
 

 

СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань енергетики та  

житлово-комунальних послуг  

15 листопада 2019 року 

Веде засідання голова Комітету ГЕРУС А.М.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні друзі, дивіться, до нас прийшов в гості 

перший віце-спікер. Не часто у нас таке свято буває. Давайте….. 

 

СТЕФАНЧУК Р.О. Шановні друзі, дозвольте будь ласка, я коротко 

скажу. Ви знаєте, що у нас відбувалося з законом, це і ….. комітет, і так далі і 

тому подібне. Я вчора три години з юридичним управлінням, з 

представниками комітету, з представниками міністерств сиділи і 

узгоджували, вилизували те, що може бути сприйнято і підписано 

юридичним управлінням, як те, до чого ми дійшли згоди.  

Ви пам'ятаєте, у нас згода була основна по 43 правці: 100 відсотків 

державі ми повинні залишити все, все що стосується як газотранспортної 

системи, так і системи… питання, пов'язані зі сховищами газу. Сьогодні 

затвердження і керівника Головного юридичного управління, і всіх, воно все 

тут приведено.  

Ми виключили всі інші норми, які там десь намагалися покращити цей 

закон. Ми привели його до тої відповідності, яка реально була 

проголосована, в залі з тими напрямками і з тими підходами. Єдина річ, яка 

от зараз ми проговорили, - це питання, пов'язані… от ініціатива "Нафтогазу" 

щодо того, що це не дочка, а внучка, і щоб ми не заблокували її. Ця редакція 

теж тільки що вичитана з юридичним управлінням і підтверджена.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Оце те, що я вчора з голосу зачитував.  



 

СТЕФАНЧУК Р.О. Ні, не те, що з голосу. А у нас є редакція, це те, що 

погоджено юридичним управлінням.  

Тому я вас дуже прошу. У нас є два варіанти: або  ми підтримуємо це, 

ніяких більше змін не вносити, тому що почали вносити зміни в розуміння 

господарського відання в Господарському кодексі і так далі.  Я це все присік, 

тому що за це не голосувалось.  

Тому мені здається, що оцей підхід максимально відповідає сутності 

статті 131 Регламенту і, справді, є тими техніко-юридичними правками і 

узгодженням змісту, який був озвучений на комітеті і в залі. Тому у нас є 

варіант: або підтримати це, або ми тоді передаємо на підпис, трошки такий з 

ґанджом, з ad hoc, який є. Нам вкрай важливо сьогодні це питання 

відправити, інакше ми втратимо можливість анбандлингу, а, відповідно, 15 

мільярдів для України. Тому я вас дуже прошу, рішення приймаєте ви, після 

цього ми виносимо в зал.  

 

______________. А можна юруправління зачитає? 

 

СТЕФАНЧУК Р.О.  Да, юридичне управління, можете…? 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Оце версія нова сьогоднішня, да?  

(Загальна дискусія) 

Я вам тоді поясню. Значить, у нас зараз мова іде про ту вчорашню 

редакцію, з якою ми, письмовою редакцією, з якою ми прийшли на комітет. 

Значить, в цю письмову редакцію пропонується…  

 

СТЕФАНЧУК Р.О. Одну секундочку. Я от хочу уточнити. Це та 

редакція яку вчора файл неузгодженості 2239…….  

 

______________. Да.  



 

СТЕФАНЧУК Р.О.  Це оця вона знаходиться?  

 

______________. Откуда вчорашня появилась?  

 

______________. Ми погодили з юруправлінням. Дивіться… 

 (Загальна дискусія) 

  

______________. Я спитав, чого...? Ви кажете, що ви зараз принесли 

узгоджену з юруправлінням. Це та ж сама?  

