
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань енергетики  

та житлово-комунальних послуг 

17 червня 2022 року 

Веде засідання Голова Комітету ГЕРУС А.М. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це перше питання. У нас заступнику керівника 

секретаріату Постнікову Сергію Михайловичу, який працює в комітеті з 2009 

року, виповнилося, кругла дата по-моєму, 65 років, якщо я не помиляюся. І є 

пропозиція підтримати клопотання про нагородження Почесною грамотою 

Верховної Ради Сергія Михайловича.  

І в розділі "Різне" друге питання – це надати слово директору Програми 

USAID "РАДА: наступне покоління" Ігорю Когуту для представлення 

ініціативи "Модельний комітет".  Ми плануємо чи, можливо, вже навіть 

розпочали проект з USAID по розвитку інституційної спроможності 

комітету, який передбачає навчання як секретаріату, я думаю, що, мабуть, 

помічники народних депутатів також можуть залучитися, ті, хто хочуть, і 

відповідно сьогодні керівник цього напрямку USAID нам зможе представити. 

І в нас по першому питанню, у нас до розгляду пропонувався 

законопроект 7427, значить, також був зареєстрований до нього 

альтернативний. Вчора ми побачили, що він зареєстрований, але тексту вчора 

ще не було, текст з'явився сьогодні. Відповідно є пропозиція наступна. У нас 

є правило, що матеріали розсилаються за 24 години для того, щоб всі могли 

ознайомитися, і в нас декілька разів була дискусія, але ми все-таки цього 

правила дотримуємося або не дотримуємося в тому випадку, якщо ніхто не 

заперечує.  

З того листа і з того, що бачили і в чаті комітету, Олексій Юрійович, 

очевидно, заперечував, щоб сьогодні було це питання розглянуто, тому що 

тільки його законопроект був зареєстрований, і сьогодні з'явився текст, тому 



є таке питання. І, з другої сторони, у нас вже попередньо в порядку денному 

очікується в понеділок або вівторок голосування по цьому законопроекту.  

Відповідно для того, щоб ми, з однієї сторони, могли голосувати, в нас 

був підготовлений, запропонований, рекомендований проект рішення і, з 

другої сторони, щоб ми дотримувались правила, яке все-таки я вважаю 

правильним, тому що всі можуть ознайомлюватися, я би пропонував 

наступне. По першому питанню порядку денного… Затвердити порядок 

денний, як я сьогодні озвучив, питання з розділу "Різне" розглянути, а 

питання номер один – оголосити перерву в засіданні комітету і завтра о 14-й 

годині знову зібратися і прийняти рішення по цьому питанню. Відповідно 

буде доба для всіх бажаючих для того, щоб ознайомитися з законопроектом 

Кучеренка Олексія Юрійовича, Тимошенко Юлії Володимирівни і інших 

авторів. Відповідно ми дотримаємося того стандарту і те, що вимагається, в 

принципі, законодавством, щоб матеріали надавалися вчасно і був час для 

ознайомлення.  

Я думаю, що якщо ми завтра о 14:00 зберемся, то ми зможемо 

достатньо швидко його обговорити і прийняти рішення, тим більше у нас є 

відеозасідання комітету, тому думаю, що ми зможемо включитися, 

незважаючи на те, що це субота, вихідний день. Це по порядку денному, те, 

що стосується.  

Тобто в мене пропозиція затвердити його так як є, спочатку розглянути 

розділ "Різне", потім оголосити перерву і завтра о 14:00 після перерви 

зібратися і розглянути перше питання, де є законопроекти.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Пане Андрію, а можна питання?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, прошу, Олексій Юрійович. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Дякую, шановний пане голово.  



В мене перше питання, а давайте ми проаналізуємо, у нас засідання 

комітету зараз повноцінне, хто там, скільки депутатів зареєстровано, бо ми 

щось таке почали. Це в нас комітет чи просто дискусія? Давайте… (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Відповідаю на це питання. В нас має бути засідання 

комітету, бо ми оголошували засідання комітету. І зазвичай як ми робимо, ми 

пропонуємо порядок денний, і під час голосування порядку денного ми 

одночасно і встановлюємо кворум, скільки є депутатів. Скільки голосують – 

стільки  і присутні, щоб ми два рази не робили перекличку. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я почув. 

