

Дивіться, як звучить правка. Подивіться правка 736. 

 

_______________. Андрію Михайловичу, можна питання коротеньке. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. До Інни Романівни? Прошу. 
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_______________. Щоб у нас просто була синхронізація, що саме ми 

вважаємо, точніше, що саме ви вважаєте "непрофільними активами", або де 

це визначено, щоб ми розуміли, що от дивимося туди на цей список і 

розуміємо, що якщо "Нафтогаз" щось продає, то він нічого не порушує. 

 

СОВСУН І.Р. Дивіться, там йдеться про активи, які належать 

безпосередньо компанії, а не державі. І, в принципі, всі інші підприємства, 

там "Укрпошта", будь-які інші державні підприємства, вони діють за тим 

самим принципом: у них є профільні активи і є непрофільні активи. Це 

насправді дуже дрібні, це не газ, це не ніякі сховища, нічого туди не 

потрапляє, це реально такі дуже побутові речі, які потрапляють в цей перелік. 

 

_______________. З усією повагою, державна компанія НАК 

"Нафтогаз" є на 100 відсотків державною і в неї все, що в неї є, є автоматично 

у власності держави. 

Наприклад, питання. Чи може НАК "Нафтогаз", володіючи якимось 

об'ємом пального, продати його і... 

 

СОВСУН І.Р. Ні, це профільні активи, це не... По-перше, це буде 

профільний, це не потраплятиме під цю вимогу.  

А другий момент, на що зверну увагу, що тут все рівно йдеться про 

продаж через систему ProZorro. Тобто тут не запроваджується ніякого 

додаткового механізму, що це зможе хтось там продавати комусь за вигідною 

ціною, тому що це буде про ProZorro, тут просто йдеться про те, що не має 

бути розпорядження Кабінету Міністрів, що ми не заперечуємо, щоб ви це 

продали через ProZorro. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Пані Інно, а можна вам просте питання задати, 

якщо не заперечуєте. Скажіть, будь ласка, зрозуміло, що кожну правку хтось 
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там її лобіює, в хорошому розумінні. А цю правку, хто, ви особисто чи НАК 

"Нафтогаз" вас попросив записати? От в чиїх вона інтересах?  

 

СОВСУН І.Р. Дивіться, чи вигідно це "Нафтогазу"? Так, вигідно. Чи 

вигідно це державним службовцям, яким не доведеться після цього 

витрачати свій час для того, щоб робити абсолютно формально... 

 

ІОФФЕ Ю.Я. Там же наглядова рада.  

 

СОВСУН І.Р. Ні, зараз там... Зараз йдеться про те, що рішення... 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  

Значить, правка 736, переходимо до голосування. 

 

_______________. В мене просто маленьке уточнення. Тут написано: в 

частині восьмій, а в статті, неясно якої. Нам, можливо, в техніко-юридичному 

доопрацюванні просто зрозуміти, в яку частину восьму якої статті закону ми 

вносимо цю правку. Тому що от  по крайній мірі в тексті правки я не бачу 

тут, щоб було написано, що це  зміни до статті 7 Закону про трубопровідний 

транспорт. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А як має бути прописано? От скажіть під стенограму, 

і будемо вважати, що ми... Інно Романівно, як це має бути? 

 

СОВСУН І.Р. Одну секунду. Дивіться, що нам потрібно зробити, там 

зараз є розбіжності в двох різних статтях. І що нам необхідно поміняти, це 

уточнити  пункти, у першому реченні частини восьмої, це до статті 7 Закону 

про трубопровідний транспорт, у першому реченні частини восьмої після  
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слів "відчуження основних  фондів" доповнити словами та знаками "що є  

об'єктами державної власності". І таким чином ми створюємо юридичну 

можливість для того, аби те, що не є об'єктами державної власності, от, 

власне, ті непрофільні активи продавалися без цього окремого 

розпорядження Кабінету Міністрів, а просто через систему ProZorro, так 

само, як  роблять інші підприємства. Але, можливо, нехай дійсно 

секретаріат... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То  все зрозуміло, що це в частині восьмій у Законі 

України... Стаття 7, да?  

Все. Значить, тоді з уточненням, що це стаття 7, ставлю на голосування 

правка 736. Дякую, Андрій Вікторович. 

І ставлю на голосування правку 736. Андрій Вікторович – за тоді, раз 

його редакційне уточнення? Андрій Вікторович Жупанин – за. 

Герус – за. 

Бондар Михайло Леонтійович. 

 

БОНДАР М.Л.  За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Волинець Михайло Якович. 

Горобець Олександр Сергійович. 

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гриб Вікторія Олександрівна. 

Єфімов Максим Вікторович. Єфімов Максим Вікторович! 

 

ЄФІМОВ М.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іоффе Юлій Якович – за. 
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Камельчук Юрій Олександрович. 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кісільов Ігор Петрович. 

 

КІСІЛЬОВ І.П.  За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кіт Андрій Богданович. 

 

КІТ А.Б. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кіт Андрій Богданович з нами, да?  

 

КІТ А.Б. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  За. Супер. 

Костюх Анатолій Вячеславович. 

 

КОСТЮХ А.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кучеренко Олексій Юрійович. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Кучеренко, "Батьківщина" – проти як правка, яка 

носить корупційні ознаки. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз Володимир Вікторович. 

 

МОРОЗ В.В. За. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Мулик Роман Миронович. 

 

МУЛИК Р.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нагорняк Сергій Володимирович. 

 

НАГОРНЯК С.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пивоваров Євген Павлович. 

 

ПИВОВАРОВ Є.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Припутень Дмитро Сергійович. 

 

ПРИПУТЕНЬ Д.С. Підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Семінський Олег Валерійович. З нами Семінський 

Олег Валерійович? З нами. 

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. Підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За? Є "за", значить.  

Совсун Інна Романівна. За, да? 

 

СОВСУН І.Р. Да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скороход Анна Костянтинівна. (Не чути) 

Шаповалов Юрій Анатолійович. 

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. За. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Шипайло Остап Ігорович. 

 

ШИПАЙЛО О.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрченко Олександр Миколайович. Немає.  

Зрозуміло. Є ще в нас правка 672, це правка Марусяка. Вона носить там 

дрібний технічний характер, але, якщо можна, щоб ми її врахували. Значить, 

питання, які там стосуються металургії, тут іде фраза, що міністерство, яке 

відповідає за формування промислової політики, і доповнюється 

формулювання: може відмовити, якщо підприємство не відповідає вимогам, 

встановленим цим законом. Тобто ми добавляємо фразу, що відмова, якщо 

підприємство не відповідає вимогам, встановленим цим законом. Правка 672. 

Правка логічна і зрозуміла. І те, що я спілкувався попередньо, ніби всі з нею 

згодні... 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо підприємство не відповідає вимогам, 

встановленим цим законом, значить відповідно може воно відмовляти. 

Давайте проголосуємо її. 

Хто за правку 672? Так, секунду, зараз буду йти по всіх. 

Герус – за. 

Бондар Михайло Леонтійович. 

 

БОНДАР М.Л. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утримався.  

Волинець Михайло Якович. 

Горобець Олександр Сергійович. 
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ГОРОБЕЦЬ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гриб Вікторія Олександрівна. За. 

Єфімов Максим Вікторович. 

 

ЄФІМОВ М.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Жупанин Андрій Вікторович. 

Іоффе Юлій Якович. 

Камельчук Юрій Олександрович. 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Якщо можна, Андрію Михайловичу, в мене 

перебивався зв'язок, повторіть, за яку правку ми голосуємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правка 672. Якщо підприємство не відповідає 

вимогам, передбаченим законом, то йому можна відмовляти в довідці по 

……… металургії. 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Я зрозумів. 762? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Правка 672. Тут можна "за". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. Хорошо.  

Кісільов Ігор Петрович. 

 

КІСІЛЬОВ І.П. За. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Кіт Андрій Богданович. Кіт Андрій Богданович. 

Інтуїтивно я відчуваю, що "за". Можна руку підняти. Є рука, значить – за. 

Костюх Анатолій Вячеславович. 

 

КОСТЮХ А.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кучеренко Олексій Юрійович. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз Володимир Вікторович. 

 

МОРОЗ В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мулик Роман Миронович. 

 

МУЛИК Р.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нагорняк Сергій Володимирович. 

 

НАГОРНЯК С.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пивоваров Євген Павлович. 

 

ПИВОВАРОВ Є.П. За. Підтримав. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Припутень Дмитро Сергійович. 

 

ПРИПУТЕНЬ Д.С. Підтримую. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Семінський Олег Валерійович.  

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Совсун Інна Романівна.  

 

СОВСУН І.Р. Да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скороход Анна Костянтинівна. 

Шаповалов Юрій Анатолійович. 

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шипайло Остап Ігорович. 

Юрченко Олександр Миколайович. 

Так, з цим зрозуміло. Які ще правки ми голосуємо окремо і 

індивідуально?  

 

_______________. Андрію Михайловичу, можна прокоментувати, у 

мене ще одне питання є. Будь ласка.   

 

_______________.  І потім, якщо можливо, то я, Андрію Михайловичу, 

поправку… (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте по черзі. В кого є якісь правки? 

Прошу, Сергій Володимирович Нагорняк. 

 

НАГОРНЯК С.В. Шановні колеги, дуже прошу врахувати одну 

технічну, але важливу правку. Вона стосується змін до статті 6 Закону про 

учасників ринку, а саме того, щоб не було різнотлумачень щодо тих 
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неустойок (штрафів, пені), які вже були стягнуті саме за 2021 рік, тобто за 

період після моменту розрахункової дати 31.12.20 року. Додати: "набуття 

чинності цим законом". Це дозволить... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Який номер правки? 

 

НАГОРНЯК С.В. Номер правки 200. Це дозволить уникнути ... Номер 

200, 200-а правка.  

Суть полягає в чому? НАК "Нафтогаз" у 2021 році стягнув пені та 

штрафів з облгазів на 120 мільйонів гривень. Якщо ми зараз не врахуємо 

редакційно цю правку правильно, вони мають ризик відкату цих судових 

справ і повернення облгазами цих коштів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А де був Нафтогаз... Це ж серйозна якась правка … 

(Не чути) 

  

НАГОРНЯК С.В. Так, це серйозна правка. Вони, на жаль... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А де Нафтогаз був учора, позавчора?  

 

НАГОРНЯК С.В. Хороше питання. Це вони вже там стукають у всі, як 

то кажуть, двері і вікна... 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, вони не стукали. Всі, хто сюди стукали, всі 

достукалися. 

Сергію Володимировичу, чесно, хотілося б дуже, але так швидко 

розібратися, чому в неї мають бути переваги. Можливо, в неї є якісь і 

недоліки у цій правці. Трошки важкувато. Якби це вони хоча б вчора 

прийшли, і ми могли обговорити їх, то це було б краще. 
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НАГОРНЯК С.В. Я зрозумів вас. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І ще одна позиція. Сергію Володимировичу, дивіться, 

цей законопроект розроблявся спільно з "Нафтогазом" із самого-самого 

початку, тобто вони бачили і редакцію першого читання, вони бачили і 

процедуру прийняття, і сім днів на правки, і вони все-все-все знали, і вони 

знали, як працювала там робоча група по цих правках, вони були в робочій 

групі по цих правках, тому я все-таки думаю, що, мабуть, не варто так 

підтримувати, тому що треба було просто... Будемо дивитися.  

В будь-якому випадку, дивіться, оцей законопроект він сам по собі не 

запрацює. Має бути ще один Закон про зміни до державного бюджету, і тоді 

воно запрацює. То єсть ми будемо ще далі йти якби в нові законопроекти. 

Тому, якщо будемо бачити, що десь щось не так, то будемо виправляти тоді.  

 

НАГОРНЯК С.В. Зрозуміло. Добре Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще є якісь побажання?  

 

ЄФІМОВ М.В. Є. Якщо можливо, Андрію Михайловичу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, прошу, Максим Вікторович. 

 

ЄФІМОВ М.В. У мене є декілька правок. Перша – 731-а. Вона була 

надана, яка спрямована на надання військово-цивільними адміністраціям 

повноважень гарантувати та погоджувати договори реструктуризації 

заборгованості комунальних підприємств. Не у всіх обласних адміністрацій є 

така можливість, але в Донецькій та Луганській діють військово-цивільні 

адміністрації. І тому правка передбачає внесення змін до Закону "Про 

військово-цивільні адміністрації", щоб дати ці повноваження. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. А ця правка вона про що говорить? 

 

ЄФІМОВ М.В. Щоб ВЦА Донецької області мала повноваження 

гарантувати і бути, і погоджувати договори реструктуризації. Вони таких 

повноважень не мають сьогодні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 731, це про повноваження... це там, де вони теж 

мають право списувати своє майно чи продавати своє майно. 

 

ЄФІМОВ М.В. Ні, ми ж прописуємо так, що гарантувати, погоджувати 

договори реструктуризації заборгованості.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз, ще раз. Правка 731. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Пане Єфімов, скажіть, будь ласка. Кучеренко. Я не 

проти, я розумію, що вони мають, мусять мати повноваження дійсно. Але 

чим вони будуть гарантувати, яким майном, їм нічого не належить. 

 

ЄФІМОВ М.В. У них є бюджети... 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. А що там закладені можливості для гарантувань? 