 

СТЕФАНЧУК Р.О.  Це та, що була вчора без правок, які вже були 

внесені на комітеті.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Якщо ви пам'ятаєте, ми вчора принесли, роздали, я з 

голосу зачитав вчора дві правки, з голосу зачитував. Оце ці дві правки, які 

потрібно там, це дочка-внучка, щоб вони не зривали. І сьогодні одну 

відкидаємо, вона не дуже принципова, а другу ми сьогодні також зачитаємо, 

щоб її прийняти. Дві статті. Це правка одна, але дві статті.  

І оті наші вчорашні правки з голосу, вони вносять сумбур, того ми їх не 

приймаємо, ми приймаємо те, що…. 

  

СТЕФАНЧУК Р.О. Тому що це погоджено і є реакція, що воно не 

зриває анбандлінг. Є реакція, що воно не зриває анбандлінг.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друзі, не заперечуєте, якщо юридичне управління 

Верховної Ради зараз зачитає те, що тут добавлено, і дасть нам свій короткий 

коментар? 

Прошу.  

 



НЕМИРЯ Г.М. Перед тим, як ви зайшли, було повідомлення про 

надісланий лист, який є ……….. копії англомовної, але, як ми з'ясували, не 

всі члени комітету… 

 

_______________. Ви не з'ясували це, не маніпулюйте будь ласка.  

 

СТЕФАНЧУК Р.О.  Чекайте, чекайте…. Ну давайте. Будь ласка, до 

мене… 

(Загальна дискусія)  

 

НЕМИРЯ Г.М. Тобто не у всіх членів комітету, якщо у всіх, то, власне, 

скажімо, то це, є ……. переклад листа від Секретаріату Енергетичного 

……… Це перше. І, безумовно, апелювати до чогось, тому що диявол може 

бути в деталях...  

Друге. Йдеться про правки, які були узгоджені, …………, але у членів 

комітету немає цих правок.  

 

СТЕФАНЧУК Р.О. Вчора ввечері вони вам були передані як первинний 

варіант.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте ви за членів комітету не говоріть, ви говоріть 

за себе.  

 

НЕМИРЯ Г.М. Оце, що роздали? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Те, що роздали, це до відома. Вчорашня табличка. 

 

НЕМИРЯ Г.М. Оце? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Григорій, ви розберіться спочатку, а потім робіть 



висновки.  

 

НЕМИРЯ ГМ. Ні, так я просто, я ж, я думаю, кожному депутату…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, кожному…  

 

НЕМИРЯ Г.М. ……., що в мене немає.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви не член комітету, тому у вас немає.  

 

СТЕФАНЧУК Р.О. Дивіться, одне питання…  

 

НЕМИРЯ ГМ. …..я прийшов ознайомитись з матеріалам комітету.  

 

СТЕФАНЧУК Р.О. Можна я? Це ж до мене питання, так?  

 

НЕМИРЯ ГМ. Це друге. 

І третє, прошу повідомити, Юлія Володимирівна і я у вівторок і в 

середу будемо мати зустріч і з Президентом Європейської комісії, з 

комісаром з питань енергетичної політики і з віце-президентом Європейської 

комісії. Воно стосується загалом питань співпраці України і Європейського 

Союзу, в тому числі питань адаптації і гармонізації українського 

законодавства з європейським, зокрема і в цьому аспекті. Будуть зачіплені 

питання також стосовно майбутнього постачання газу і транспортування газу 

з Російської Федерації до країн Європейського Союзу і до України.  

Тому моя роль тут, чому Юлія Володимирівна попросила мене бути 

присутнім, максимально мати повну інформацію стовно цього. І я закликаю 

колег при всій повазі ………….. коректно ставитися до інших колег, і 

вважаю, що будь-яке зважене рішення … 

 



СТЕФАНЧУК Р.О. Абсолютно.  