І друге, це не питання, а просто таке зауваження, інформація для всіх. Я 

хочу звернути увагу, що цей законопроект, наш альтернативний, вони надто 

вагомі для всієї системи, для економіки України, бо вартість питання 266 

мільярдів гривень з бюджету, які просить уряд і Нафтогаз, для міст, для 

теплокомуненерго, для споживачів, для Нафтогазу, безумовно, і для нашого 

Укргазвидобування… (Не чути) Нафтогазу, і тому ми не можемо тут 

спекулювати, маніпулювати, ми усвідомлюємо свою відповідальність.  

Я просто хочу звернути увагу усіх членів комітету, що ми як ваші 

колеги йдемо чітко в рамках Регламенту, це перше. Нагадую, що текст 

законопроекту було роздано для ознайомлення основного 6 червня. Згідно з 

Регламентом 14 днів, тобто 20 червня – це истекает термін остаточний. Я 

просто навіть не знаю, може з'явитися сьогодні-завтра ще альтернативний, 

ще третій, я навіть таке, я гіпотезу. Але я не дуже розумію, чому таке 

пришвидшення і тиск йде з боку певних, мабуть, політичних лідерів для того, 

щоб так підганяти нас при розгляді такого важливого законопроекту. Ми 

абсолютно могли би його спокійно по Регламенту розглядати і не було би 

цієї… А ми в результаті призначаємо на комітет до того як вичерпався термін 

подачі альтернативного. Я не дуже розумію, навіщо це робити. Якщо у вас є 

відповідь, будь ласка. Навіщо, чому ми ініціюємо це? 



Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, в мене є відповідь. Значить, відповідь дуже 

проста. В нас планується три сесійних тижні, ой, три сесійних дні, коли 

будуть пленарні засідання, відповідно там будуть розглядатися 

законопроекти, буде час, і відповідно є плани там розглянути і цей 

законопроект.  

Чи він важливий такий, щоб його розглядати зараз, а не через два 

місяці? Да, важливий, тому що ми розуміємо, що підготовка до зими – це 

процес, який треба починати зараз і те, що прописано в законопроекті, воно 

якраз і стосується підготовки до зими, зокрема закупівлі газу НАК 

"Нафтогазом України". Те, що стосується… Тут тиск – це точно не основне, 

це вторинне, не знаю, хто на кого який тиск тисне, але головне – це існування 

проблеми, яку треба якось розв'язувати, треба рухатися, тому що ми собі не 

можемо дозволити підійти до зими непідготовленими. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Дякую, пане Андрій. Дякую. Вибачте. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ще не закінчив відповідь.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Те, що стосується вашого законопроекту, я нічого не 

казав, що ви порушуєте Регламент, я сказав, що всі зможуть ознайомитися з 

вашим законопроектом. Те, що стосується можливих інших законопроектів, 

якщо уважно почитати Регламент, Закон про комітети, то комітет має право 

розглядати законопроекти ті, які зареєстровані, і ніде не вказано, що комітет 

не має права розглядати законопроекти раніше, аніж на 14-й день. Такого, 

якщо таке в якомусь законі написано, то вкажіть статтю такого закону. 

Відповідно…  



Звичайно, що якщо ще якийсь законопроект буде зареєстрований, він 

автоматично разом із основним піде на розгляд в зал і, звичайно, якщо він 

буде зареєстрований, ми постараємося до цього моменту дати висновок 

комітету. Але по законодавству, якщо в зал виноситься основний 

законопроект, то разом з ним в обов'язковому порядку виносяться і всі 

альтернативні, тому якщо сьогодні буде зареєстрований, він обов'язково буде 

розглядатися, і фінальне остаточне рішення буде приймати сесійний зал. 

Якщо завтра буде зареєстрований – також сесійний зал і його буде 

розглядати. Тому ми ніякого Регламенту в даному випадку не порушуємо. 

Якщо порушуємо чи щось порушуємо, скажіть, яку статтю якого закону ми 

порушуємо. Це відповідь на ваше питання.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Дякую. 

Ще раз, ми трошки про різне. Я хочу сказати, що, в принципі, не дуже 

розумію, чому один з лідерів однієї з фракцій розіслав листи на комітети, і 

зараз засідає, наскільки мені відомо, і бюджетний комітет, і податковий 

учора засідав, хоча головним є наш з вами законопроект, а термін ще не 

сплив. 