Тоді треба її доповнити фразою "в рамках бюджетів".  

 

ЄФІМОВ М.В. Військово-цивільні адміністрації, Закон "Про військово-

цивільні адміністрації" – це щось таке специфічне, воно діє тільки в 

Луганській та Донецькій областях. І у них же теплосеть, самая большая 

теплосеть України, вони не зможуть реструктуризовувати, бо ВЦА не зможе 

надати... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло, Максиме Вікторовичу.  
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У вас дуже чудова українська мова, мені подобається. 

 

ЄФІМОВ М.В. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, тут ще є один нюанс. Там, де пункт 12, він 

закінчується фразами: "передачі майна з комунальної власності до державної 

власності та спеціального комунального майна". Передача майна – це ж не 

зовсім стосується вже питання боргів. Оця фраза вона там потрібна чи ні? 

Потрібна? Як на мене, вона шкоди не несе ця правка...  

 

ЄФІМОВ М.В. Якщо можливо, давайте підтримаємо... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте, давайте по ній проголосуємо. Вона там про 

повноваження органів державної влади як би некомерційного характеру, 

того... 

Хто за відповідну правку? Правка номер 731.  

Герус – за. 

Бондар Михайло Леонтійович. 

 

БОНДАР М.Л.  Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Утримався. 

Волинець Михайло Якович. 

Горобець Олександр Сергійович. 

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гриб Вікторія Олександрівна. 

 

ГРИБ В.О. За.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Єфімов Максим Вікторович. 

 

ЄФІМОВ М.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Жупанин Андрій Вікторович. 

 

ЖУПАНИН А.В. За.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іоффе Юлій Якович.  

 

Іоффе Ю.Я. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Камельчук Юрій Олександрович. 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кісільов Ігор Петрович. 

 

КІСІЛЬОВ І.П.  За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кіт Андрій Богданович. 

 

КІТ А.Б. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є. 

Костюх Анатолій Вячеславович. 

 

КОСТЮХ А.В. Фракція "Слуга народу" підтримує правильні і слушні 

пропозиції. За. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Кучеренко Олексій Юрійович. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю.  Просто "за". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз Володимир Вікторович. 

 

МОРОЗ В.В. Да, дуже дякую за цю правку всім, друзі. Я – за. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. За, правильно? 

Мулик Роман Миронович. 

 

МУЛИК Р.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єсть.  

Нагорняк Сергій Володимирович. 

 

НАГОРНЯК С.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Пивоваров Євген Павлович. 

 

ПИВОВАРОВ Є.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Припутень Дмитро Сергійович. 

 

ПРИПУТЕНЬ Д.С. Підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Семінський Олег Валерійович. 

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. За.  



30 

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Совсун Інна Романівна. 

 

СОВСУН І.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скороход Анна Костянтинівна. 

Шаповалов Юрій Анатолійович. 

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шипайло Остап Ігорович. 

Юрченко Олександр Миколайович. 

Правка підтримана. 

 

_______________. Андрій Михайлович, тут є одне  зауваження до цієї 

правки. Дивіться, якщо звернути увагу на те, як вона сформульована, 

написано: стаття 4... викласти статтю 4 в новій редакції. І потім іде стаття 4, 

пункт 1 і зразу іде підпункт 12. Тобто відчуття таке, що перший підпункт 11 

просто викидається, тому що викладається в новій редакції сама стаття, як  

звучить до самої суті поправки. Треба просто дати секретаріату розуміння, 

що це не виключення всіх інших положень, а це... 

 

ЄФІМОВ М.В.  (Не чути)  

 

_______________. Це частина, до першої частини додаються 12-а, 

додається от 50-а, я так розумію, ....... коректно викладе все в тексті уже та 

порівняльній таблиці на Верховну Раду. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. 

Немає заперечень з цього приводу? 
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ЄФІМОВ М.В. Немає, немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, тоді... 

 

ЄФІМОВ М.В. Андрій Михайлович, ще є дві правки, але я не знаю, як 

ви до цього ставитесь.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Максим Вікторович, якщо вона якась складна або 

зараз треба розбиратися, може тоді вже не будемо, а подивимося …(Не чути) 

і будемо в іншому законодавстві враховувати.  

 

ЄФІМОВ М.В. Просто мають на увазі цей закон, бо це ж … (Не чути)  

Я вам  розповідав про те, що є …….. теплосеть має 15 осередків, з них 5 на 

окупованій території.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Максим Вікторович, в мене пропозиція: в нас будуть 

законопроекти між першим і другим читанням. Якщо це дуже важливе 

питання, ми спробуємо цю правку внести в інший законопроект. Але в нас 

тоді буде час.  

 

ЄФІМОВ М.В. Нормально, дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Добре? Спасибі.  

Які щ правки нам треба голосувати окремо?  

 

_______________.  Андрій Михайлович, у мене прохання, дві правки 

638-а і 682-а. Вони враховані, але я хотів би поставити їх на голосування 

окремо, щоб  їх відклонити. .  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  638-а і ще яка?  

 

_______________.  І 682-а.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  І 682-а. Це по тому, щоб дати право оператору ринку 

проводити електронні аукціони по двосторонніх договорах. Правильно я 

розумію?  

 

_______________.  Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я пропоную… тут ще була пропозиція в Остапа 

Ігоревича, щоб оцю правку доповнити словами, дві ці статті доповнити 

словами… якими?  Що необхідно отримати ліцензію… 

 

ШИПАЙЛО О.І. На підставі відповідних ліцензій, що видаються …(Не 

чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так.  

Тоді голосуємо? 638… 

 

_______________.  І 682.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте ми тоді, якщо по них окремо, давайте чітко 

окремо 638. Оцю фразу про ліцензію у 638-у треба добавляти?  

 

______________. (Не чути) 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить, вона врахована. Там ще була пропозиція 

просто добавити фразу, що оператор ринку має отримати ліцензію 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Відповідно просто 
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зараз торгівля двосторонніми договорами відбувається на Українській 

енергетичній біржі і вона ліцензується НКЦПФР. Якщо ми дозволимо 

оператору ринку так само робити двосторонні договори, то він буде не 

ліцензуватися, що, в принципі, трошки не рівні правила гри для суб'єктів, які 

займаються одним і тим самим.  

Тому зараз я ставлю цю правку 638 з редакційним уточненням, що має 

отримати ліцензію в НКЦПФР. Правильно?  

 

______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це визначення "оператор ринку", да?  

Відповідно, якщо вона набирає більшість голосів, то вона є в редакції, 

що має отримати ліцензію НКЦПФР. Якщо вона не набирає необхідну 

кількість голосів, то тоді вона вважається відхиленою, так як пропонує пан 

Юрій.  

Тому ставлю на голосування правку 638 з редакційним уточненням 

щодо ліцензування в НКЦПФР.  

Хто за відповідну правку, прошу проголосувати. Я по прізвищах піду.  

Герус – за.  

Бондар Михайло Леонтійович.  

 

БОНДАР М.Л. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За.  

Волинець Михайло Якович.  

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утримався.  

Горобець Олександр Сергійович.  
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ГОРОБЕЦЬ О.С. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гриб Вікторія Олександрівна.  

 

ГРИБ В.О. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єфімов Максим Вікторович.  

 

ЄФІМОВ М.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За, да? 

Жупанин Андрій Вікторович.  

 

ЖУПАНИН А.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іоффе Юлій Якович.  

 

ІОФФЕ Ю.Я. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Камельчук Юрій Олександрович.  

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кісільов Ігор Петрович.  

 

КІСІЛЬОВ І.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кіт Андрій Богданович.  
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КІТ А.Б. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Костюх Анатолій Вячеславович.  

 

КОСТЮХ А.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кучеренко Олексій Юрійович.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз Володимир Вікторович.  

 

МОРОЗ В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мулик Роман Миронович.  

 

МУЛИК Р.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нагорняк Сергій Володимирович.  

Пивоваров Євген Павлович.  

 

ПИВОВАРОВ Є.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Припутень Дмитро Сергійович.  

 

ПРИПУТЕНЬ Д.С. Підтримую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Семінський Олег Валерійович. Єсть рука. За, да?  

Совсун Інна Романівна.  
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СОВСУН І.Р. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скороход Анна Костянтинівна. Немає.  

Шаповалов Юрій Анатолійович.  

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. Я – утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утримався. 

Шипайло Остап Ігорович.  

 

ШИПАЙЛО О.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрченко Олександр Миколайович. Немає.  

Відповідно правка підтримана.  

Окремо ставилася 682 правка, так?  

 

______________. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. До 682 ще є якийсь коментар?  

 

ГРИБ В.О. Да, є коментар.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Включіть мікрофон, будь ласка.  

 

ГРИБ В.О. Я звернулася до Енергетичного співтовариства і, на 

превеликий жаль, колеги не підтримують в такому вигляді, в якому є така 

правка. В мене є офіційний лист … (Не чути) я вам покажу, Андрію 

Михайловичу. Але я розумію, чому ви її справили. Тому все ж таки я 

пропоную трохи її змінити для того, щоб можна було прийняти.  
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Це пункт 5 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" розділу ІІ. І я 

пропоную наступне: "Виробники мають право продавати електричну енергію 

за двосторонніми договорами окрім обсягів, які відповідно до норм цього 

закону підлягають обов'язковому продажу на ринку "на добу наперед" або 

підлягають продажу за двосторонніми договорами на електронних 

аукціонах". І після пункту 6.1 доповнити пунктом 6.2 такого змісту: 

"Виробники, крім виробників, визначених підпунктом 6 та 6.1 пункту 2 

частини другої цієї статті, до 1 листопада 2021 року здійснюють продаж 

електричної енергії за двосторонніми договорами на електронних аукціонах, 

порядок проведення яких затверджується Кабінетом Міністрів України за 

поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізацію державної політики в енергетичному комплексі".  

Подивіться, будь ласка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, Вікторія Олександрівна, ну, ви розумієте, 

що ми з голосу так, з голосу так правки не можемо приймати, бо їх просто 

важко…  

   

ГРИБ В.О.  Ні, я розумію. Я це подавала раніше, Андрію Михайловичу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По-моєму вчора надіслали лист. Ми його навіть ще 

толком і опрацювати не встигли, тому що вже сьогодні комітет. Давайте вже 

редакція, яка є, ми її проголосуємо. І ця редакція обговорювалася і з 

Міністерством енергетики, і з регулятором, і з представниками профільного 

напрямку Офісу Президента, і це була узгоджена позиція. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 682. 
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ГРИБ В.О.  Це 682. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це 682, яка стосується обмеження роботи трейдерів. 

Правильно? І яка стосується... 

 

ГРИБ В.О.  Ну, з трейдерами і так дуже багато проблем, ми ж це 

знаємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Яка стосується обмеження роботи трейдерів, яка 

стосується, щоби компанії всі були в рівних умовах, тому що зараз державні 

компанії і комунальні компанії продають електроенергію через електронні 

аукціони, а приватні компанії продають інакше. Учасники ринку мають бути 

в рівних умовах. І ця правка це забезпечить. Тому давайте ми... 

 

ГРИБ В.О.  Так, може, державні компанії тоді приберемо з 

електронних… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вже і такі експерименти були. поки що прийняте таке 

рішення, і ми в тому числі консультувалися тут з Міністерством енергетики. 

Тому давайте, якщо... 

 

КУЧЕРЕНКО Ю.О. Пане Андрію, я хочу так само,  я вже ... (Не чути) 

так само. По-перше, я проаналізував дати надходження правок, я чітко знаю, 

коли ми приймали цей законопроект, коли закінчився термін для подачі 

правок, і вони з порушенням... Це перше. І я просто попереджаю одразу, о 

якщо це дійсно так, я за собою лишаю право потім оскаржувати, якщо будуть 

порушення суттєві в процедурі і в регламенті, оскаржувати цей законопроект. 

Я не хочу, щоб мене звинувачували в зриві цього пріоритетного закону, але я 

вам нагадаю, шановні друзі,якщо вже мова в нас зайшла. 
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Закон має назву, шановний Андрій Михайлович, закон має назву: про 

заходи (законопроект), спрямовані на подолання кризових явищ та 

забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу. 

Я просто... я вчергове бачу, що є спроба в закон, якого сьогодні 

очікують всі тепловики, той же самий Нафтогаз і всі учасники газового 

ринку, знову вчергове насувати абсолютно непов'язані з ним правки. Я в цій 

ситуації хочу підтримати пані Вікторію.  

У мене виникає питання по правці 682, 683 і 697. Так само я бачу зараз 

спроби внести і в інші вже абсолютно, з'явилися правки шановного пана 

Шипайла, Пивоварова і Геруса, які знову таки на друге читання в закон про 

кризову ситуацію на ринку природного газу я бачу абсолютно якісь 

лобістські … (Не чути) 

  Я в цій ситуації як мінімум хотів би попросити послухати позицію 

міністерства, бо саме міністерство буде відповідати за наслідки всіх цих 

великих революцій, які на енергоринку останні два роки робить наш комітет 

з вами на чолі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.  

Остап Ігорович, прошу.  

 

ШИПАЙЛО О.І. Да, Олексій Юрійович. Дивіться, я вас підтримую по 

правці 683 і 697, я їх поставлю потім окремо. А по правці 682, це просто 

тимчасова норма, яка дозволить нам зараз як би вийти з цієї кризи.  