 

НЕМИРЯ ГМ. … має будуватися наявних матеріалах, дискусії. І я не  

уявляю, як можна приймати рішення по тому… 

 

СТЕФАНЧУК Р.О. Можна відповідь я додам? Дивіться, з приводу того, 

за що нам, наприклад, відповідав я. Я відповідав за те, щоб позиція, яка була 

узгоджена під час засідання комітету, ми передивилися 2,5 години 

відеозаписів комітету; позиція, яка була закріплена в стенограмах, як 

комітету, так і Верховної Ради, вона максимально відповідала тим питанням, 

які були проголосовані. Основне питання, яке ми піднімали, у тому числі і на 

зустрічі з Юлією Володимирівною за вашою присутністю, це адекватний 

розподіл правки 43, відповідно до якої 100 відсотків всіх – і газотранспортної 

системи, і сховищ – вони знаходяться в державній власності і можуть 

передаватися тільки суб'єктам, які на 100 відсотків засновані на праві 

державної  власності.  

І відповідно забороняються усі речові та майнові (там оренда, концесія, 

все інше) щодо цього. 

Сьогодні під відповідальність юридичного департаменту і все інше ми 

запропонували, і вчора вам була роздана саме цю таблиця, яка має підписи 

юридичного управління, яка відповідає тим домовленостям.  

Те, що було вчора, власне, на комітеті я цього  не знаю, тому що я, на 

жаль, не був присутній. Але я знаю, що були внесені деякі правки, які…  

 

______________.  Там одна.  

 

СТЕФАНЧУК Р.О. Не знаю. Сам факт. Тільки цей текст з урахуванням 

тої реальності, яка  є, може бути внесений в зал. Тому що він відповідає 

реальним обставинам  справи і юридичній чистоті цього тексту.  або він, або 

ніякий.  Тоді ми просто передаємо на підпис Голові Верховної Ради  те, що 



було проголосовано. Або по 131-й проводимо ще ну підшліфовку, яка є тут. 

Інше, як мені сказали, воно суперечить нашим перспективам щодо 

анбандлінгу. Тому я вас буде прошу, сконцентруйтесь на цих питаннях. 

З приводу того, що дискусія повинна бути, я абсолютно погоджуюсь, 

які ми з вами проводити: і дискусію знизу, і потім дивилися всі речі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Ярослав! Пан Ярослав! Давайте по черзі. Пан 

Ярослав Железняк піднімає руку. 

 

НЕМИРЯ Г.М. Ну, я довіряю вам,  от мені сказали… Як мені сказали. 

Але все ж таки і мені сказали… 

 

СТЕФАНЧУК Р.О. У мене є лист, який  переслали… 

 

НЕМИРЯ Г.М. Ви вважаєте, що було б правильно з огляду на 

відповідальність рішення, яке приймається, але з повагою до колег, я не 

говорю про себе…(Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозумів.  

Пан Ярослав. 

 

ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Шановні колеги! Перший віце-спікер до нас 

приєднався. Ще раз, у нас є дуже проста ситуація. Є законопроект, ми всі за 

нього проголосували, я голосував за нього двічі, як і моя фракція, в першому 

читанні і в другому читанні. Якщо є у нас зауваження юристів, які насправді 

підписані юристами, у нас є два вибора: або ми голосуємо,  можемо 

проголосувати техніко-юридичні правки., я не буду зараз ставити під сумнів 

рішення.......... або ми підписуємо законопроект зараз.  

І одночасно я розумію, що наступний раз ми всі з вами зберемося в залі 

парламенту вже в грудні, коли приймати цей закон буде пізно. Тому я дуже 



прошу всіх членів комітету і не тільки від себе, а і від своєї фракції 

підтримати або одне рішення, або інше. Я не проти просто, щоб ми підписали 

цей законопроект і нарешті виконали свої зобов'язання. Це не питання вже 

навіть законопроекту, це питання в повному сенсі безпеки нашої держави. І 

ми могли сьогодні розблокувати цей процес. Якщо у нас... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  

 

ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. І останнє. Я розумію, наскільки це важливо, я дуже 

прошу дослухатись до уряду, тому що їм виконувати. І, не дай Боже, через 

наше з вами рішення і якусь правку з голосу буде зірвано цей процес.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Вікторія. 