Добре. Я вас почув. Немає більше питань.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Тоді в мене така пропозиція, давайте ми тоді 

проголосуємо за затвердження порядку денного і за… 

 

_______________. Я перепрошую. Я веду трансляцію з міста 

Лисичанськ, я хотів би перед тим як ми проголосуємо порядок денний, щоб 

народні депутати подякували тим, завдяки кому вони можуть сьогодні 

порядок денний голосувати, завдяки кому можуть працювати і Нафтогаз, і всі 

інші структури – хлопцям, які знаходяться на передовій, які під фосфорними 

бомбами вчора всю ніч рили окопи.  Я хотів би, щоб народні депутати якось 

висловилися тим реально хлопцям, які знаходяться в місті Лисичанськ, які 



зараз є Рубіконом – останньою точкою того всього, що відбувається, і 

тримають все, щоб ми і готувалися до зими, розглядали будь-які 

законопроекти.  

Будь ласка, як голова можете висловити, передати хлопцям привітання, 

тому що майже немає нікого, нелюдські сили віддаються, Лисичанськ 

бомбардується просто весь час, 24-та бригада, на жаль, вже відступила, 

залишилися тільки герої 57-ї бригади 34-го батальйону от безпосередньо 

зараз. Просив би народних депутатів якось підтримати хлопців, які в окопах 

мочать москалів прямо зараз, прямо от сьогодні і під постійним 

бомбардуванням "Градів"… 

 

БОНДАР М.Л. Я би попросив шановного народного депутата менше 

теліпати язиком і менше розказувати, хто там відступив, а хто ще тримає. 

Добренько?  

 

_______________. Михайло, а є 24 бригада чи ні? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, давайте ви, кожен буде займатися своєю 

справою. Якщо ви там стратегі великі, то можна займатися військовою 

стратегією і тоді це не на засіданні комітету потрібно робити. Хлопці… Ми 

вас прекрасно почули. Ми вас почули. Хлопцям привітання, хлопцям велика 

подяка за їхню роботу. Більше того, не тільки словами дякуємо, а їм і 

передавали і тепловізори, і планшети, і… 

 

_______________. Дякуємо вам. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …на початку наступного тижня до хлопців приїде ще 

хороший дрон "Вулкан", який і тепловізор має, і зум великий, і вибухівку 

зможе скидати. І хлопцям треба і подякувати, і хлопцям треба і допомагати. 

Тому спасибі нашим захисникам, які зараз обороняють нашу державу.  



Тепер давайте повернемося до питання порядку денного засідання 

комітету. Якщо є якісь пропозиції до порядку денного, прошу сказати.  

Вікторія Олександрівна, прошу.  

 

ГРИБ В.О. Всім доброго дня. Колеги, коли ми дивимося все ж таки на 

питання номер один, я б хотіла  зауважити, що це питання не тільки газового  

ринку, як ви сказали, Андрію Михайловичу. Я розумію, що ви мали на увазі, 

але це так, як прописано в законопроекті. Нам потрібно вирішувати питання 

теплопостачання, і це питання головне для всієї України, для всіх міст і 

селищ. Там є не тільки газ, там також є вугілля. І пам’ятаєте, Андрію 

Михайловичу, коли ви проводили комітет безпосередньо в Краматорську, 

якраз голова цивільної адміністрації говорив нам про те, що, можливо, вони 

будуть переходити на електроенергію. То мені здається, якраз необхідно 

подивитися і прописати в цьому законопроекті, який будемо приймати, бо я 

не хочу робити альтернативних. Я розумію, наскільки важливо сьогодні 

просуватися з тим, що у нас є від уряду, бо вони над ним працювали. Але 

дуже б хотіла, щоб ми все ж таки ті питання, які піднімають зараз міста, і не 

тільки міста, а і військові адміністрації, щоб ми також зауважили на ці 

питання.  

І також були якраз пропозиції від Міністерства регіонального розвитку, 

мені здається, було б важливо, можливо,  і сьогодні прослухати. Я про що. 

Так, завтра давайте проводити, якщо є можливість, бажання проводити 

слухання комітету, продовжувати. Але якщо можна, все ж таки щоб ми 

сьогодні висказалися вже по тим зауваженням, які є, то це було б добре. Це 

тільки пропозиція. Якщо скажете завтра, то будемо робити завтра. 