У мене тільки питання. А всі положення цієї правки працюють до 

01.11? Чи тільки заборона трейдерів тимчасова, а зобов'язання продавати … 

(Не чути) на аукціонах це постійна норма?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, тут як прописано, так і … (Не чути) 

  

ШИПАЙЛО О.І. Ні. А можна от… 
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ГРИБ В.О. Пане Остапе, так я ж якраз 682 і пропоную.  

 

ШИПАЙЛО О.І. Просто якщо вона тимчасова, я вважаю, її потрібно 

підтримати, тому що ситуація зараз критична. Але якщо всі норми цієї 

правки працюють тимчасово.  

 

ГРИБ В.О. Так ми ж її і робимо тимчасовою, коли… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Остап Ігорович, тут правка прописана, по ній видно 

скільки, які норми працюють.  

 

______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можу, звичайно. Продавати на електронних 

аукціонах … (Не чути) аукціони потрібно постійно. Державна генерація уже 

давно продає. І комунальна у нас продає з квітня місяця. Ми тоді правку таку 

подавали.  

Тому давайте ставимо на голосування… 

 

ШИПАЙЛО О.І. Тоді в мене є пропозиція… 

 

ГРИБ В.О. Тому я якраз і пропоную все ж таки доповнити свою правку. 

От подивіться, це якраз про що ви говорите, пане Остап.  

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія Олександрівна, дивіться.  

Пан …………, ви не народний депутат?  Можете присісти… 

 

______________. (Не чути) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ну, можна присісти там, де … (Не чути) 

  

ШИПАЙЛО О.І. Моя пропозиція не міняти цю правку, тільки зробити 

всі її норми тимчасовими. Якщо ми її робимо тимчасово, зробити всі норми, 

які там прописані, тимчасовими.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Остап Ігорович, це …(Не чути) правку.  

 

ШИПАЙЛО О.І. Ну, значить, тоді я хочу поставити цю пропозицію.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, є правка, яка зараз зареєстрована. Ми вчора 

проводили нараду, ми вчора ... (Не чути)  

 

ШИПАЙЛО О.І.  Говорили, що вона тимчасова. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ми вчора говорили... 

 

ШИПАЙЛО О.І. Ми вчора якраз говорили, що вона тимчасова. Ці 

норми діють з 01.11… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться… 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я чув таку версію, ви знаєте, що вона тимчасова. 

 

_______________.  Одну частину робимо тимчасово, а другу постійною 

– це теж неправильно. Ми маємо подивитися, як вона відпрацює, тоді 

зробимо її постійною, якщо вона покаже... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, значить, є правка зареєстрована, вона була 

написана, і вчора її бачили, цю редакцію. І давайте ми поставимо цю 
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редакцію на голосування, відповідно далі будемо бачити, який результат, чи 

вона підтримана, чи не підтримана. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить, правка номер 682. 

Герус – за. 

Бондар Михайло Леонтійович. 

 

БОНДАР М.Л. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Волинець Михайло Якович. 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Горобець Олександр Сергійович. 

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гриб Вікторія Олександрівна. 

 

ГРИБ В.О. Утрималась. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єфімов Максим Вікторович. 

 

ЄФІМОВ М.В. Якщо можна, до 1 листопада... 

 

ГРИБ В.О. До 1 листопада – це інша редакція. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія Олександрівна. 
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ЄФІМОВ М.В. Якщо так, то утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Максим Вікторович, в нас є правка 682. 

 

ЄФІМОВ М.В. Якщо в редакції як є, то утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мм голосуємо правку в тих редакціях, в яких вони є в 

порівняльних таблицях. 682. 

 

ЄФІМОВ М.В. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утримався. 

Жупанин Андрій Вікторович. 

Іоффе Юлій Якович.  

Камельчук Юрій Олександрович. 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кісільов Ігор Петрович. Кісільов Ігор Петрович! 

Кіт Андрій Богданович. 

 

КІТ А.Б. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Костюх Анатолій Вячеславович. 

 

КОСТЮХ А.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кучеренко Олексій Юрійович. 
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КУЧЕРЕНКО О.Ю. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз Володимир Вікторович. 

 

МОРОЗ В.В. Пропадав зв'язок, скажіть, будь ласка, що за правка це? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правка 682. 

 

МОРОЗ В.В. Це, значить, чия правка? Сейчас подивлюсь. Дайте мені 

часу трошки, 5, 2 хвилини. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правка про обмеження трейдерів до 1 листопада і 

правка про те, що вся генерація, не тільки державна і комунальна, а і 

приватна продають через електронні аукціони, номер 682. 

 

МОРОЗ В.В. Утримався. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми голосуємо в тій редакції, яка є в таблиці, номер її 

682. 

 

ГРИБ В.О.  (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія Олександрівна, давайте закінчимо 

голосування. 

Мулик Роман Миронович. 

 

МУЛИК Р.М. За. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Нагорняк Сергій Володимирович. Нагорняк Сергій 

Володимирович! 

Пивоваров Євген Павлович. 

 

ПИВОВАРОВ Є.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Припутень Дмитро Сергійович. Припутень, немає? 

Семінський Олег Валерійович. 

 

_______________.  Підтримую, Андрій Михайлович.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Припутень – за.  

Совсун Інна Романівна. 

 

СОВСУН І.Р. За. 

 

_______________.  А Семінський? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За, підняв руку.  

Скороход Анна Костянтинівна. Немає.  

Шаповалов Юрій Анатолійович. 

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. Семінський – за.  

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. Шаповалов – утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шипайло Остап Ігорович. 

 

ШИПАЙЛО О.І. Утримався.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрченко Олександр Миколайович. Немає.  

Нагорняк Сергій Володимирович є? Нагорняк є у нас там чи ні на 

зв'язку? 

Хто у нас проголосував "за"? В нас 10 – за, 9 – утримались...  

А, почекайте. Мороз Володимир Вікторович – утримався. Скороход –  

немає. Припутень – за.  

 

ШИПАЙЛО О.І. Можна мою пропозицію поставити? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 10 на 10 зараз.  

Нагорняк Сергій Володимирович є з нами чи ні? Нагорняк є чи ні?  

 

ШИПАЙЛО О.І. Давайте мою пропозицію поставимо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, у мене "за": Герус, Жупанин, Іоффе, Кіт, 

Костюх. Горобець – утримався у мене. Горобець утримався, правильно?  

Герус, Жупанин, Іоффе, Кіт, Костюх, Мулик, Пивоваров, Припутень, 

Семінський, Совсун – це в мене "за". 

Утрималися: Шипайло, Шаповалов, Мороз, Кучеренко, Камельчук, 

Єфімов, Гриб, Горобець, Волинець і Бондар. 

 

СКОРОХОД А.К. Скороход теж утримується по правці. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 10. Скороход теж утрималася. Значить, у нас правка 

ця не підтримана. 

Йдемо далі. 

 

ШИПАЙЛО О.І. Можна поставити пропозицію до цієї правки?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не можна. 
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ШИПАЙЛО О.І.  Чому?  

(Шум у залі) 

  

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Пане голово, в можна запитання, а в якому складі 

ви збираєте нараду? І як, що, скільки кому грошей занести, щоб потрапити на 

цю нараду? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. З Остапом Ігоровичем ми обирали нараду. 

Яка ще правка? 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Це перше питання. 

Дивіться, друге по Регламенту. Пане голово, я зараз дуже чітко під 

стенограму хочу, щоб ви зафіксували. Згідно із Законом про комітети 

підрахунок голосів має вести секретар комітету. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Скажіть, будь ласка, ви є секретарем комітету?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Секретар комітету … (Не чути) 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Ні, ви не зрозуміли, не керівник секретаріату 

комітету, а секретар комітету. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я ще раз хочу сказати: це норма закону. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так що нам зараз закрити засідання повністю? 
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КУЧЕРЕНКО О.Ю. Ні. Значить, або тоді голосуванням визначається, 

якщо його немає, визначається особа, яка веде. Ну, не може ж і вести, і 

підраховувати голоси... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У вас є сумнів до результатів голосування?  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я від своїх виборців отримую сигнали, що йде 

маніпуляція з підрахунком голосів. Тому я хочу унеможливити це 

заздалегідь. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозумів. Дякую вам. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я ще раз, я ще раз... 

 

_______________. Андрію Михайловичу, поставте на голосування, щоб 

передати право Герусу підраховувати голоси. (Не чути) 

  

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Проголосуйте тоді. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте, щоб передати право... Ну, просто у нас 

голосування кожне – це...  Давайте, щоб передати право Герусу 

підраховувати голоси. Хто за … (Не чути)  рішення?  

 

_______________. Кучеренко прав: закон є закон.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Герус – за. 

Бондар Михайло Леонтійович. Є претензії до підрахунку... 

 

_______________. Іншому, передавайте іншому, не Герусу. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Утримався? 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. У мене пропозиція Шипайлу передати … (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чекайте. Чекайте. Ми вже увійшли в голосування.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Ну, що значить увійшли?  

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви ж попросили поставити на голосування. Я 

поставив.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Ще раз, так яку? Так треба інші пропозиції, мабуть, 

послухати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви просили поставити на голосування. Ви ж не 

казали… 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. От я вже поставив, вже пішло голосування. Давайте 

ми закінчимо…  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Ну,  ви поставили….  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  …потім перейдемо до наступного. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Ні, так не роблять.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Робиться, тому що… 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Пане голово, ну це ж не "шарашка", вы не директор 

комітету. Ви голова комітету. Ведіть просто комітет. Просто ведіть.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я веду.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Ви не можете дати і закрити це питання. Воно не 

обговорено.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми його поставили на голосування.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю.  Я ще раз. Я наполягаю, щоб підрахунок голосів не 

головуючий вів.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, ви можете наполягати, але вирішувати буде 

голосування.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Ще раз, це зухвале порушення регламенту.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чого ви кричите?  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю.  Я не можу зрозуміти, чому ви так воюєте за право 

підрахунку голосів? Ви хочете маніпулювати?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я поставив на голосування… (Не чути) 

  

КУЧЕРЕНКО О.Ю.  Ще раз, ми не обговорили це питання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Вікторович, ви як?  
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ЖУПАНИН А.В. (Не чути) 

  

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Це чудово. Всі схеми в країні люди з двома і з 

трьома освітами придумують.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Жупанин – за.  

Костюх.  

 

КОСТНЮК А.В.  Це яка правка?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це не правка, це хто у нас веде підрахунок голосів. Я 

поставив пропозицію, щоб головуючий Герус вів підрахунок голосів.  

 

КОСТЮХ А.В. Так, звісно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Костюх – за.  

Бондар Михайло Леонтійович. За, проти, утримався?  

 

БОНДАР М.Л. Я ж сказав, проти. Проти.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Волинець Михайло Якович.  

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Проти.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Проти.  

Горобець Олександр Сергійович.  

Гриб Вікторія Олександрівна.  

 

ГРИБ В.О. Я за регламент.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. В нас голосування. За, проти, утримались?  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Ні-ні, це за регламент. Ви ж маніпулюєте просто 

зухвало.  

 

ГРИБ В.О. Ні, я за регламент … (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Згідно регламенту ми поставили… 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Ні. Ні.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія Олександрівна, за, проти, утримались? 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю.  Ви помилку робите.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія Олександрівна, за, проти, утримались? 

 

ГРИБ В.О. (Не чути) 

  

КУЧЕРЕНКО О.Ю.  Ні, ні.  Депутат, якого обере… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єфімов.  

 

ГРИБ В.О. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утрималась.  

Єфімов Максим Вікторович.  

 

ЄФІМОВ М.В. За.  
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КУЧЕРЕНКО О.Ю. Молодец.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іоффе Юлій Якович.  

 

ІОФФЕ Ю.Я.  Я думаю, що сперечаються на рівному місці. Я теж за те, 

щоб виконувався регламент. Але тут маніпулювати или … (Не чути) 

кожному з нас, коли нас тут 20 чоловік присутніх, ну, я думаю… Це 

перебільшення. Перебільшення, это кто посчитает, это напоминает тот 

мультфильм, когда козленок умел считать до десяти. Я думаю, что до 20 мы 

все можемо рахувати, от все до одного, потому я "за". И не важно, кому там 

доручить, може, там… Абсолютно можливий паралельний підрахунок 

голосів.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Камельчук Юрій Олександрович 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кісільов Ігор Петрович. Немає?  

Кіт Андрій Богданович. 

 

КІТ А.Б. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кучеренко Олексій Юрійович.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Дякую.  

Шановний Юлій Якович, ну, по-перше, вибачте, мені трошки шкода, 

що ви найдорослий, в хорошому розумінні, депутат Верховної Ради, який там 

відкривав наше скликання, і ви не розумієте, що таке Регламент для 

Верховної Ради. Це не шахта – розумієте? – це Верховна Рада.  
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Тепер, шановні колеги, до вас, пане голово, оскільки ви впевнено 

ведете нас до чергового скандалу, скажіть мені, будь ласка, а якщо в нас 

живий секретар комітету, якщо я не помиляюсь… хто в нас секретар 

комітету, скажіть, будь ласка. Він приймає участь у засіданні комітету чи ні? 

