
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань енергетики та  

житлово-комунальних послуг  

09 липня 2022 року 

Веде засідання голова Комітету ГЕРУС А.М.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. ...затвердити порядок денний і оперативно 

проговорити те питання, яке в нас є, розглянути це питання. 

У нас сьогодні на 10:00 пленарне засідання буде. Власне, те, що 

депутати в Києві, це і зумовило те, що ми в такий незвичний трохи час, в 

суботу о 9 ранку, оголосили засідання комітету. Але люди є в Києві, народні 

депутати є в Києві, і той, хто хоче, міг фізично брати участь. У нас на 10-у 

пленарне. Якщо ми не встигнемо розглянути питання, чи в нас будуть якісь 

дискусії чи додаткові питання будуть, то ми тоді оголосимо перерву і 

зможемо це вже наступного тижня продовжити засідання, якщо в цьому буде 

потреба. Ми пам'ятаємо, що на 10-у пленарне засідання, нам потрібно буде 

йти, щоб голосувати, по відповідних законопроектах визначатись. 

Тому я пропоную, щоб ми оперативно тоді перейшли і прийняли 

рішення по порядку денному, і відповідно перейшли до обговорення питання 

те, яке в нас сьогодні буде на порядку денному.  

І так, як ми зазвичай робимо, голосування за порядок денний воно ж 

разом з тим буде нашою такою певною перекличкою, яка дасть нам 

розуміння, чи є в нас кворум, скільки в нас є людей сьогодні присутніми на 

засіданні комітету. 

 

_______________. Пане Андрію, можна? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, прошу. 

 

_______________. Традиційно пропозиція. Пункт номер 2 – це "Різне". 



Тому що є дійсно дуже багато питань по різних галузях, в тому числі і 

шахтарські питання, і інші. І дуже зараз набуває такого резонансу 

проголосований закон, де мобілізовані або добровольці розуміють, що будуть 

мати проблему з виплатою заробітної платні. Закон ще не підписаний 

Президентом, але десь, напевно, нам треба буде звертатися, тому що, 

наприклад, дуже багато шахтарів є зараз у лавах Збройних Сил, у 

добровольчих батальйонах. І ось це питання, що їм можуть не виплачувати і 

не зберігати місце за основним місцем праці, це дуже їх насторожує і дуже 

багато хто пише. Тому в "Різному" було б добре обговорити також це. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.  

Прошу. 

  

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Дякую. А в мене ще запитання.  

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Так, дійсно, зараз це питання актуальне, тому що 

люди втрачають стаж. Тобто вони пішли захищати країну, проголосований 

такий закон, коли люди втратять стаж підземний  - раз, не буде нарахувань 

ЄСВ і багато інших наслідків, то важливо було б відреагувати.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Дякую. 

Я маю питання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Олексій Юрійович.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Дякую. Доброго ранку! 

Пане голово, в мене таке питання. От коли ви особисто, одноосібно, я 

так розумію, як завжди, ніколи ні з ким не радитесь, і ми це всі відчуваємо … 

(Не чути) є таке важливе питання, це дуже важливе питання для 

енергобезпеки країни, виносити в такий спосіб, переносите на 9-у ранку на 



суботу, в гонці такій, ви для чого це робите? Для того, щоб ще більше 

дискредитувати комітет? Вам це вдалося. Для того, щоб це питання 

заговорити взагалі і пустити під відкіс? Я теж розумію, що вам вдалося.  

Тому, вибачте, я спробую прийняти участь в цьому. Я не розумію вашу 

позицію, коли ви такі суттєві, принципові питання одноосібно отак виносите, 

не підготовлено, виносите на засідання комітету. Це абсурд, розумієте? І, 

вибачте, і ми за це будемо відповідати.  

Дякую за увагу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я так розумію, що питання немає, відразу ви дали 

відповідь. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Немає питання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Тоді я пропоную переходити до того, щоб ми 

визначились по порядку денному, затвердили його, і заодно в нас… Да, да, з 

пропозицією "Різне", да.  

Тому пропонується сьогодні розглянути питання перше: щодо роботи 

НАЕК "Енергоатом" та атомних електростанцій в умовах війни з російськими 

окупантами і друге -  "Різне". Хто за відповідне рішення, прошу голосувати.  

Бондар Михайло Леонтійович – за.  

Іоффе Юлій Якович – за.  

Волинець Михайло Якович – за. 

Горобець Олександр Сергійович – за. 

Камельчук Юрій Олександрович – за.  

Герус Андрій Михайлович – за.  