Дякую вам. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія Олександрівна, краще обговорювати і 

приймати рішення, тому що зараз один законопроект у нас висить давніше, 

його прочитали, а інший законопроект не прочитали і обговорення буде  таке 



якесь половинчасте. Дивіться, я прекрасно розумію. Прекрасно розумію, як 

би шанси двох законопроектів, вони трохи різні. Я думаю, що ті, хто подавав 

альтернативний законопроект, там є різна мотивація. Це моя особиста думка. 

Але давайте ми дотримаємося нашого правила, яке вже є, про те, щоб за 24 

години матеріали були надані депутатам для розгляду. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я вибачаюсь. Тут згадувалось ті, хто подавали. То 

я  з вашого дозволу все ж таки попрошу від тих, хто подавав, розповісти вам, 

очі трошки розкрити, бо ви, мабуть, думаєте, що… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми зараз не переходимо до розгляду…  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я вибачаюсь, пані Вікторія. Ви казали про тих, 

хто… Я вибачаюсь. Я хочу попросити слово.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово дає головуючий. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я хочу попросити одну хвилину… одну хвилину 

хочу попросити відповісти на закид. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія Олександрівна, у мене до вас питання. 

 

СКОРОХОД А.К. Я вибачаюся теж. Там… До речі, Саша, скинь, будь 

ласка, пароль від Starlink, бо у мене зв'язок просто жесть. І питання в іншому. 

Давайте зробимо перекличку, бо багато людей на Донбасі і зв'язок може 

просто  пропасти, а вже потім будемо все погоджувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я прошу 40 секунд. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія Олександрівна, для чого ви зараз збурюєте 

ситуацію. Є у нас питання порядку денного, а є обговорення кожного 

питання по суті.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Є, я прошу 40 секунд. 40 секунд я прошу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є питання порядку денного. Олексій Юрійович, у вас 

уже було, це питання стосується порядку денного. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я ще раз. Ну, згадувалися автори альтернативного 

законопроекту, то я прошу 40 секунд. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я згадував Юлію Володимирівну Тимошенко. Я 

згадував не вас. Там багато авторів. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я співавтор цього законопроекту, ми довше 

сперечаємося. Я прошу 40 секунд.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми законопроект не обговорюємо. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я не знаю, де ви знаходитесь зараз, в Брюсселі чи 

ще десь. Я тут в комітеті сиджу. Я прошу 40 секунд. Я прошу 40 секунд, ще 

раз говорю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Переходимо до голосування за порядок денний. 

Герус – за порядок денний. 

Вікторія Олександрівна, за? 

 

ГРИБ В.О. За порядок денний. 



 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я прошу 40 секунд. Ви чуєте мене чи ні? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скороход Анна Костянтинівна. 

 

СКОРОХОД А.К. Я за порядок денний і за всі пропозиції.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. 

Мулик Роман Миронович. 

 

МУЛИК Р.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іоффе Юлій Якович. 

 

 ІОФФЕ Ю.Я. Я за порядок денний. Але я призиваю всіх дуже уважно 

прочитати по першому питанню висновки нашого аналітичного управління. 

Одинадцять сторінок, де вказують на конкретні недоліки і супереч 

законодавству окремих пунктів. Я не хочу зараз, оскільки ми не розглядаємо, 

а завтра... Я завтра, значить, будемо обговорювати, я обов’язково зверну 

вашу увагу. Я думаю, кожен може прочитати. Я дуже фахово виклав це 

питання. Не можна подавати… Який би час не був, який би не важливий був 

законопроект, не можна подавати окремі  пункти всупереч Конституції і 

діючим законам, не вносячи в них зміни, особливо … (Не чути) гілок влади: 

судової, скажемо, що відноситься; законодавчої і виконавчої.  

Дякую. Я підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, зрозуміло. Ви ж досвідчений парламентар. Ми 

зараз ці законопроекти не розглядаємо, ми лише порядок денний 

затверджуємо. А критикувати кожен окремо чи хвалити будемо вже пізніше, 



завтра. І тут враховується ваша пропозиція. Якраз буде час прочитати 

висновки ГНЕУ і всіх міністерств. Тому дякую вам за голосування. 

Жупанин Андрій Вікторович.  

 

ЖУПАНИН А.В. За порядок денний. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Далі. Анатолій Вячеславович Костюх. 

 

КОСТЮХ А.В. За порядок денний. Доброго дня. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Володимирович Нагорняк. 

 

 НАГОРНЯК С.В. Андрій Михайлович, я за порядок денний.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шаповалов Юрій Анатолійович. 