Так чи ні? І чому тоді він не виконує своїх обов'язків, я не можу зрозуміти. 

Що ми робимо, власне кажучи? 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміло.  

Мороз Володимир Вікторович. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Ще раз, ви не чуєте? Дайте відповідь на питання! 

Дайте відповідь на питання, чому секретар комітету, який згідно із Законом 

про комітети, мусить вести підрахунок голосів, чому ви заміняєте його? Він 

приймає участь у засіданні.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я поставив на голосування наші пропозиції. Ви 

голосуєте чи ні?  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Ще раз, пане Герус, ви просто головуючий, ви не 

директор комітету. Чому ви так чіпляєтесь за право рахувати? Розкажіть 

мені, будь ласка.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз Володимир Вікторович. 

 

_______________.  Пане Кучеренко, не затягуйте роботу комітету! Це 

пустякове питання.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Це не пустякове питання, це питання, на якому 

потім нам з вами відповідати.  
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_______________.  Ми ж голосуємо з цього приводу, а ви затягуєте час.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Якщо ви не розумієте, що відбувається, я вам …(Не 

чути) хто там ще затягує. Регламенту дотримуйтеся.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз Володимир Вікторович. За, проти, утримався? 

Немає. 

Мулик Роман Миронович. 

 

МУЛИК Р.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нагорняк Сергій Володимирович. 

Пивоваров Євген Павлович. 

 

ПИВОВАРОВ Є.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Припутень Дмитро Сергійович. 

 

ПРИПУТЕНЬ Д.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Семінський Олег Валерійович.  

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. Я за підрахунок Герусом. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Совсун Інна Романівна.  

 

СОВСУН І.Р. Я так розумію, інших охочих немає. Тому, хтось 

рахувати має, нехай буде Герус. Я не бачу проблеми. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скороход Анна Костянтинівна.  
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СКОРОХОД А.К. На мій погляд, взагалі немає значення, хто рахує, аби 

рахували нормально. Але якщо в нас за Регламентом секретар рахує, то нехай 

рахує секретар. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути) 

Шаповалов Юрій Анатолійович. 

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. Я – за. 

Шановні колеги, я хотів би відповісти Кучеренку. Якщо знаходишся на 

відеозв'язку, то не так просто порахувати перш за все... 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Колего, я вірю, і саме тому, з повагою до вас... 

(Шум у залі) 

  

ШАПОВАЛОВ Ю.А. Я не проти того, щоб Герус вів підрахунок. Я не 

бачу ніяких маніпуляцій. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я почув.  

Шановний колего Шаповалов, я розумію, що, знаходячись на 

відеозв'язку, важко вести, і саме тому Регламент передбачає, що треба просто 

тоді проголосувати. Але при живому секретарі, погодьтеся, це якось 

незрозуміло. 

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. (Не чути) Я не бачу в цьому ніяких проблем. Ми 

проголосували, все, хай зараз підрахують, ми побачимо, хто – проти, хто – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шипайло Остап Ігорович. 

 

ШИПАЙЛО О.І. (Не чути) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрченко Олександр Миколайович. (Не чути) 

 

_______________. Андрей Михайлович, Мороз. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 14 голосів – за. Рішення прийнято.  

Юлій Якович. 14 голосів – за. Рішення прийнято.  

 

_______________. Андрей Михайлович... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юлій Якович, ви щось хотіли сказати? Тільки 

дивіться, давайте поважати, що в нас є люди на відеозв'язку, якщо ми 

говоримо без мікрофонів, вони не чують. Тому прохання піднімати руку, я 

кожному дам слово, включаємо мікрофон і говоримо. 

Юлій Якович, прошу. 

 

ІОФФЕ Ю.Я. Тут шановний колега згадав моє прізвище насчет 

Регламенту. Я йому скажу по секрету, що я дійсно приймав цей Регламент, 

приймав участь, коли він створювався. 

По-друге, не надо тут двойных стандартів, не нада піднімати скандал 

на рівному місці, що абсолютно не впливає на результат, абсолютно не 

впливає. 

 

_______________. Абсолютно вірно. Підтримую. 

 

ІОФФЕ Ю.Я. А коли подаються у нас правки не, як кажуть, і ми 

обговорюємо не суб'єктів законодавчої ініціативи, багато хто мовчить. Коли 

подаються правки не за 14, термін, який відведений Регламентом, теж багато 

людей мовчать. І у нас такі порушення були, і всі проглатывали. Я піднімав 

це питання. А це питання, хто порахує до десяти или до двадцяти. Так є 
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підозра, що всі вміють це. Я знаю, що не всі знають закон електромагнітної 

індукції скоріше за все, незважаючи на те, що у нас  енергетичний комітет. 

Але я думаю, рахувати до десяти можуть всі.  

Тому я думаю, що дійсно Регламент нада поважати, але піднімати ті 

питання і лаятись тут, гаяти час тільки по тим питанням, моя пропозиція, які 

впливають на результат, на голосування та на інші питання. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Вам спасибі. 

Які ще правки ми ставимо на голосування … (Не чути) 

Прошу, Володимире Вікторовичу. 

 

МОРОЗ В.В. Меня слышно? А то я все время забываю, что … (Не 

чути) 

Я хочу сказати свою думку... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вас погано чути. Голосніше говоріть і які правки ми 

маємо поставити на голосування. 

 

МОРОЗ В.В. Ні, я кажу по голосуванню. Якщо ви мене не чули, я 

просто хочу висловити свою думку, що да, надо придерживаться 

Регламенту... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми пройшли це питання. Для чого ми затягуємо час?  

 

МОРОЗ В.В. Я не затягую, я просто висловлюю свою думку. Я кажу, 

що "за" считайте, будь ласка, і не затягуйте час. Давайте працювати. 

П'ятниця. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Спасибі. 
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Які ще правки ставимо на голосування?  

Остапе Ігоровичу, прошу. 

 

ШИПАЙЛО О.І. Я прошу поставити правку 683, правку 697. Ці правки 

не стосуються суті цього законопроекту. Вони, можливо, і слушні, але 

остання правка 697 взагалі об'ємна, її потрібно більше часу щоб вивчити. 

Наступні закони, які будуть ... (Не чути) ринку електричної енергії. 

Дякую. 

 

_______________. Дозвольте? 

 

_______________. Андрій Михайлович, "гарантований покупець" може 

висловити свою думку по 697 правці, скажіть, будь ласка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Почекайте секунду, зараз ми знайдемо цю правку. 

697. Вона в самому кінці? 

 

_______________. 323 пункт. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А в мене немає 181 сторінки. В мене закінчується  на 

174-й. Так, взаємозаліки. Остап Ігорович як автор значиться, да? 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 697 і ще яка? 

 

_______________. Там, Андрій Михайлович, доповнити словами, щоб 

... (Не чути) відбувалося... 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, ми вам дамо слово, тоді ви будете 

висловлюватися. Добре? 

 

_______________. Добре. Я чекаю тоді. Добре. 

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. 697 і яка, 683-я? 

 

_______________. 83-я. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вони пов'язані між собою? 

 

_______________. Ні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді...  

 

_______________. Вони не стосуються суті законопроекту. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо вони не пов'язані між собою, давайте їх 

голосувати тоді окремо. 

Яку, 697-у? Давайте по 697-й.  

697-а стосується у нас "Укренерго", накопичені великі борги на 

балансуючому ринку, там десь близько 12 мільярдів. А з другої сторони, 

"Укрінтеренерго" і "гарантований покупець" мають борги перед "Укренерго". 

"Укренерго" зараз приходить сертифікацію для майбутньої синхронізації,  і 

там питання боргів дуже актуально виникає. Чим менше боргів, тим краще. 

"Укренерго"  за цю правку, "гарантований покупець" проти цієї правки, тому 

що він вважає, що якщо відбудеться цей залік, тоді виробники із "зеленим" 

тарифом отримають менше грошей. А мова йде про те, щоби відбувся 

взаємозалік боргів між двома на 100 відсотків державними підприємствами. 
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"Укренерго" – за, "гарантований покупець" – проти. Давайте ми перейдемо 

до голосування, я думаю, що швидко це питання у нас вирішимо. 

 

_______________. Андрію Михайловичу, можна доповнити цю 

правку... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не можна нічого доповнювати в цій правці. 

Олексію Юрійовичу, прошу вам слово. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я, по-перше, хотів би з'ясувати авторів цієї правки, 

бо тут Герус, Пивоваров, Шипайло... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вона пропонується як комітетська. В кінці буде... ми 

її проголосуємо як комітетську, якщо вона пройде. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Добре.  

А тепер друге. Я, наскільки зрозумів, то пропонується по суті справи 

повернутися до бартеру і по суті прийти до бартерних розрахунків. Я 

вважаю, що в цій ситуації дуже хотів би, у мене негативне ставлення, 

послухати думку і міністерства, і гарантованого покупця, які, власне кажучи, 

за це мають відповідати. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. 

Ще в когось є якісь? Давайте перейдемо до голосування. Думаю, тут 

рішення буде само собою воно вималюється. Хто – за? 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Та ми всі знаємо …(Не чути) 
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_______________. Ми хочемо доповнити словами, щоб за тими 

періодами зарахування проводили, за якими регулятор затвердив послугу. І, в 

принципі, все. І щоб оплата після отримання погашення заборгованості... 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміла ваша позиція. У даній редакції ви правку 

не підтримуєте, правильно? У даній редакції правку підтримуєте, так чи ні?  

 

_______________. Ні, не підтримуємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. 

"Укренерго" є на зв'язку? "Укренерго" підтримує? 

 

_______________. Так, підтримуємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Підтримує. 

Все, у нас є дві різні позиції, нам приймати рішення. Голосуємо по цій 

правці. Це який номер? 697. 

Герус – за. 

Бондар Михайло Леонтійович. 

 

БОНДАР М.Л. Проти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Волинець Михайло Якович. 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Проти.  

Це повертає нас в 90-ї роки. Олексій Кучеренко правий, це шлях до 

безгрошів'я. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Горобець Олександр Сергійович. 
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ГОРОБЕЦЬ О.С. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гриб Вікторія Олександрівна.  

Єфімов Максим Вікторович. Єфімов, проти, утримався? 

 

ЄФІМОВ М.В. За. Я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Жупанин Андрій Вікторович. 

Іоффе Юлій Якович. 

 

ІОФФЕ Ю.Я. За.  

Значить, це ще раз нам показує, що ця модель ринку з цим 

"гарантованим покупцем" вона непрацездатна. Оте, що і з "зеленою" 

енергетикою, без акумуляторів.  

 

______________. Андрій Михайлович, дайте, будь ласка… 

 

ІОФФЕ Ю.Я. Ну, я – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Камельчук Ігор Олександрович.  

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Нагадайте номер правки, будь ласка.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 697.  

    

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. 697. Я – проти.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кісільов Ігор Петрович.  
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КІСІЛЬОВ І.П. Проти.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кіт Андрій Богданович.  

 

КІТ А.Б. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Костюх Анатолій Вячеславович.  

 

КОСТЮХ А.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кучеренко Олексій Юрійович.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Олексій Кучеренко  проти абсолютно. І насправді 

ми цією правкою… Я погоджуюсь з автором, з одним з авторів, з паном 

Шипайлом, співавтором цієї правки. Ми по суті, перше, в закон про 

проблеми газового ринку знову ліземо. І покриваємо проблеми, створені так 

званим незалежним регулятором і компанією "Укренерго" під керівництвом 

незалежної наглядової ради. Отут системна криза, про яку Юлій Якович 

Іоффе, ми бачимо, вона вже підступила. І нам треба, мабуть, все ж таки 

вирішувати кризу.   

А тут проти цієї правки.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз Володимир Вікторович.  

 

МОРОЗ В.В. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утримався.  

Мулик Роман Миронович. Немає.  

Нагорняк Сергій Володимирович.  

Пивоваров Євген Павлович.  
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ПИВОВАРОВ Є.П. Проти.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Припутень Дмитро Сергійович.  

 

ПРИПУТЕНЬ Д.С. Проти.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Семінський Олег Валерійович.  

 

СЕМІНСЬКИЙ О,В. Семінський – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Совсун Інна Романівна.  

 

СОВСУН І.Р. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скороход Анна Костянтинівна.  

Шаповалов Юрій Анатолійович. Немає?  

Шипайло Остап Ігорович.  

 

ШИПАЙЛО О.І. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрченко Олександр Миколайович. Немає.  

8 голосів – за. Правка не підтримана.  

Йдемо далі.  Наступна правка яка?  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 683? 

Андрій Вікторович, ваша правка? 
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ЖУПАНИН А.В. Якщо можна, я два слова по ній? Це правка 

стосується уточнення норми, яку було додано в Закон "Про ринок 

електричної енергії" минулого року в законопроекті 2098, який передбачає 

надання на вимогу Національної комісії регулювання енергетики і 

комунальних послуг договорів, укладених виробниками електроенергії з 

пов'язаними особами. 

Чому ця правка була зараз уточнена в тій редакції, в якій подаю? Тому 

що деякі виробники електричної енергії вони таким чином протлумачили 

законодавство, що повинні надавати лише самі договори, а додатки, 

додаткові угоди начебто не передбачено надавати  цим положенням. 