 

ІОФФЕ Ю.Я. Не нервуйте, ви ще молодий, вам жити. Дайте мені слово. 

Дивіться, чому виникло це вообще питання. Питання виникло тому, що 

абсолютно справедливо фракція БЮТ підняла питання, що порушено ті 

концептуальні питання, які ми проголосували на комітеті. Помилились, а 

помилились в тому, що все державне, основне… це не врахували 

газосховища. От про це була мова, про це.  (Шум у залі) 

 Одну хвилину! Це поправили, ви ж про це сказали, ви ж.... я 

підтверджую слова віце-спікера, і я з цим погоджуюсь. Вчора ми ще якраз 

шукали компроміси, і ще добавили оце що… про вплив того, на кого 

покладено обов'язки слідкувати і, будемо казати, і відповідати за цю систему. 

Це не влаштовує. Коли це так, з двох зол вибирати менше. Відправляти 

закон, в якому немає, не фіксується, що газосховища - це тільки державна 

власність, це неправильно, тому що це не відповідає комітету. Того, що 

вирішував комітет, це не відповідає, це порушення, це помилка. Ну, будемо 

думати, ненавмисно.  



Тому, я думаю, що треба зараз прийняти і іти вже працювати.  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Дивіться, я думаю, проблема там не в 

тому. Проблема в тому, що у нас виникла нова форма роботи, яка 

називається: "а давайте ми на комітеті проголосуємо за концепцію". 

Секундочку, тепер я закінчу!  

Між першим і другим читанням подаються правки в письмовому 

вигляді, які ми голосуємо. Коли ми на комітеті починаємо голосувати за 

концепцію, давайте ми зробимо так, щоб там все в країні було державним. 

Хтось  розуміє це по-одному, хтось – по-іншому. У нас виникла ситуація, 

хтось ГТС розуміє як ГТС, а хтось ГТС розуміє як ГТС плюс сховища.  

Тому у мене прохання, щоб на майбутнє у нас таких ситуацій не 

виникало, давайте ми подаємо всі правки в письмовому вигляді, як це 

вимагає законодавство. У нас немає більше концептуальних голосувань, які 

можуть мати різночитання і різне трактування. І у нас таких ситуацій більше 

повторюватись не буде.  

Пані Вікторія, прошу. 

 

 _______________. Пане Руслане, до вас питання. Скажіть, будь ласка, 

тобто в тому вигляді, в якому ми вчора отримали, це було погоджено вже з 

Енергетичним Співтовариством, правильно я…? 

 

СТЕФАНЧУК Р.О. Дивіться. Те, що ви… Знову ж таки, якщо мова іде 

про цей файл, а я думаю, що він іде про цей файл кінцевий, це те, що було 

погоджено, по-перше, з юристами управління, по-друге, з керівництвом 

комітету, по-третє, з міністерством, яке сказало, що це жодним чином не 

впливає на анбандлінг. І це те, що сьогодні зранку був отриманий фідбек, 

міністр є. Це не офіційна позиція, але фідбек … 

(Загальна дискусія) 

  



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, Вікторія, якщо ви питаєте про пропозицію 

Енергетичного Співтовариства, у нас є від них лист офіційний, що ця версія, 

яку ми вже проголосували в першому, другому читанні, вона їх повністю 

задовольняє. Вони підтверджують, що вони зроблять сертифікацію згідно 

неї. Тому їхня позиція така, що цього взагалі нічого всього не треба, їх  

влаштовує, що вже проголосовано. Але… 

 

 _______________. Вибачте, пан Андрій, дивіться, ви знаєте, для мене 

думка європейських колег дуже важлива, тому що ці закони, які ми 

приймаємо зараз, повинні бути….. Якщо цього не буде, то тут ми порушуємо 

наше законодавство.  А саме тому от в цьому листі (те, що я бачу), так, я 

володію англійською мовою, я можу сказати, що вони  пишуть про те, що є 

зміни, які вони можуть прийняти. 