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. Я за порядок денний. Доброго дня всім. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пивоваров Євген Павлович. 

 

ПИВОВАРОВ Є.П. Вітаю вас. Я також – за. І користуючись нагодою я 

також кажу, що ми із міста Харкова, тут поруч лінія фронту. Зараз ми 

працюємо. Ось ви можете бачити. Так що ми всі працюємо і кожен робить те, 

що він може. Я за порядок денний. Дякуємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Припунень Дмитро Сергійович. 

 

ПРИПУТЕНЬ Д.С. За порядок денний.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Камельчук Юрій Олександрович. 



 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Камельчук – за, і за скорочення розмов перед 

голосуванням.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрченко Олександр Миколайович. 

 

ЮРЧЕНКО О.М. За, Андрій Михайлович. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Семінський Олег Валерійович. 

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, Гриб голосувала. Зараз подивлюсь, хто у нас ще 

є присутній. 

Мороз. Мороз Володимир Вікторович. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я не почув свого прізвища, пане голово. Ви нічого 

не забули?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Обов’язково проголосуєте. Всі проголосують 

обов’язково. 

Мороз Володимир Вікторович.  

 

МОРОЗ В.В. Я – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кучеренко Олексій Юрійович. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Наполегливо раджу своїм колегам самим 

спробувати прочитати так званий альтернативний законопроект. Порадитися 

із своїми мерами обов’язково, з фахівцями порадьтеся. Це той випадок, коли 



треба, бо дуже складний законопроект. З іншими фахівцями. Я думаю, що у 

вас зміниться точка зору до завтра стосовно того, який мав би бути 

основним, а який  альтернативним. 

Я – утримуюсь. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По порядку денному утримуєтесь. Зрозуміло.  

Хто у нас ще є на  зв’язку? 

 

СОВСУН І.Р. Совсун, Андрій Михайлович. Підтримую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Совсун Інна Романівна, плюс, є. Ще хтось є на 

зв’язку, колеги, у нас з вами? 

 

БОНДАР М.Л. Бондар. Я не знаю, бо пропадав зв'язок. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Плюс. Бондар є. 

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. Горобець. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. О, Горобець, точно. Горобець Олександр Сергійович 

є. 

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. За порядок денний.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Горобець – за. Дякую.  

А у нас є  на сайті комітету перелік членів комітету, щоб можна було 

подивитись?  

 

ДУДКІН О.М. Немає. Зараз військовий стан, прибрали цю інформацію. 

Ви ще не озвучили Кісільова і Кота.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже секретна інформація. Олег, прохання повернути 

назад і не займатися несерйозними речами. Що ми тут засекречуємо, хто 

член нашого комітету чи що? 

 

ДУДКІН О.М. Так це Верховна Рада зробила, не я.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Попросіть їх, щоб повернули, якщо можна. 

Кісільов Ігор Петрович на зв’язку? Кісільова немає Ігоря Петровича? 

Не видно. 

Волинець Михайло Якович є на зв’язку?  

 

ДУДКІН О.М. У відрядженні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У відрядженні Волинець Михайло Якович. Ясно. 

Кіт Андрій  Богданович є на зв’язку? Кіт Андрій Богданович, не бачу 

на зв’язку. 

Значить, тоді Герус рахує голоси  "за". 17 голосів – за. Присутніх у нас 

18. Кворум є і більшість голосів за порядок денний є. Давайте тоді… 

 

ДУДКІН О.М. Андрій Михайлович, 19 голосів – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз рахую. 

 

ДУДКІН О.М. Тут ще Остап Ігорович Шипайло є в залі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, точно, за. Остап Ігорович – за, Шипайло, да. 

 



БОНДАР М.Л. Пане Андрію, якщо можна. У мене поганий зв'язок і 

пропадає Інтернет. Я якщо відключуся, якщо мене не буде, я по 

нагородженню пана Сергія – за, якщо мене не буде, не дай боже. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз ми швиденько постараємося проголосувати. 

Шипайло Остап Ігорович – за порядок денний. І Бондар Михайло 

також за порядок денний. Тоді 19. Зрозуміло, є. 19 – за, всього присутньо – 

20.  

Давайте тоді по питанню звернення щодо нагородження Постнікова. 

Олег, може коротенько два слова сказати у зв’язку з чим і щоб ми швиденько 

прийняли рішення. 