Звернулися в суд, мені  здається, на вимогу НКРЕ,  звернулися оскаржувати в 

суд, що законом не передбачено  надання от  саме таких документів. Хоча в 

моєму розумінні і мій бекграунд-юрист підказує, що договір з усіма 

додатковими, додатковими угодами є  одним цілим і так само ми і писали цю 

норму, враховуючи, що це одне ціле, однак є, як ми бачимо, 

різнотлумачення.  Насправді я досі переконаний, що договір з додатками і 

угодами є одним цілим. Тому я не стану наполягати на цій нормі і прошу 

членів комітету визначатися вже до власних переконань.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 683.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Як на мене вона просто, я розумію, що хотів 

сказати автор, але, як на мене, вона  наділяє регулятора, ну, абсолютно 

неконституційними повноваженнями, які, якщо там є дійсно ознаки 

монополії, то це має досліджувати Антимонопольний комітет України. А 

зараз намагатися вчергове вручну підсилювати регулятора і створити ще 

більший конфлікт між регулятором і Міненерго, і суб'єктами ринку, ну, ви 

знаєте, ви і так подивіться на ... (Не чути), що там твориться на цьому ринку. 

І ще це ще більше поглибити  кризу. Тому я проти виступаю. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. 

Правка номер 683. 

Бондар Михайло Леонтійович. Бондар Михайло Леонтійович – за, 

проти, утримався? Бондар! 

 Волинець Михайло Якович. 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Я – проти, правка є антиконституційною. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Герус Андрій Михайлович – за.  

Горобець Олександр Сергійович. 

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гриб Вікторія Олександрівна.  

 

ГРИБ В.О. Утрималась. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єфімов Максим Вікторович. 

 

ЄФІМОВ М.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Жупанин Андрій Вікторович. 

Іоффе Юлій Якович. 

Камельчук Юрій Олександрович. 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Знову уточняю, будь ласка, номер правки. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 683. 
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КАМЕЛЬЧУК Ю.О. 683. Проти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кісільов Ігор Петрович. 

 

КІСІЛЬОВ І.П. Проти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кіт Андрій Богданович. 

 

КІТ А.Б. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Костюх Анатолій Вячеславович. 

 

КОСТЮХ А.В. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кучеренко Олексій Юрійович. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Проти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз Володимир Вікторович. 

 

МОРОЗ В.В. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мулик Роман Миронович. Немає. 

Нагорняк Сергій Володимирович. 

Пивоваров Євген Павлович. 

 

ПИВОВАРОВ Є.П. Проти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Припутень Дмитро Сергійович. 
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ПРИПУТЕНЬ Д.С. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Семінський Олег Валерійович.  

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Совсун Інна Романівна.  

 

СОВСУН І.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скороход Анна Костянтинівна.  

Шаповалов Юрій Анатолійович. 

Шипайло Остап Ігорович. 

 

ШИПАЙЛО О.І. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрченко Олександр Миколайович. Немає. 

Відповідно 7 голосів – за. Правка не підтримана. 

Наступну правку яку розглядаємо окремо?  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я прошу, щоб ви подивилися 344, 469. Поясню. Це 

моя, вона відхилена. Я її зараз поясню. Це одне і теж саме. 

Мова йде про встановлення розрахунковою датою 1.01.19, а не 1.0521 

року. І мова йде про те, щоб під списання і реструктуризацію не попадали 

вже борги нового ринку, давайте із старим (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Який це... 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. 344, 469, 554. Ну, це воно одне і те ж саме. Воно по 

тексту просто… 344, 469, 554. 



70 

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Чому вона була відхилена? В чому її ……. полягає? 

Рахункова дата яка? Так 1 червня 2021 року – це краще, ніж 1 січня 2019 

року. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я мав на увазі, що там робота, там старі борги 

ринку, там … (Не чути)  Тому тепловики, то тепловики, я зараз кажу про 

ринок електроенергії.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміло.  

Ну, як на мене, якщо там… то тоді, якщо не мали права застосовувати 

нові тарифи, не мали права там у 2019-му і 2020-му році, то  ми тоді одні 

врегульовуємо, інші не врегульовуємо?  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю.  Водоканалам ніхто не заважав…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Заважав. Закон про ринок житлово-комунальні 

послуги заважав застосовувати нові тарифи.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю.  На воду заважав? (Шум у залі)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тому… Ви наполягаєте, щоб голосували її?  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Мені-то все рівно. Я  вважаю, що …(Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Чи не обов'язково?  А друга правка яка?  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Три однакові.  
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Давайте може тоді вже одразу, коли ми будемо голосувати.  

Є ще якісь? Прошу.  

Мікрофон включіть, будь ласка, і ближче до мікрофона.  

 

_______________. Шановний Андрій Михайлович, я хочу попросили 

повернутися до правки 749-ї. Я прокоментую, в чому питання.  

На сьогодні вартість газу для бюджетних установ і інших споживачів 

змінюється кожного місяця. …(Не чути) тільки для населення на 

виробництво теплової енергії. У зв'язку з цим правка 749-а і говорить про те, 

щоби Кабінету Міністрів надати можливість розробити і затвердити механізм 

перерахунку вартості теплової енергії у зв'язку із зміною вартості газу і 

електричної енергії.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Пані Наталія, я розумію цю проблему. І це дійсно, 

колеги, про що ідеться мова, ви розумієте, зараз ТКЕ отримує дві ціни на газ. 

Одна – 7,4, це для населення, друга – це ринкова, яка кожного місяця 

змінюється. Це для інших, бюджет і … (Не чути)  Скажіть мені тільки єдине. 

А як методика нинішня, як теплокомуненерго буде тариф розраховувати? 

Воно буде міксувати цей газ, розумієте, чи він буде різні тарифи?  

 

______________. Ні, тарифи будуть різні.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Різні.  

 

______________. Так. Тарифи для населення будуть… 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Будуть постійні.  

 

______________. …постійні по річному контракту. А тарифи для 

бюджетних… 
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КУЧЕРЕНКО О.Ю. Кожного місяця змінюватися.  

 

______________. Але тарифи змінити не можна. Тарифи, для того, щоб 

змінити, пройде 1,5-2 місяці. Тобто підприємства теплопостачання будуть 

спізнюватися на два місяця і знову будуть накоплювати борги, у них не буде 

ресурсу. А ми хочемо, щоб не корегування тарифу, а перерахунок вартості 

теплової енергії.  

 

______________. (Не чути) 

  

______________. Да.  

Але, Андрій Михайлович, чому важлива оця норма? Зрозуміло, якщо 

Кабінет Міністрів не прийме такого рішення, то вона … (Не чути) Але я 

просила би шановних народних депутатів дати можливість при необхідності, 

якщо дійсно буде значний ріст і відхилення від тієї вартості енергоресурсів… 

(Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А як це має працювати? От виросла ціна і на 

електроенергію, і на газ. Електроенергія також. Як це далі працює?  

 

______________. Кабінет Міністрів затверджує методику перерахунку. 

І тоді підприємство в тому місяці, як воно получає ціну газу там 13 тисяч, 

воно нарахування вартості робить з … (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.  

А скажіть, будь ласка, якщо в якомусь місяці ціна електроенергії впала 

на 20 відсотків, а потім виросла на 40 відсотків, це буде вверх-вниз?  
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______________. В тому місяці, коли впаде на 20, буде пониження цих 

нарахувань. Коли підніметься, буде підвищення.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То есть ми в газі переходимо на річний контракт. А 

тут у нас тариф на воду і тариф на тепло буде мінятися кожного місяця, так?  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я вибачаюсь, можна я поясню? 

 

______________. На річний контракт ми переходимо…  

   

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Тільки для населення.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тариф на воду і на тепло буде мінятися кожного 

місяця тепер?  

 

______________. Для бюджетних установ і інших споживачів. Не 

тариф, а нарахування. Для того, щоби змінити тариф, треба десь два місяці.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.  

Дивіться, була якась таблиця, і ми вже намагаємося дотримуватися тієї 

таблиці, яка була запропонована. Тому я таку правку не підтримую. Давайте 

ставимо на голосування. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я спробую ще раз пояснити, в останній раз, бо я 

нагадую, що наш комітет завдяки саме пану Герусу він має об'єднану назву – 

енергетики та комунальних послуг. Але об'єднання не відбулося, поглинання 

відбулося. І ви все це відчуваєте сьогодні по повній кризі, вибачте, (Не чути) 

Будь ласка, це заступник міністра. При всьому тому, що у нас є 

дискусії, але я хотів би, щоб ви прислухалися до її позиції, бо це мова йде 

про все теплокомуненерго країни. Кожного місяця їм зараз НАК "Нафтогаз" 
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зафіксував річний контракт на газ для населення, але кожного місяця буде 

виставляти рахунки, не зрозуміло які, але за ринковою ціною (Не чути) 

  

_______________. Для бюджетних установ (Не чути) 

  

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Для бюджетних і комерційних.  

І я взагалі звертаю вашу увагу, друзі, я ще не знаю, як комерційні 

будуть виходити, але... А бюджетні установи, якщо їм буде змінюватися 

кожного місяця тариф, а вони що свої бюджети будуть взагалі переглядати. Я 

тут взагалі до кінця не розумію. 

 

_______________. Ну то вже інше... 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. То інша проблема.  

Тому те, що пропонує пані Наталія, як мінімум хоча б дати можливість 

уряду, якщо він прийме таке рішення, своєю постановою ввести формулу, 

яка б кожного місяця дозволяла б їм коригувати, або в сторону збільшення, 

або в сторону зменшення. І звертаю вашу увагу, що собівартість гігакалорії 

електроенергії не багато, а от газ там буде сидіти на 75-80 відсотків. Тому це 

горлове і ключове для них. 

Дякую за увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. 

Хто за відповідне рішення, прошу тоді голосувати. 

Бондар Михайло Леонтійович. 

Це правка номер 749. 

Бондар Михайло Леонтійович. 

 

БОНДАР М.Л. За. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Волинець Михайло Якович. 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Герус – утримався. 

Горобець Олександр Сергійович. 

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гриб Вікторія Олександрівна.  

 

ГРИБ В.О. Я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єфімов Максим Вікторович. 

 

ЄФІМОВ М.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Жупанин Андрій Вікторович. 

Іоффе Юлій Якович. 

 

ІОФФЕ Ю.Я. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Камельчук Юрій Олександрович. 

Кісільов Ігор Петрович. 

 

КІСІЛЬОВ І.П. Кісільов – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кіт Андрій Богданович. 

 

КІТ А.Б. За.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Костюх Анатолій Вячеславович. 

 

КОСТЮХ А.В. За.                

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кучеренко Олексій Юрійович. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз Володимир Вікторович. 

 

МОРОЗ В.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мулик Роман Миронович. 

Нагорняк Сергій Володимирович. 

Пивоваров Євген Павлович. 

 

ПИВОВАРОВ Є.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Припутень Дмитро Сергійович. 

 

ПРИПУТЕНЬ Д.С. За.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Семінський Олег Валерійович. 

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Совсун Інна Романівна. 

 

СОВСУН І.Р. За.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Скороход Анна Костянтинівна. Немає.  

Шаповалов Юрій Анатолійович. 

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. Я – за.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шипайло Остап Ігорович.                         

 

ШИПАЙЛО О.І. Утримався.  

 

_______________.  Андрій Вікторович, а можна повторити номер 

правки?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Номер правки 749.  

 

_______________.  Перепрошую, я утримався. 749 – я утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 13 голосів "за", рішення прийнято.  

Дальше які ще правки?  

Яку? Вона була відхилена. Яка правка? Ну, дивіться, чи воно потрібно? 

Чи ми просто будемо… 

 

_______________.  Колеги, будь ласка, не чути тих, хто там говорить на 

фоні. Ми не розуміємо тут онлайн, про які правки йде мова. Або ми…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Включіть мікрофон, будь ласка. Включений 

мікрофон? Включіть мікрофон і говоріть в мікрофон. Ніхто ж не знає, що ви 

хочете зробити.  
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_______________.  Андрій Михайлович, беріть наступну правку. Я 

знайду цю, і… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Яка наступна? Є ще якісь правки на голосування? 

Які ще правки? 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. У мене правка 681 шановного колеги Кота, яка, 

власне кажучи, чомусь дає пільги виробникам сільгосппродукції. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У табличці пишеться, що вона пропонується 

врахувати чи відхилити?  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. А, вона відхилена. Все, вибачте. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу Андрію Вікторовичу. 

 

ЖУПАНИН А.В. У мене поправка під номером, шановні колеги... під 

номером 705. Якщо ви пригадуєте, ми в оригінальному законопроекті до 

першого читання вводили спецрахунки для розрахунку операторів 

газорозподільчих мереж перед Оператором ГТС. Тут пропонується аналогія 

для підприємств теплокомуненерго так само спецрахунки по розрахункам за 

газ, отриманий від постачальників газу.  

Чому така норма вводиться? Тому що, мені здається і очікується, що 

будуть заборгованості у ТКЕ підприємствах. І пропонується з метою 

уникнення накопичення боргів ввести, вже розуміючи, що така проблема 

скоріше за все настане, пропонується розглянути можливість введення 

спецрахукнів для таких підприємств. 