Якщо ви впевнені в тому, що ті зміни, які були в цій таблиці,  їх можна 

приймати, і мова йде, отут я сто відсотків погоджуюся з Юлієм Яковичем, 

який каже про те, що газосховища також повинні залишатися  в державній 

власності. Якщо це є, то я тоді пропоную все ж таки поставити на  

голосування і вирішувати це питання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Дякую.  

Юридичне управління, ви можете, будь ласка, дати свій коментар і 

зачитати цю правку, яку ви сьогодні зранку вносили для того, щоб оце отам – 

дочка-внучка, щоб вона з голосу була… Ну, там є одна технічна річ.  Ми  

просто  забезпечуємо…  

Поясніть, будь ласка, чітко. І  Укртрансгаз, хто може пояснити?  Щоб 

цю  правку з голосу… 

 

______________.  Сьогодні нарешті ми зустрілися  з фахівцями 

Укртрансгазу і врешті-решт вияснили, що  вони бажають, як вони бачать цю 

ситуацію. Те, що  запропонував трансгаз, можете зачитати, ми подивилися і 



дещо підправили цю пропозицію. Вона не порушує концептуальних засад 

щодо можливості відчуження  державного майна ані газосховищ, ані газо… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна, щоб ми…  

(Загальна дискусія)  

  

______________.  …доповнити текст статті 21 в частині третій, там, де 

мова йде про відчуження об'єктів. Сторінка 3-я. 

 

______________.  Прочитай з самого початку, щоб було зрозуміло.  

 

______________.  Ця статтю? Дуже велика стаття. 

Пункт третій: "Відчуження об'єктів державної власності, що 

використовуються оператором газотранспортної системи у процесі 

провадження діяльності з транспортування природного газу, а також 

передача таких об'єктів в управління, у тому числі в концесію, оренду і 

господарське відання, до статутного капіталу інших юридичних осіб, крім 

випадків, якщо  така передача здійснюється повноваженими суб'єктами 

управління об'єктами державної власності або суб'єкту управління, 100 

відсотків корпоративних прав у статутному капіталі якого належать державі,  

чи суб'єкту, господарювання 100 відсотків корпоративних прав у статутному 

капіталі якого належить державі, чи суб'єкту господарювання, 100 відсотків у 

статутному капіталі якого  належить зазначеним у цій частині цієї статті 

суб'єктам, виключно з метою відокремлення діяльності з транспортування 

природного  газу. 

І 141-а. 

 

СТЕФАНЧУК Р.О. Тобто ви розумієте: дочка і внучка, які 100 

відсотків належать державі. 

 



______________.  А можна питання, дуже коротко.?  

 

______________.  Я перепрошую, я  дозакінчу. 

Про те ж саме  визначається в  141-й статті Господарського  кодексу, 

тому необхідно також… 

 

______________.  Сторінка 13. Називайте сторінку. 13. Пункт  восьмий 

сторінка 13. 

 

______________.  Пункт восьмий. Там мова йде також про  обмеження, 

тому необхідно після слів "100 відсотків корпоративних прав у статутному 

капіталі якого належить державі" додати "виключно з метою відокремлення  

діяльності з транспортування природного  газу суб'єкту господарювання, 100 

відсотків у статутному капіталі якого  належить зазначеним у цій частині цієї 

статті суб'єктам". Крапка.  

 

______________.  Моє питання від фракції, яка знову ж таки голосувала 

більшість за цей законопроект, за текст, який  роздавали. От з цими 

правками,  які ми зачитуємо  так швидко, в турборежимі, з голосу, чи є  зараз 

хтось, хто може гарантувати, що нам схвалять це наші міжнародні партнери?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Інакше б ми це рішення не приймали б. Ми 

приймаємо рішення саме для цього.  