 

ДУДКІН О.М. З нагоди Дня Конституції, а виповнюється 65 років. Має 

Грамоту Верховної Ради в 2017 році отримав. Є пропозиція нагородити 

Почесною Грамотою Верховної Ради України. Працює в секретаріаті з 2009 

року. Відповідає за організаційні  питання в секретаріаті. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Чи є питання по цьому, чи можна 

голосувати? Якщо голосувати, давайте тоді. Герус – за. 

Гриб Вікторія Олександрівна. 

 

ГРИБ В.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скороход Анна Костянтинівна. Скороход. 

Мулик Роман Миронович. 

 

МУЛИК Р.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іоффе Юлій Якович. 

 



ІОФФЕ Ю.Я. За. Знаю Постнікова давно, фахова людина, і підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Жупанин Андрій Вікторович. 

 

ЖУПАНИН А.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Костюх Анатолій Вячеславович.  

Нагорняк Сергій Володимирович. 

 

НАГОРНЯК С.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скороход, бачу, Анна Костянтинівна з’явилася. За? 

 

СКОРОХОД А.К. Я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. 

Костюх Анатолій Вячеславович.  

Нагорняк Сергій Володимирович. 

 

НАГОРНЯК С.В. Андрій Михайлович, я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чудово. 

Шаповалов Юрій Анатолійович. 

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. Я – за. 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пивоваров Євген Павлович. 

 

ПИВОВАРОВ Є.П. За. 

    



ГОЛОВУЮЧИЙ. Припутень Дмитро Сергійович. 

 

ПРИПУТЕНЬ Д.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Камельчук Юрій Олександрович. Юрій 

Олександрович Камельчук. 

Юрченко Олександр Миколайович. 

 

ЮРЧЕНКО О.М. За. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Семінський Олег Валерійович. 

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз Володимир Вікторович. 

 

МОРОЗ В.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кучеренко Олексій Юрійович. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. За.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шипайло Остап Ігорович. 

 

ШИПАЙЛО О.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Совсун Інна Романівна. 

 

СОВСУН І.Р. За. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Горобець Олександр Сергійович. 

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кісільов Ігор Петрович . Кісільов, немає. 

Волинець Михайло Якович у відрядженні. 

Кіт Андрій Богданович. Немає. 

Бондар Михайло Леонтійович. Бондар Михайло Леонтійович! 

 

_______________.  Він сказав, що – за. 

 

_______________.  Він сказав, що – за, так.     

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, рішення прийнято тоді. 

Наступне питання у нас не буде передбачати голосування, але я 

порекомендував би всім послухати презентацію-виступ від Ігора Когута з 

 USAID і для помічників народних депутатів, думаю, це також буде цікаво. 

І стосовно наших дискусій. Олексій Юрійович, я в будь-якому випадку, 

я бачив, що ви хотіли сказати, і завтра, коли ми будемо обговорювати ці 

питання по суті, вам обов’язково буде надано слово, ви висловитеся по двох 

законопроектах. Тому я не за те, щоб у нас порушилась свобода слова, я 

лише за те, щоб у нас ішло організовано і структуровано, і коли питання по 

суті, то всі обов’язково зможуть висловитися і сказати про… 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Дякую, Андрій Михайлович, дякую. У нас не 

свобода слова, а Регламент, але я не зрозумів одного, тут в залі комітету 

завтра буде секретаріат працювати для… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Обов’язково. 

 



КУЧЕРЕНКО О.Ю. О 14-й, да? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, завтра о 14-й годині. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Добре, дякую, до завтра. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу слово Ігорю Когуту, бачу, з нами на 

відеозв’язку є. Якщо можна, представтесь і розкажіть коротенько про цю 

програму, яку ми хочемо розпочати. 

 

КОГУТ І. Доброго дня. Дякую, пане голово. 

Шановні народні депутати України, я бачу, що у нас, звичайно, є 

певний комплекс і занятості, і віддаленого режиму, і відсутності інтернету, 

тому я буду намагатися доволі коротко.  

Представляю, я є директором програми, котра фінансується 

Агентством розвитку Сполучених Штатів Америки, USAID і називається 

"РАДА: наступне покоління". Я думаю, що більшість з вас чули і знаєте про 

це вже тривалий процес, коли Агентство Сполучених Штатів Америки з 

міжнародного розвитку сприяє українському парламенту в розвитку своєї 

інституційної спроможності, законодавчого процесу, представницької 

функції, контрольної функції і таке подібне. 