Дякую. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Це для яких саме підприємств спецрахунки? Це для 

яких саме підприємств? Це у разі ПСО чи без ПСО? Без ПОСО ввести 

спецрахунки? Ну, це якось вже зовсім. Андрію Вікторовичу, давайте таке 

навіть не ставити на голосування, якщо можна. Якщо ринок, то ринок. 

Ясно. Ще щось є? Прошу. Шипайло Остап Ігорович. прошу. 

 

ШИПАЙЛО О.І. Ми там одну правку добавили на підставі відповідних 

ліцензій, що видається НКЦПФР, це 638-а. А є така сама правка, яка 

доповнює її, 678-а. І прошу там добавити також "на підставі відповідних 

ліцензій, що видаються НКЦПФР" у пункті 4 . 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У пункті 4, 678. 

 

ШИПАЙЛО О.І. Да, да. Це те, що оператор ринку повинен отримати 

ліцензію... як всі учасники ринку. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правка 678. Її підтримати з редакційними 

доповненням щодо ліцензії від НКЦПФР. 

Хто – за?  

Бондар Михайло Леонтійович. Бондар Михайло! 

 

БОНДАР М.Л. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Волинець Михайло Якович, 678. 

Герус – за. 

Горобець Олександр Сергійович. 

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гриб Вікторія Олександрівна. 
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Єфімов Максим Вікторович. 

 

ЄФІМОВ М.В. Я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Жупанин Андрій Вікторович. 

Іоффе Юлій Якович.  

Камельчук Юрій Олександрович. Камельчук Юрій! 

Кісільов Ігор Петрович. Кісільов Ігор Петрович! 

Кіт Андрій Богданович. Кіт Андрій Богданович! 

Костюх Анатолій Вячеславович. 

  

КІТ А.Б. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кіт – за. 

Костюх Анатолій Вячеславович. 

 

КОСТЮХ А.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А це... А Кіт Андрій Богданови? Також "за". 

 

КОСТЮХ А.В. Костюх –  за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кучеренко Олексій Юрійович. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз Володимир Вікторович. Мороз Володимир 

Вікторович. 

 

МОРОЗ В.В. За. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз Володимир Вікторович, за? 

 

МОРОЗ В.В. За, за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мулик Роман Миронович. Мулик Роман Миронович! 

Нагорняк Сергій Володимирович. 

Пивоваров Євген Павлович. 

 

ПИВОВАРОВ Є.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Припутень Дмитро Сергійович. 

 

ПРИПУТЕНЬ Д.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Семінський Олег Валерійович. 

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Совсун Інна Романівна. 

 

СОВСУН І.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скороход Анна Костянтинівна. Скороход Анна 

Костянтинівна! 

Шаповалов Юрій Анатолійович. 

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шипайло Остап Ігорович. 
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ШИПАЙЛО О.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрченко Олександр. Нема. 

15 – за. Правка  з редакційним доповненням підтримана. 

Чи є ще правки окремі? Прошу. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. 77-а. Стосовно того, коли  ми розбираємося з 

боргами з газу, після слів "що включає в себе" включити... замінити в тому 

числі на термін "також". Мова йде про сумнівну заборгованість, про яку 

сьогодні, чесно кажучи, маючи газорозподільні компанії, вони платять 

податки, не маючи ресурсу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, чекайте, чекайте. Абзац восьмої частини, 77… 

(Не чути) Ну, дивіться...  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я ще раз. Я розумію нюанси,  але тоді як мінімум 

треба розуміти, що це в бюджетному, ну, в наступному законі хоча б тоді 

треба їм не нараховувати податки. Розумієте? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми не податковий комітет.  

Значить, про що говорила норма. Норма говорила, що врегульовується 

або компенсується через бюджетні … (Не чути) та заборгованість, яка 

виникла через різницю в нормах. Що держава встановлювала норми три 

метра, а в реальності споживання було більше, і потім були суди виграні, які 

показали, що як би норми мають бути більші. А також по температурних 

коефіцієнтах, які по закону фізики все-таки взимку, закони фізики взимку 

існують. І було прописано, що держава компенсовує різницю по нормах, 

значить, по нормах, різницю по температурних коефіцієнтах, в тому числі 

сумнівно і безнадійно, тобто та, яка відноситься до норм і коефіцієнтів. … 
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(Не чути) в тому числі "а також сумнівної безнадійності", то попадає купа 

інших заборгованостей, яка виникла минулого місяця в ході звичайної 

діяльності.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я погоджуюсь з вами.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ж закінчу. Ви ж сказали.  

І зміна в тому числі на "а також" добавляє 5 мільярдів гривень десь, які 

облгази і облгаззбути мають отримати внаслідок зміни додатково.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю.  Я з вами погоджуюсь. Єдине, що, дивіться, якщо 

вона безнадійна, а це воно ж визначається, так, відповідно… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сумнівна і безнадійна. А сумнівна… 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю.  Це різні речі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А сумнівна визначається наказом облікової політики 

по підприємству. І сумнівною може бути визнана заборгованість навіть за 

позаминулий місяць.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю.  Вона міжнародними стандартами… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні.  Наказом облікової політики по підприємству. І це 

така технічна правочка десь мільярдів на 5 гривень, які… 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. …(Не чути) Тоді я розумію, що тоді, коли буде 

зміна до бюджету, то все рівно треба розбиратися з податками на... 

Знімається. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.  

Є ще щось? Прошу. 

 

ГРИБ В.О. Я все ж таки хочу повернутися до вашої правки 682, але в 

моїй редакції. І дуже прошу вас, вона... Я можу всім все ж таки надати 

зачитати... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторіє Олександрівно, ви знаєте, що ми кожен раз 

… (Не чути) 

  

ГРИБ В.О. Ні, це ж правка... Давайте її зробимо комітетську.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторіє Олександрівно, є таблиця правок, ви знаєте, 

ми стараємося її дотримуватися. Якщо зараз всі почнуть по декілька листків 

читати свої правки, це в нас перетвориться... 

 

ГРИБ В.О. Це ж тільки одна. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, ви правку... (Шум у залі) 

  

_______________. Андрію Михайловичу, це тільки … (Не чути) 

  

ГРИБ В.О. (Не чути) Пан Остап тільки що зачитав в іншій редакції. Ні-

ні, колеги, тільки що... Я ж сиділа мовчала. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторіє Олександрівно. 

 

ГРИБ В.О. Після того, коли пан Остап зачитав в іншій редакції, і ми за 

це проголосували, то я прошу просто такого самого ставлення до 
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позафракційного депутата... депутата зі "Слуги народу". А давайте 

проголосуємо? Колеги захочуть – захочуть, не захочуть – не захочуть. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторіє Олександрівно, ми такого не робили. Є певні 

принципи, яких треба дотримуватися. 

 

ГРИБ В.О. Так тільки що ж був. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що шукати? Можете шукати, у вас є всі таблиці, які... 

Значить, немає індивідуальних правок, які є в нас таблиці правок, які треба 

комусь поставити на підтвердження, чи щоб ми їх не підтвердили. Якщо 

немає, тоді я прошу... 

 

_______________. Давайте ще раз проголосуємо 682-у. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, у нас є таблиця правок, ми такого ніколи не 

робимо. На такі речі йти не можна, тому що має бути все цивілізовано, має 

бути все розіслано, щоб люди могли ознайомитися і люди могли … (Не чути) 

  

_______________. Не чути. 

 

_______________. Не слышно. 

 

_______________. Друзі, а у нас комітет відбувається чи що? Нема 

ніякого звуку. 
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_______________. Тепер чути нас? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тепер чути? Тепер чути. В нас є другий законопроект 

також важливий. Значить, відповідного додатково до порівняльної таблиці 

включено сім поправок, які пропонується підтримати рішенням комітету, 

відповідно до статті 15 Закону про комітети, 250... 

 

_______________. Пане, пане Андрій! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. ...495, 570, 682, 697, 732. Тому пропоную 

проголосувати за них і проголосувати за правки в редакції правої колонки, 

окрім тих правок, які були окремо індивідуально проголосовані. 

Андрій Вікторович, щось є? 

 

ЖУПАНИН А.В. Невеличке уточнення. Просто я взяв таблицю, мені 

здалося, що в змінах ... (Не чути) "Прикінцевих положень" Закону про ринок 

є помилка в нормах ... (Не чути) окремих абзаців частини п'ятої статті 33. Це 

просто прохання до секретаріату комітету, коли вони будуть формувати 

таблицю, переконатися, що там все... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Переконайтеся, що там все, да.  

І ми так само, пам'ятаєте, редакційно там, коли була зразу частина 

дванадцять, так само ми маємо на увазі, що всі попередні ... (Не чути) там 

також є. … (Не чути) ми їх розглянули окремо і по них рішення є, тому ми 

голосуємо по всіх інших правках, як це пропонує нам таблиця, як пропонує 

права колонка, окрім тих дискусійних. І також голосуємо за те, щоби 

добавити комітетські правки, номери яких я назвав.  

Хто за відповідне рішення?  

Герус – за.  

Бондар. 
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______________. Пан Андрій, а мої поправки не будемо розглядати?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …(Не чути) Ми просто тут голосуємо, щоб їх 

вставити в таблицю.  

 

______________. А мої правки кожну не будемо розглядати?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … (Не чути) 570, 682, 697, 732.  

 

______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Звичайно. 

 

______________. 731.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бондар Михайло Леонтійович.  

 

БОНДАР М.Л. Я – утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Волинець Михайло Якович.  

Горобець Олександр Сергійович.  

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гриб Вікторія Олександрівна.  

 

ГРИБ В.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єфімов Максим Вікторович.  
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ЄФІМОВ М.В. Там 731… (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єфімов Максим Вікторович.  

 

ЄФІМОВ М.В. 731. Ви сказали 732. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що 732… Що? Що не так з правкою 732?  

 

ЄФІМОВ М.В. Ні. Ми розглядали правку 731 мою чи 732?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, ваші правки були зареєстровані. Ми 

перерахували правки, які зареєстровані як комітетські рішенням комітету. Це 

не означає, що вони підтримані, ми по них приймали по кожній окреме 

рішення. Ми просто голосуємо, щоб вони добавилися в цю таблицю і стояли 

в цій таблиці.  

Значить, Єфімов – за? 

 

ЄФІМОВ М.В. Да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За те, щоб підтримати всі інші правки в редакції 

правої колонки.  

 

ЄФІМОВ М.В. Так, так, так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Жупанин Андрій Вікторович.  

 

ЖУПАНИН А.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За.  
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Іоффе Юлій Якович.  

Камельчук Юрій Олександрович.  

Кісільов Ігор Петрович.  

 

КІСІЛЬОВ І.П. За. За – Кісільов.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кіт Андрій Богданович.  

 

КІТ А.Б. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кіт також "за", да?  

    

КІТ А.Б. За. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Костюх Анатолій Вячеславович.  

 

КОСТЮХ А.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кучеренко Олексій Юрійович.  

Мороз Володимир Вікторович.  

 

МОРОЗ В.В. За.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мулик Роман Миронович. 

Нагорняк Сергій Володимирович. 

Пивоваров Євген Павлович. 

 

ПИВОВАРОВ Є.П. За.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Припутень Дмитро Сергійович. Не видно його? Якщо 

"за", то руку можна підняти.  

 

_______________. Андрій Михайлович, я вибачаюсь, перервався 

зв'язок. Це за який законопроект?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  За який законопроект? 5009.  

 

_______________.  5009 – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Це по тих правках, по яких ми не пройшлися окремо, 

всі решта, які залишилися за правою колонкою відповідно до розданих і 

надісланих таблиць.  

За –  Припутень, так?  

 

_______________.  Підтримую.  А голосували за попередній вже?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми голосуємо 3508, до наступного ми ще не 

перейшли, ми ще в цьому одному цьому законопроекті сидимо.  

 

_______________.  Підтримую.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Семінський Олег Валерійович. 

Совсун Інна Романівна. 

 

СОВСУН І.Р. Зараз уточню: ви тільки що сказали, що це 5009. А оце  

3508, правки до нього?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Та ні, це я жартував. 3508-д.  
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СОВСУН І.Р. Це правки чи внесення в залу законопроекту? Правки. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, правки, і ми зразу вносимо в залу. В принципі, 

це  те саме. В залі кожен буде визначатися, чи він в комплексі підтримує. А 

зараз ми правки. І щоб внести… наші пропозиції у вигляді правок внести в 

зал на друге читання – ось за що. За саме тіло законопроекту, по суті, ми 

голосували в першому читанні.  

 

СОВСУН І.Р. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Совсун – за.  

Скороход.             

Шаповалов Юрій Анатолійович. 

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шипайло Остап Ігорович.                         

 

ШИПАЙЛО О.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Юрченко Олександр Миколайович. Немає.  

15 голосів – за, рішення прийнято. Рішення прийнято, сподіваємося, що 

в залі теж буде прийнято, не зважаючи на велику кількість правок. 

Спасибі.  

Все? Ми вже тут все …(Не чути) – правильно? 

Переходимо тоді до наступного питання порядку денного – це 

законопроект 5009 – про спрощення приєднання до електричних мереж. 

Значить, в нас до 5009 надійшло 217 поправок та пропозицій і вони 

опрацьовані, а також декілька пропонується комітетських правок. 

Правильно? 
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Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, Костюх Анатолій Вячеславович, який 

супроводжував, брав участь в дискусіях по цьому, коротенько виступите, 

презентуєте? 