 

_______________. Для нас дуже критично,  щоб прийняли ті правки, які 

вчора, а те, що ми сьогодні попередньо  відпрацювали, є позиція – так, що 

вони…  

 

СТЕФАНЧУК Р.О. Оперативно було зв'язано пропозиції, що 

отримають… 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми ж все для цього й робимо. Якби… (Шум у залі)  

Зрозуміло. Тоді скажіть, будь ласка,  юридичне управління, ви 

підтримуєте те, що було зачитано? Це підходить? 

 

______________.  Зазначені положення  не порушують концептуальних 

засад стосовно заборони на відчуження об'єктів… (Шум у залі)  

 

______________.  А стенограма ведеться комітету?  

 

______________.  Так, ведеться. 

 

______________.  А хто веде?  

 

______________.  Ведеться запис на диктофон.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Відповідно, як нам треба зробити? Відмінити  

вчорашнє рішення… 

 

______________.  Вчорашній комітет, або рішення вчорашнього 

комітету… (Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Учорашнє скасовуємо, беремо оце, те, що є сьогодні з 

відповідною правкою, редакцією, яку нам зачитали.  

Тому хто за те, щоб відмінити вчорашнє рішення комітету, прошу 

проголосувати. Вчорашнє вечірнє. …щоб ми були тут о 6:20, щоб ми  

затверджували… 

 Бачите, пані Вікторія, європейці просять відмінити, а ви не 

підтримуєте. Так що у вас своя думка є.  

 



 _______________. 10 – за.  

(Загальна дискусія) 

  

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за те, щоб підтримати сьогоднішнє рішення 

комітету? Олексій Юрійович, ну, не кричіть!  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Пане Олександре, не перебивайте. За два місяці 

оттакі процедури у нас проходять вже десятий раз. Почалося все, ви ж  

розумієте, з базового порушення Регламенту. І це взагалі стало практикою 

роботи нашого комітету. 

Я особисто, я зараз не розумію, взагалі що ви тут голосуєте. Я, 

безумовно…… 

 

 _______________. Ви можете піти.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я вас єдине закликаю, не спекулюйте анбандлінгом 

і європейцями. Якби європейці побачили  це засідання комітету, вони би 

зрозуміли, з ким вони мають справу. Добре? (Шум у залі) 

 …виправити те, що ви наробили, ведіть себе чемно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Добре. Дякую вам за вашу позицію. 

 

 _______________.  І заодно послухайте стенограму, потім 10 разів собі 

… 

 

 _______________. …саме тому я хочу розуміти, за що голосувати 

зараз. 

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми ж вам кажемо. Зараз ми голосуємо за ту версію, 

яка є, базова вчорашня, плюс ця  от редакція, яка була зачитана, поправка… 



 

 _______________. …додатково буде сюди.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вона внесена, те, що ви зачитали. Тому що ми 

регулюємо питання дочки, а треба і внучки так само, що 100-процентна 

власність, щоб вони могли передати на внучку газотранспортну систему. Це 

те, що нас просили зробити європейці, щоб вчорашнє не приймати, а 

прийняти те, що їм підходить. От все, що ми робимо. У нас задача досить 

проста - щоб ми могли провести сертифікацію. 

(Шум у залі) 

  

_______________. Ми відміняємо вчорашнє рішення, яке ми… 

 

 _______________.  Вже відмінили.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми відміняємо вчорашнє і приймаємо сьогоднішнє 

рішення, щоб все-таки оцу редакцію, погоджену юридичним управлінням, 

прийняти і сьогодні винести в зал на уточнення.... 

(Загальна дискусія) 

   

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. ... все знімають, на камери знімають. Перший віце-

спікер тут, навіщо ви його підставляєте?! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми його підставляємо?  