З 1 жовтня минулого року почала свою роботу нова програма. Серед 

ключових цілей цієї програми вже традиційно є посилення ролі і участі 

громадян у законодавчому процесі, а відповідно посилення представницької 

функції, тут, звичайно, і великий освітній компонент, підтримка освітнього 

центру, і роботи в округах, взаємодії з виборцями. Я бачу серед народних 

депутатів України членів комітету багато тих, з котрими ми зараз теж 

плануємо взаємодію на предмет вдосконалення взаємодії з виборцями в цей 

складний час, це і внутрішньо переміщені особи, і переміщений бізнес, і 

властиво потреби самих виборців, територій і таке подібне, і переселенців. 



Другий компонент, це більш ширша перспектива, робота по посиленню 

спроможності Апарату і цілої Верховної Ради з точки зору досліджень, 

аналітики і покращення якості законодавчого процесу, контрольної функції, 

взаємодії з урядом щодо законопроектної роботи і таке подібне.  

І тут властивою частиною цього компоненту і є наша з вами 

перспективна співпраця, тому що наша програма декілька місяців назад, на 

початку фактично року, звернулася до всіх комітетів Верховної Ради з 

пропозицією розглянути можливість співпраці в режимі так званого 

"модельного комітету". Модельний комітет, це не означає, що це якесь 

виключно моделювання чи навчання, чи ще щось, це просто певний 

комплекс заходів, котрі ми готові спільно з комітетом Верховної Ради, 

спільно з секретаріатом комітету і з Апаратом Верховної Ради здійснювати 

для того, щоб покращити чи вдосконалити, чи навпаки подивитися що 

працює належним чином, аби передати цей досвід іншим комітетам, практик 

роботи. Практик роботи в першу чергу у сфері роботи з законопроектами, 

аналітичного супроводу законопроектів, публічного супроводу 

законопроектів, публічних консультацій, комітетських слухань, виїзних 

засідань комітету, інформаційної політики комітету і таке подібне. 

З багатьох комітетів, котрі подали свої пропозиції щодо участі в 

програмі, було відібрано не так багато і, зокрема, нам було дуже приємно 

спілкуватися і з головою комітету, котрий виявив не тільки бажання, але і так 

само дуже чітке розуміння потреб такої діяльності, це і аналітична підтримка, 

і взаємодія з міністерством, побудова спроможності самого секретаріату 

комітету, помічників народних депутатів України, котрі працюють в комітеті 

для того, щоб все працювало як одна єдина злагоджена команда на підтримку 

вашої роботи. Видно, що потрібно ще багато робити для того, щоб будувати і 

консенсус всередині комітету, але це нормальна історія для парламенту, і ми 

готові будемо сприяти для побудови таких можливостей і майданчиків.  

Ще раз повторюся, це стосується: а) розуміння карти стейкхолдерів, 

тих інституцій, з котрими працює комітет і щоб вони завжди були 



проінформовані і залучені до ключових обговорень комітетських слухань, 

консультацій, виїзних засідань і інших заходів на базі комітету. Це взаємодія 

з іншими програмами технічної допомоги, такі є в України, зокрема, USAID 

підтримує в енергетичній сфері низку проектів і мені здається, що і комітет з 

ними має певну комунікацію, її можна вдосконалити для того, щоб отримати 

кращий аналітичний продукт для комітету і кращі можливості для 

експертизи і обговорення, публічних обговорень рішень. 

Є запит від комітету, і ми його абсолютно нормально оцінюємо на 

поглиблення співпраці з комітетами, відповідно комітетами інших 

парламентів світу, зокрема, Європейського Союзу, тому що справді в руслі 

сьогоднішнього рішення Європейської комісії ми все ж таки сподіваємося, 

що статус кандидатства буде наданий і тут будуть ще особливі потреби, ще 

особлива робота в сфері наближення українського законодавства до норм 

Європейського Союзу, але і принципів організації роботи парламенту в 

цілому і комітетів до тих стандартів, де більше буде акцентуватися увага на 

експертизу, на аналітику з точки зору відповідності директивам ЄС і таке 

подібне, цю теж роботу ми можемо розпочинати і продовжувати, 

інформаційний супровід.  