 

КОСТЮХ А.В. Ну, я думаю, що не буде доцільно, тому що в дорозі 

може перериватися зв'язок. Але хочу сказати, що робота над ним була досить 

таки суттєва, пропрацьовано, були ряд правок, які пропонувалися як від 

громадськості, громадських організацій і інших, Офісу реформ, через 

народних депутатів, так і активно підключалися самі ж народні депутати. Я 

думаю, що комітет прийме правильне рішення і пройдеться зараз по всім 

правкам. 

Там є, будуть у мене десь суттєві не те, що зауваження, а підтримати 

відхилені три правки, але це вже згодом по ходу.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз ми...  

П'ять хвилин вам достатньо буде? Все нормально вже, да? О'кей. Тоді 

продовжуємо. 

Вікторія Олександрівна, прошу. 

 

ГРИБ В.О. П'ять хвилин, ви сказали? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ні, ну, ще ж техніка працює, щоб ми оперативно 

пройшли. 

 

ГРИБ В.О. Я пропоную подивитися на правку пана Жупанина 161-у. 

Мені здається, це практично аналогічна правка, яка була і в попередньому 

законопроекті, там, де ми регулятору надаємо зайві повноваження. То я 

пропоную поставити її на підтвердження та відхилити.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить, ми ставимо на підтвердження. Андрій 

Вікторович, можна прокоментувати коротенько? 

 

ГРИБ В.О.  Це... абсолютно вірно. 

 

ЖУПАНИН А.В. Мова йде про 161 правку, вона абсолютно ідентична 

тій правці, яку ми вже голосували в попередньому законопроекті, по якому я 

доповідав і говорив про те, чому ми це вносимо. Я позицію свою не змінюю, 

я не наполягаю на її голосуванні. В моєму розумінні договір і додаткові 

угоди до нього і додатки є одним цілим. Ну, члени комітету нехай 

визначаються. 

Дякую. 

 

ГРИБ В.О. Тобто я пропоную її... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що значить "визначаються"? Ви вважаєте, що правка 

потрібна чи не потрібна? Щось у вас ентузіазму в голосі було небагато. 

Правка потрібна чи ні? Державницька позиція. 

 

ЖУПАНИН А.В. Оскільки я її подаю... Андрій Михайлович, якщо я 

подаю правку, значить я вважаю, вона потрібна чи не потрібна? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. Ну, переконуйте тоді колег. Що ж ви здулися? 

 

ЖУПАНИН А.В. Державницька позиція, так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правка номер скільки? 

 

ГРИБ В.О. 161-а. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. А є в нас ще ці ... (Не чути)  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. З вашого дозволу, бо мені треба вийти терміново 

на зв'язок, я тоді  логіки не розумію наших дій, ну, якщо  ми одну і ту ж саму 

правку, ну, ми ж не можемо ... (Не чути) Тому пропоную бути послідовними.  

Дякую. Тобто якщо ... (Не чути)   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми ще не перейшли до голосування, чекайте, ще в 

нас... Ми ще обговорюємо. 

 

КУЧЕРНКО О.Ю.  (Не чути)   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, ми  ще поки що обговорюємо. 

Це звітування по двосторонніх договорах оце? 

 

ГРИБ В.О. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А в чому тут проблема звітувати по двосторонніх 

договорах, Вікторія Олександрівна? 

 

ГРИБ В.О. Ну, мені здається, тому що там є  окреме уточнення. Ну, по-

перше, знову ж таки, в чому проблема? Проблема в тому, що ми  надаємо 

НКРЕКП неприсутні йому функції, додаткові, АМК. Я вважаю, що цього 

робити  не можна. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Моніторинг ринку і договорів – це функція 

Антимонопольного комітету? 

 

ГРИБ В.О. Ні. Вони ж будуть визначатися, це не тільки моніторингові 

функції. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Правка... 

 

ГРИБ В.О. А це їм надаються додаткові матеріали, а інші не додаються. 

А тут іде мова тільки про вертикально інтегровані ... (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. 

Значить, Бондар Михайло Леонтійович. 

Волинець Михайло Якович. 

Номер правки який? 161. То єсть "проти", правильно?  

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Герус Андрій Михайлович – за. 

Горобець Олександр Сергійович. 

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. Утримався. 

 

БОНДАР М.Л. Бондар – утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утримався. 

Бондар – утримався. 

Гриб. 

 

ГРИБ В.О. Утрималася. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єфімов. Єфімов! 

 

ЄФІМОВ М.В. Я – за. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Жупанин. 

Іоффе Юлій Якович.  

Камельчук Юрій Олександрович. Камельчук Юрій Олександрович! 

Кісільов Ігор Петрович. Кісільов Ігор Петрович! 

 

КІСІЛЬОВ І.П. Проти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кісільов – проти? 

 

КІСІЛЬОВ І.П. Кісільов – проти, да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не чую, Кісільов. 

 

КІСІЛЬОВ І.П. Кісільов – проти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кіт Андрій Богданович. Кіт Андрій Богданович! 

Костюх Анатолій Вячеславович. 

 

КОСТЮХ А.В. Утримався. Костюк – утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кучеренко Олексій Юрійович. Кучеренко Олексій 

Юрійович... Ой, точно. 

Мороз Володимир Вікторович. 

 

МОРОЗ В.В. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мулик Роман Миронович. Мулик Роман Миронович! 

Нагорняк Сергій Володимирович. 

Пивоваров Євген Павлович. 
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ПИВОВАРОВ Є.П. Проти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Припутень Дмитро Сергійович. 

 

ПРИПУТЕНЬ Д.С. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Семінський Олег Валерійович. Семінський Олег 

Валерійович! 

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. 

Совсун Інна Романівна. 

 

СОВСУН І.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скороход Анна Костянтинівна. Скороход Анна 

Костянтинівна. 

Шаповалов Юрій Анатолійович. 

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. Утримався. 

 

 _______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правка не врахована, да.  

А чому воно так злітає часто? Є ще якісь правки?  

 

_______________.  184-а.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Це про що?  
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_______________. Це про ринок… про те, що є конфлікт, колізія норм 

різного трактування строків завершення дії чинних технічних умов із 

Законом про градобудівну діяльність.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тобто ви пропонуєте 184 правку підтримати?  

 

_______________.  Підтримати, так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ставлю… 184-а, вона не врахована, пропонується її 

врахувати.  

Герус – за.  

Бондар Михайло Леонтійович.  

 

БОНДАР М.Л. За.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Волинець Михайло Якович. 

Горобець Олександр Сергійович.            

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Гриб Вікторія Олександрівна.                  

 

ГРИБ В.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Єфімов Максим Вікторович.  

 

ЄФІМОВ М.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Жупанин Андрій Вікторович.  
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ЖУПАНИН А.В. Максим Вікторович, виключно з поваги до вас я – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Іоффе Юлій Якович.                                  

Камельчук Юрій Олександрович.            

Кісільов Ігор Петрович.                            

 

КІСІЛЬОВ І.П. За – Кісільов.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кіт Андрій Богданович. 

 

КІТ А.Б. За.  

            

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Костюх Анатолій Вячеславович. 

Кучеренко Олексій Юрійович. 

  

КУЧЕРЕНКО О.Ю. За.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз Володимир Вікторович. 

 

МОРОЗ В.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мулик Роман Миронович. 

 

КОСТЮХ А.В. Костюх – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Костюх – за.  

Нагорняк Сергій Володимирович. Немає.  

Пивоваров Євген Павлович. 
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ПИВОВАРОВ Є.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Припутень Дмитро Сергійович. 

 

ПРИПУТЕНЬ Д.С. Підтримую.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Семінський Олег Валерійович. 

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Совсун Інна Романівна.  

 

СОВСУН І.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скороход Анна Костянтинівна.  

Шаповалов Юрій Анатолійович. 

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шипайло Остап Ігорович. 

Юрченко Олександр Миколайович. 

Всі, хто голосували, – за. Рішення прийнято. Це правка номер 184. 

Рішення прийнято.  

Далі. Які ще правки? Вікторіє Олександрівно, можливо ви всі свої... Які 

у вас, скажіть. 207-а, так?  

 

ГРИБ В.О. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чекайте, секунду, секунду. Секундочку почекайте, я 

звірюсь. Дивіться, давайте поставимо 207, 133, 138 і 208 разом.  
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У вас, значить, 207 – це про те, щоб не можна було відключати в 

"червоних" зонах карантину і 30 днів після "червоної" зони карантину. 

А 133, 138 і 208 – це пониження від 1 МВт до 400 кВт. Підходить? 

Тоді чотири правки 207, 133, 138 і 208. 

Герус – за. 

Бондар Михайло Леонтійович. 

 

БОНДАР М.Л. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Волинець Михайло Якович. 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Горобець Олександр Сергійович. 

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гриб Вікторія Олександрівна.  

 

ГРИБ В.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єфімов Максим Вікторович. 

 

ЄФІМОВ М.В. Я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Жупанин Андрій Вікторович. 

Іоффе Юлій Якович. 

Камельчук Юрій Олександрович. 

Кісільов Ігор Петрович. 
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КІСІЛЬОВ І.П. Кісільов – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кіт Андрій Богданович. 

 

КІТ А.Б. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Костюх Анатолій Вячеславович. 

 

КОСТЮХ А.В. Я – за правки 133, 138 та 208. Насправді дуже 

правильні, 400 кВт дадуть можливість дійсно справлятися … (Не чути) а 

натомість більші замовлення, які … (Не чути) Це дуже правильно. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. Спасибі. Дякую. 

Кучеренко Олексій Юрійович. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз Володимир Вікторович. 

 

МОРОЗ В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мулик Роман Миронович. 

Нагорняк Сергій Володимирович. 

Пивоваров Євген Павлович. 

 

ПИВОВАРОВ Є.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Припутень Дмитро Сергійович. 

 

ПРИПУТЕНЬ Д.С. Підтримую.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Семінський Олег Валерійович. 

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Совсун Інна Романівна. 

 

СОВСУН І.Р. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скороход Анна Костянтинівна.             

Шаповалов Юрій Анатолійович. 

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шипайло Остап Ігорович.                         

Юрченко Олександр Миколайович – немає.  

19 – за, рішення прийнято.  

Є ще якісь правки, прошу, які ще?  

 

ГРИБ В.О. В мене ще є 19 правка і 103-я. Це про надання можливості 

встановлення безстрокового сервітуту під об'єктами енергетики. Просто 

значно спрощує процедуру відведення земельних ділянок під об'єкти 

енергетики та подальшу експлуатацію цих об'єктів.  

Тому, колеги, також прошу підтримати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Яке у нас обґрунтування, Ілля? Номер правки 

нагадайте ще раз.  

 

ГРИБ В.О.  19-а і 103-я.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  19-а і 103-я. 

Правка номер 19. Земельний сервітут на земельних ділянках.  

 

ГРИБ В.О. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …користування може встановлюватися за договором 

їх землекористувачами без необхідності укладення  такого договору або 

отримання згоди на його укладення від відповідного ОМС …(Не чути)  якщо 

інші …(Не чути)  

Ну, дивіться, ми намагаємося врегулювання питання між обленерго і 

між власниками землі або органами місцевого  самоврядування. Ми 

пробували знайти баланс для того, щоб і спростити, але щоб не сказати так, 

що ви можете забирати  землі органів місцевого самоврядування і робити з 

ними, що хочете. Це все-таки є чиясь земля.  

Тому баланс заключався в тому, що ми з комітетом і з Сольським і з 

його експертами знаходили баланс, і відповідно таким чином, щоб і їхня 

позиція була врахована, і наша позиція була врахована – відбулося 

спрощення.  

Тому в мене все-таки пропозиція не підтримувати цю правку, тому що 

вона може порушити цей баланс. І коли всі, хто мають відношення з ОМС і  з  

аграрним комітетом, почнуть нарікати, це може нам дуже сильно ускладнити 

проведення цього законопроекту. По-моєму, це вже занадто сильний рух в 

сторону однієї із сторін, якщо чесно.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю.  Я, наскільки… от я на підтримку пані Вікторії.  

Ну, тут же "можуть встановлюватися за договором із 

землекористувачем". Тобто якщо є цей договір, то, власне кажучи, це 

погодження з ОМСом перетворюється на корупційний, я так розумію…  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Та ну, але це земля ОМС. Як це ми хочемо, що 

значить корупційний, ми погоджуємо із власником … (Не чути)  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правильно. Але є ж якесь місце: щось можна робити, 

але щось не можна робити. А тут получається, на їх землі можна робити… 

Земля залишається їхня, тільки зверху на цій землі стоїть щось не їхнє. Воно 

якось має... збалансована позиція.  

Наполягаєте на голосуванні? Чи можемо йти на наступну правку?  

 

ГРИБ В.О. Ні, давайте проголосуємо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Наполягаєте на голосуванні?  

 

ГРИБ В.О. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Яка це правка номер?  

 

ГРИБ В.О. Це 103-я і 19-а. (Шум у залі)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 19-а і 103-я. Це  ми зараз… Вони однакові дві?  

 

ГРИБ В.О. Практично.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А 103-я про що?  

 

ГРИБ В.О. Про те саме.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ілля, 103-я про що? 
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Ну, земельники, аграрії там чи цей комітет, вони були категорично 

проти?  