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Та що - спокійно, це кожне засідання так 

відбувається!  

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за те, щоби... 



  

_______________. Можна перед голосуванням? Давно тримаю 

просто… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так ви вже виступали. У вас нова якась інформація 

з'явилась? Просто ви...  

Давайте ще раз. Тільки коротко, будь ласка. Прошу на два слова.  

 

НЕМИРЯ Г.М. Дякую. 

Шановні колеги, я розумію ситуацію, але з точки зору уникнення 

непередбачуваних наслідків, коли з огляду на те, що не всі колеги мали 

матеріалів, немає (для стенограми) перекладу автентичного листа, на який 

посилаються і який інтерпретують, немає... (Не чути) тексту, який зараз 

зачитали з голосу. Ви знаєте, в кімнатах у мене був випадок, коли були 

переговори і акустика була в кімнаті дуже погана і не почули одну фразу - і з 

цього виник дипломатичний скандал.  

Тому як побажання, але для стенограми прошу це зазначити, що 

рішення приймаються в ситуації, коли немає можливості мати першоджерел, 

мати документ, на який посилаються, і зачитують вслух. Завірення усні, 

колеги, що це все узгоджено і так далі, хтось  може прийняти на віру,  а хтось 

може поставити від сумнів. Знаєте, довіряй, але перевіряй.  

Тому, я не член комітету, я не можу, безумовно, голосувати, але я ще 

раз хочу повідомити, що Юлія Володимирівна буде мати зустріч у вівторок і 

в середу з президентом Європейської комісії, віце-президентом Європейської 

комісії  і комісаром з питань енергетики. Питання чутливе, воно стосується 

не лише   загального, адаптації і гармонізації українського законодавства з 

європейським і виконання зобов'язань України перед Енергетичним 

Співтовариством, а і, про що всі мають на увазі, не всі говорять про це, а й 

переговорів, які зараз ведуться в тристоронньому форматі між Україною і 

Європейським Союзом і Російською Федерацією.  



Тому я би закликав би з максимальною відповідальністю до процесу 

відноситися, рішення приймає комітет.  

Дякую.  

 

_______________. Андрію, дайте Юлію Яковичу слово, будь ласка. 

 

_______________. Навіщо?  

 

_______________. Ні, не хоче Юлій Якович сказати. (Загальна 

дискусія)  

 

_______________. Я можу… Можна ще, Андрію, під стенограму як 

член комітету… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Як автор законопроекту. 

 

ІОФФЕ Ю.Я. Давайте, коли вже сказали… З двох зол надо обрати 

менше, і тут виправити те от зараз, що для мене головне, що сказали 

правильно, ваша фракція підняла питання про те, що не включено в закон, що 

сховища абсолютно державні, це правильно абсолютно. На комітеті ми 

розглядали, було державні. Тому те, що ми приймаємо, можна різні там 

інсинуації, ну, з двох зол це краще.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Власне, ми хочемо не злом, а хочемо, щоб 

ми рухались вперед…. 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. (Не чути) Матеріалів немає. ………… Я не буду 

голосувати. Перший віце-спікер тут бачить це позорище, все знімають, 

навіщо ж ви … 

 



СТЕФАНЧУК Р.О. Навіть в мене матеріали є. Можна я скажу? Ви до 

мене звернулися, я кажу, навіть в мене матеріали є, от мені передали. Я вам 

передаю матеріали.  

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Мені це не потрібно. Це не робота комітету, це ……. 

 

СТЕФАНЧУК Р.О. Дивіться, я ще раз кажу, я не відповідаю за комітет, 

я прийшов до вас на комітет… 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. …. заступник голови комітету …. з кимось 

зустрічався. З ким? Розкажіть нам.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Михайло Якович, чого ви постійно зриваєте оце от? 