Останнім часом наша програма, маючи ще один такий напрямок 

роботи, це цифровізація функцій парламенту і підтримка комунікацій, 

парламентських комунікацій, багато робимо в сфері так званого 

інформаційного штабу Верховної Ради і ваш комітет теж був дуже активним 

в тому, щоб продукувати різного роду позиції, заяви з приводу, ми дуже 

добре пам’ятаємо і чорнобильські енергетичні проблеми, і виклики. Такі речі, 

вони стали доволі серйозно сприйматися суспільством, дуже серйозно 

поширені були через те, що вони мали певне оформлення інфографічне, 

певну аналітику під це було підкладено, і я думаю, що один із запитів, котрий 

є сьогодні від секретаріату комітету, саме підтримувати таку роботу. 

Тому, дивіться, підсумовуючи, я багато що сказав, підсумовуючи, 

мушу сказати, що справді пропозиція, котру висловило керівництв комітету і 



сам секретаріат комітету, була достатньо амбітна для нас, є певне бачення 

спільного робочого плану до кінця цього року. І ми би дуже хотіли, щоб 

колектив комітету, депутатський корпус так само був проінформований і 

включений в цю роботу, у нас абсолютно є програма технічної допомоги, є 

програма допомоги EGOV. Абсолютно задовольняє той рівень розуміння і 

взаємодії, котру ми маємо сьогодні з головою комітету, з секретаріатом 

комітету, я знаю, що багато представників комітету знають про нас і готові 

бути залучені до такої роботи. 

Єдине в чому хочу вас завірити, що ми будемо робити все можливе, 

щоб моделювання на прикладі вашого комітету стало успішним і було 

предметом гордості всього парламенту, і можливості передачі досвіду іншим 

комітетам, ось таке. 

Я не маю більше ніяких особливих повідомлень, цінуючи ваш час, 

увагу, дуже вдячний за можливість виступити. І я сподіваюся, що в режимі не 

завжди комітетського засідання, члени комітету познайомляться з цим 

робочим планом і будуть мати можливість бути залученими до всіх заходів, 

ініціювати деякі заходи чи брати безпосередню участь в підготовці заходів, 

пов’язаних з реалізацією плану, знову ж, це публічні консультації, 

комітетські слухання, різні засідання, аналітичні записки щодо 

законопроектів, інформаційні матеріали, обмін з іншими парламентами світу 

і посилення спроможності саме секретаріату, тренінги і взаємодія, власне, з 

урядом, з міністерствами на рівні політичних консультацій для того, щоб 

чудово розуміти один одного і мати спільність поглядів, політичних поглядів 

на вирішення проблем у сфері енергетики. 

Дякую дуже. 

Якщо є запитання, я готовий відповісти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Ігор. 



З вашого дозволу, можливо, ваш телефон, ми також ваші контакти 

розішлемо народним депутатам нашого комітету, можливо, у когось будуть 

якісь свої питання чи якісь уточнення, щоб ми також могли з вами зв’язатися. 

І друге, я думаю, що, мабуть, варто було би підключити або дати таку 

можливість, щоб народні депутати делегували своїх помічників, якусь 

команду, з якою будуть проходити і тренінги, і будь-які заходи, я думаю, 

якщо є така можливість, це також було би добре.        

 

КОГУТ І. Андрій Михайлович, відразу відповім, що дуже продуктивна 

і плідна у нас співпраця відбувається з керівництвом вашого секретаріату 

комітету і вони все це усвідомлюють і знають всі можливості, і, сподіваюсь, 

на це врахують. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. 

Ще бачив питання було від Вікторії Олександрівни Гриб. 

 

ГРИБ В.О. Ні, не питання, я просто хотіла подякувати колегам, пану 

Ігорю безпосередньо за те, що обрали наш комітет, я так розумію, що і наш 

голова так їм висловив якраз, що нам це необхідно, я з ним абсолютно 

погоджуюся. Тому дякую вам і будемо працювати. 

 

КОГУТ І. Дякую дуже. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. 

Якщо у когось є якісь питання або коментарі, то прошу. Якщо немає, 

думаю, в робочому порядку вже будемо більше спілкуватися по тих більш 

предметних питаннях. 

 

КОГУТ І. Звісно, дякую. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, дякую вам тоді за участь в засіданні комітету. 

Тоді я оголошую перерву і завтра о 14:00 в режимі відеозв’язку ми 

продовжимо засідання, щоб розглянути основний і альтернативний 

законопроект, про який ми сьогодні говорили. 

Всім дякую, до завтра, до побачення.   