Дивіться, ми з ними шукали якийсь компроміс. І тут треба вміти 

знаходити компроміс. Але ми десь пішли назустріч. Мені здається, нам треба 

йти назустріч.  

Давайте, я ставлю на голосування. Це правка номер 19 і правка номер 

103.  

Бондар Михайло Леонтійович.  

 

БОНДАР М.Л. Ну, давайте я Вікторію підтримаю.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Волинець Михайло Якович. 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Підтримую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Герус утримався.  

Горобець Олександр Сергійович.            

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Гриб Вікторія Олександрівна.                  

 

ГРИБ В.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Єфімов Максим Вікторович.  

 

ЄФІМОВ М.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Жупанин Андрій Вікторович.  
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ЖУПАНИН А.В. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Іоффе Юлій Якович.                                  

 

ІОФФЕ Ю.Я. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Камельчук Юрій Олександрович.            

Кісільов Ігор Петрович.                            

Кіт Андрій Богданович.                            

 

КІТ А.Б. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Костюх Анатолій Вячеславович. 

 

КОСТЮХ А.В. Утримався.               

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кучеренко Олексій Юрійович. 

Мороз Володимир Вікторович. 

 

МОРОЗ В.В. За.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мулик Роман Миронович. 

Нагорняк Сергій Володимирович. 

Пивоваров Євген Павлович. 

 

ПИВОВАРОВ Є.П. Шановний голово, утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Припутень Дмитро Сергійович. 

 

ПРИПУТЕНЬ Д.С. Утримався по цьому питанню.   
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Семінський Олег Валерійович. 

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. Номер правки… 5009? Номер правки.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Правка 19 і 103.  

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Совсун Інна Романівна. 

 

СОВСУН І.Р. Утримуюсь.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Скороход Анна Костянтинівна.  

Шаповалов Юрій Анатолійович.  

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шипайло Остап Ігорович.  

Юрченка  немає.  

6 – за. Правки відхилені – 19-а і 103-я.  

Є ще в нас якісь правки, які ми окремо маємо голосувати? Є ще якісь 

правки? Немає більше ніяких правок.  

Тоді давайте за таблицю. Давайте за ті правки, які ми проголосували 

окремо – це ми розуміємо.  

А далі ми голосуємо за  таблицю. І в нас таблиця, там є деякі правки…  

Почекайте, а правки 74 і 85 – це окремо пропонується? Не так, як в 

таблиці позначено? Тоді їх окремо проголосувати.  
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А що це "Прикінцеві положення" норма? Це потрібно? Ми не будемо 

добавляти "Прикінцеві положення" к нормам, бо це буде… ми щось будемо  

добавляти з голосу.  

Значить, дивіться, пропонується правку 74 Геруса врахувати частково, 

без частини шостої: "Оскільки внесення змін до кадастру відомостей … (Не 

чути) земельного сервітуту будуть здійснюватися на підставі документації 

для встановлення сервітуту для потреб енергетики, що заблокує 

встановлення сервітуту для інших потреб".  

Це з аграріями ми проводили консультації. Я свою правку хочу, щоб ми 

врахували не повністю, а частково.  

І так само правку Сольського 85-у відхилити. Відповідно… ми її 

врахували? Вона в таблиці стоїть врахована.  

Можемо одним голосуванням щоб відхилити і…?  

Тому я ставлю, щоб правку Сольського 85 відхилити: "Оскільки 

механізми встановлення сервітутів Держгеокадастром не встановлено", а 

правку Геруса 74 врахувати частково без частини шостої.  

Хто за відповідну пропозицію? Ви її погодили, да, з комітетом 

Сольського? Хто за відповідну пропозицію, прошу проголосувати. 

Герус – за. 

Бондар Михайло Леонтійович. 

 

БОНДАР М.Л. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Волинець Михайло Якович. 

Горобець Олександр Сергійович. 

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гриб Вікторія Олександрівна. 

 



110 

 

ГРИБ В.О. Проти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Проти. 

Єфімов Максим Вікторович.  

 

ЄФІМОВ М.В. Я –  за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єфімов – за. 

Жупанин Андрій Вікторович. 

Іоффе Юлій Якович.  

Камельчук Юрій Олександрович. 

Кісільов Ігор Петрович. Кісільов Ігор Петрович! 

Кіт Андрій Богданович. 

 

КІТ А.Б. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Костюх Анатолій Вячеславович. Костюх Анатолій 

Вячеславович! 

Кучеренко Олексій Юрійович.  

Мороз Володимир Вікторович. 

 

МОРОЗ В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мулик Роман Миронович. Мулик Роман Миронович! 

Нагорняк Сергій Володимирович. 

Пивоваров Євген Павлович. 

 

ПИВОВАРОВ Є.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Припутень Дмитро Сергійович. 
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ПРИПУТЕНЬ Д.С. За,  підтримую цю пропозицію. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Семінський Олег Валерійович.  

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. За. Семінський – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Совсун Інна Романівна. 

 

СОВСУН І.Р. Підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скороход Анна Костянтинівна.  

Шаповалов Юрій Анатолійович. 

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шипайло Остап Ігорович. 

 

ШИПАЙЛО О.І. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрченко Олександр Миколайович. Немає. 

17 голосів "за". Рішення прийнято.  

Відповідно далі голосуємо за ті, які враховані у нас в таблиці, в правій 

колонці, всі, що треба було індивідуальні, ми індивідуальні проголосували. 

Відповідно пропоную врахувати також такі правки як комітетські. Це для 

того, щоб ми їх внесли в таблицю правок. Це не означає, що ми їх 

підтримали, тому що ми  деякі розглядали окремо, відповідно в нас є окремі 

рішення по таких правках. Там в більшості підтримали, але могли і не 

підтримати. Тут зараз я за те, щоб ті правки добавити як комітетські в 

таблицю правок. Це 33, 38, 71, 94, 125, 126, 131, 140, 146, 147, 150,151, 155, 
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158, 160, 162, 175, 179, 181, 182, 183, 185, 186, 188, 198, 203, 210, 211, 212, 

213, 214. З яких 140, 147, 151, 158, 198 – технічні, словосполучення 

"будівництво реконструкції" замінити словом "будівництво" відповідно до 

вимог законодавства. 

Пропоную проголосувати за правки, як пропонується в правій колонці 

таблиці, окрім тих правок, які ми проголосували індивідуально, по них 

індивідуальне рішення. А також, щоб відповідний законопроект підтримати в 

залі, направити в зал і підтримати в другому читанні і в цілому. І так само і 

3508, до речі, "д" направити в зал і підтримати за основу і в цілому, в 

другому читанні і в цілому. 

Хто за відповідне рішення, прошу проголосувати. 

Бондар Михайло Леонтійович. Бондар Михайло Леонтійович! Не чути, 

Михайло Леонтійович. Можна руку підняти, якщо "за". 

 

БОНДАР М.Л. За 3508-д – я утримався. За другий –  підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За 5009 – за. 

Давайте я буду тоді питати, значить я буду питати по 5009, значить за 

комітетські правки добавити в таблицю, за праву колонку і направити на 

друге читання, і за основу, і прийняти в цілому. Не за основу, пардон, друге 

читання і в цілому. 

 І окремо 3508, щоб технічно проголосували, його також направити в 

зал на друге читання і в цілому. 

Значить, Бондар по 5009 – за, по 3508 – не за. 

 

БОНДАР М.Л. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Волинець Михайло Якович – за по обох, правильно?   

Герус Андрій Михайлович – за по обох. 

Горобець Олександр Сергійович. 
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ГОРОБЕЦЬ О.С. За – по обох. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За – по обох. 

Гриб Вікторія Олександрівна. 

 

ГРИБ В.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По обох, правильно?        

 

ГРИБ В.О. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єфімов Максим Вікторович. 

 

ЄФІМОВ М.В. Андрій Михайлович, 5009 – за.                                                                                                     

682 правка. Може спробуємо його ще раз проголосувати?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Максим Вікторович, ми вже пройшли правки 3508 

виносимо у зал чи не виносимо? 

 

ЄФІМОВ М.В. Виносимо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Виносимо. Значить "за".  

Жупанин Андрій Вікторович. (Не чути)  

Іоффе Юлій Якович.                                  

Камельчук Юрій Олександрович.            

Кісільов Ігор Петрович.                            

Кіт Андрій Богданович. Був у нас.                             

Костюх Анатолій Вячеславович. 
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КОСТЮХ А.В. За – по обох.  

          

ГОЛОВУЮЧИЙ.  За –  по обох.  

Кучеренко Олексій Юрійович.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 5009 – за.  

Мороз Володимир Вікторович. 

 

МОРОЗ В.В. За.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За – по обох, правильно?  

 

МОРОЗ В.В. За – по обох, так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Мулик Роман Миронович.  

          Нагорняк Сергій Володимирович. 

Пивоваров Євген Павлович. 

 

ПИВОВАРОВ Є.П. За – по обох.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Припутень Дмитро Сергійович. 

 

ПРИПУТЕНЬ  Д.С.  3508-д – за, 5009… (Не чути)   За –  по обох.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Єсть.  

Семінський Олег Валерійович. 

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. За –  по обох. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олег Валерійович, за –  по обох, так?  

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. За – по обох, так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Совсун Інна Романівна. 

 

СОВСУН І.Р. 3508-д – утримуюсь, другий 5009 – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Скороход Анна Костянтинівна. 

Шаповалов Юрій Анатолійович.  

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. За – по обох.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шипайло Остап Ігоревич. 

 

ШИПАЙЛО О.І. За – по обох.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Юрченко Олександр Миколайович. Немає.  

 

ГРИБ В.О. Андрій Михайлович, у мене…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Рахую. По 5009…  

 

ГРИБ В.О. Ні, Андрій Михайлович, я  5009 – за. А все ж таки перший 

3508-д, там правка, яка була, 382, без мого врахування, те, що я пропонувала, 

тому я утримуюсь.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Гриб – утрималась.  

Значить по 3508. 13 голосів – за,  3508.  (Не чути)                                                                       
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Якісь коментарі? Прошу, Олексій Юрійович. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я два слова, я не буду затримувати, друзі, без 

десяти сім. 

Перше. От я хотів би, то тут мене звинуватили, що я щось затягую це 

засідання, я без претензій. У нас цей тиждень комітетський, да, взагалі, і 

якби... Я почекаю, це я більше для пана голови. Пане голово, да? В нас цей 

тиждень комітетський, і якби, згідно з Регламентом, ми дійсно готували і 

проводили комітет тут в залі, то ми дві третини часу витрачаємо на 

підрахунок голосів, я просто звертаю вашу увагу. Тому, може, ми будемо 

більш ефективно планувати нашу роботу? В нас набагато би ефективніше все 

відбувалося. 

А тепер друге. Пане голово, у нас критична ситуація, ну, на багатьох 

фронтах. І я вчергове звертаюсь до вас письмово із пропозицією нормальною, 

конструктивною: заслухати, що у нас там відбувається не просто з 

"Укренерго" з точки зору збитків, а взагалі в плані євроінтеграції. Я знаю, що 

ви були там в Закарпатті на заході відповідному, і пропонував би це 

спланувати, запросити фахівців і дійсно, ну, по-нормальному, по-

професійному послухати компанію "Укренерго", яка компанія, куди ми 

рухаємося, бо там сильно, дуже багато проблем сконцентровано. Ви ж не 

заперечуєте проти цього? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не заперечую. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Давайте сплануємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте. І за одно от почуємо їх позицію, їх 

взаємовідносини з ... (Не чути) , там хто кому що винен, в кого перед ким які 

борги. Не заперечую. 

Михайло Якович. 
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ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Шановні колеги, я паралельно із секретаріатом 

транслюю на своїй сторінці засідання щоразу нашого комітету. Велика увага 

людей до цієї трансляції. Зараз біля 5 тисяч уже охоплення, десятки 

коментарів. Люди конкретно питають: коли шахтарям вугільних шахт 

виплатять зарплату, коли ми звернемо увагу на це питання? Заборгованість 

по заробітній платі складає 1,7 мільярда гривень перед Днем шахтаря. 

Тепер півтори доби шахтарі шахти Смоліне і зараз інших шахт з 

видобутку уранової руди блокують транспортні шляхи. І це продовжиться на 

вихідні, цілодобово. Коли шахтарі спускаються в шахту, їхні дружити 

виходять на перехід і блокують транспортні шляхи. 

Ми тоді оперативно, Андрію Михайловичу, не розглянули питання про 

надання державної допомоги "СхідГЗК", далі це питання було відправлено на 

милість НАЕК "Енергоатом", і Кабмін пішов на поводу, а потім Кабмін 

говорить і Мінфін, що це не вирішується, що НАЕК "Енергоатом" не 

збирався вирішувати позитивно питання по стабілізації ситуації на шахтах 

"СхідГЗК".  

І вас прошу, найближчим часом, на наступному тижні, коли люди 

будуть продовжувати цілодобово блокувати транспортні шляхи, центри 

України, повернутися до цього питання на рівні нашого комітету і звернути 

увагу на ці проблемні питання. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. 

Засідання комітету оголошую закритим і побачимося на наступному 

тижні в сесійній залі.  

Всім до побачення, всім гарних вихідних.      