Навіщо ці крики? Навіщо це все? У вас є своя позиція… (Шум у залі) 

 В мене прохання тоді. Вора ми були тут, вчора хтось прийшов, хтось 

не пришов на комітет, ми роздали всім, і сьогодні говоримо про матеріали, 

які були роздані вчора всім на комітеті. Тут з вчорашнього вечора з 6-ї до 

сьогодні тут, там 5-6 сторінок, їх точно можна було прочитати. Тому я 

взагалі думаю, що це точно не проблема. Я вчора з голосу  зачитував ту 

правку, ми її вчора чули, сьогодні її повторили, ще раз зачитали, щоб вона 

була таки прийнята. Все.  

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Я звертаюся до  першого віце-спікера. Це так само 

поправка номер 8 приймалася на  позачерговому засіданні вранці, коли були 

на фракції, і була внесена Герусом вночі. І зараз 20 відсотків 

електроенергії…  

 (Загальна дискусія)  

  

СТЕФАНЧУК Р.О. Друзі, можна? А можна я просто… Я хочу 

закликати всіх вас до конструктиву, тому що реально для нас всіх дуже 



важливо, щоб уряд міг нормально  попрацювати, і щоб ми не втратили оцю 

можливість, яку  нам подарувати анбандлінг. Це і сертифікація, і все інше, і 

вихід нормальний сертифікований на європецські ринки. Я просто ще раз  

хочу… (Шум у залі) Друзі!   

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я.  Нема довіри до цієї людини…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. У вас немає довіри. Добре, у вас є довіра 

до іншого когось, кого ви там дуже любите, ваша справа.  

Прошу за сьогоднішнє рішення, яке було роздано ще вчора… 

 

______________.  Мені можна все ж таки сказати? Я пропоную 

проголосувати, як ви запропонували, пане Андрію, тому що ми, дійсно, 

поважаємо  віце-спікера і його слово для нас, дійсно, важливе. Крім того, я 

так  розумію, пан……. також пдітверджує всі ті перемовини, які були з 

Енергетичним Співтовариством в тому числі, я правильно розумію? Тобто ми 

тут від вас зараз чуємо, що так,……та, яка була озвучена, вони погодили… 

 

СТЕФАНЧУК Р.О.  Дивіться, я можу сказати те, що я можу сказати. Я 

можу сказать те, що ця версія, яка сьогодні   представлена вами, ця версія, 

яка погоджена: а) юридичним управлінням  Верховної Ради як така, що 

найбільш повно  відповідає сутності тих рішень,  які були  прийняті під час 

комітету і під час голосування Верховної Ради. Тому що, справді, було 

прийнято по 43-му концептуальне рішення, не конкретне. Оце та таблиця, це 

те, що  Головне управління юридичне підтверджує, що вона максимально в 

себе   вбирає.  

З точки зору міністра. Він може підтвердити, я думаю, що він щось 

скаже, що за сьогоднішньою ранковою інформацією прийняття цієї версії 

дасть можливість отримати анбандлінг. Я правильно говорю, пане міністре?  

Це те, що я можу сказати. 



 

ОРЖЕЛЬ О.А.  Так, у нас були попередні консультації, що  за 

виключенням тих правок, які вчора ввечері були проголосовані, можливо 

отримати відповідну сертифікацію, яка потрібна нам для підписання 

транзитного газу договору. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Спасибі. 

Хто за цю версію, письмову, яка була роздана вчора і сьогодні вона є з 

уточненнями, які були зачитані з голосу, хто за це, прошу проголосувати.  

 

_______________. Я тільки покладаюся на віце-спікера і на... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скільки у нас голосів? 

 

_______________. У нас 11. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто – проти? 11 – за. Хто – проти? Хто – утримався? 

Рішення прийнято. 

 

СТЕФАНЧУК Р.О. Одна хвилиночка. Тоді у мене прохання внести ці 

правки в секретаріат, вам підписати і передати нам на множення в зал.  

(Загальна дискусія)  