Гриб Вікторія Олександрівна чи є присутня? Гриб Вікторія 

Олександрівна. 

Єфімов Максим Вікторович. 

Жупанин Андрій Вікторович. 



Кісільов Ігор Петрович.    

Кіт Андрій Богданович. Хто? Кіт підходить, да?  Добре. 

 Костюх Анатолій Вячеславович.   

Кучеренко Олексій Юрійович. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Проти. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Проти. 

Мороз Володимир Вікторович. 

 

МОРОЗ В.В. За. 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мулик Роман Миронович.    

Нагорняк Сергій Володимирович. 

 

НАГОРНЯК С.В. За. 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пивоваров Євген Павлович. 

 

ПИВОВАРОВ Є.П. За. Присутній.    

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Припутень Дмитро Сергійович. Чути, є. За? За 

порядок денний, Дмитро Сергійович? За порядок денний.   

Кіт Андрій Богданович, за порядок денний? За порядок денний. 

Семінський Олег Валерійович. 

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. За. Семінський – за. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Валерійович, а ви в автомобілі по відео, з 

автомобіля? 



 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. Ні, я в стаціонарному приміщенні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто, я думаю, щоб ви встигли на 10-у на пленарне 

засідання.  

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. Андрій Михайлович, не переживайте, я дуже 

близько до Верховної Ради. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Понял. Ясно.     

Совсун Інна Романівна. 

Я просто думав, може, все-таки автомобіль… 

Совсун Інна Романівна. 

Скороход Анна Костянтинівна. 

 

СКОРОХОД А.К. За. 

    

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шаповалов Юрій Анатолійович.    

Шипайло Остап Ігорович. 

 

ШИПАЙЛО О.І. За. 

    

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрченко Олександр Миколайович. 

14 голосів – за. 

 

КОСТЮХ А.В. Костюх – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто ще за? Костюх Анатолій Вячеславович. Є  

Значить, 15 голосів у нас за.   15 голосів – за. 

Якщо хтось ще з'явиться, то  просигналізуйте нам і по аудіо, і по відео,  



щоби ми внесли, що присутні на засіданні комітету. Це має значення, в тому 

числі і з точки зору табелювання. 

 

МУЛИК Р.М. Андрій Михайлович, Мулик Роман. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мулик Роман, є. О, тільки згадав про табелювання - 

зразу і з'явилися депутати.  

Дякую. Значить, у нас є 16 народних  депутатів зараз. 17, Кучеренко 

Олексій Юрійович. 

Мулик – за. Так?   

 

МУЛИК Р.М. Мулик – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мулик – за.  

Добре, тоді переходимо до першого питання порядку денного – це… 

Прошу. 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Я пропоную відразу оголосити перерву в засіданні 

комітету, оскільки ми просто не встигнемо задати  навіть кожен по одному 

питанню і отримати відповіді, оскільки Петро Борисович, на жаль, не зміг, 

напевно, доїхати на Липську, 3, не знаю, в чому там причина. Тому це 

засідання, напевно, буде меганеефективним. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Оголосити перерву ми можемо тоді, якщо хоча би 

там частина депутатів задасть свої питання. Тоді після цього оголосити 

перерву, принаймні… 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Давайте почнемо і, якщо можна, продовжимо 

потім, сьогодні не закінчуючи. Дякую. 

 



ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Наша колега Вікторія Гриб повідомляє, що 

адміністратор не дав доступу їй до приєднання роботи комітету. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія Олександрівна, дайте нам знати, якщо ви 

вже будете на зв'язку. Ми також поставимо, що ви є сьогодні. 

Значить, відповідно з компанії "Енергоатом" надіслали нам 

презентацію, з якою є можливість ознайомитися. Там є матеріали, які дають 

нам інформацію, додають розуміння. І в нас Петро Борисович Котін на 

зв'язку.  

Петро Борисович, а ви в Києві зараз знаходитеся? Доброго ранку! 

 

КОТІН П.Б. Шановні народні депутати, так, ми на зв'язку і готові 

відповідати, готові представити вам ту презентацію, яка вам надана, якщо 

буде на це ваша згода або відповісти на ваші запитання, якщо вони є.    

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А ви зараз знаходитесь в Києві чи ні?  

 

КОТІН П.Б. Вибачте, тут такий трошки гучний звук, я...  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Чи в Києві ви знаходитесь?  

 

КОТІН П.Б. В Києві, Києві знаходжусь, в нашому офісі в 

центральному. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спеціально ж збирали засідання в Києві тут, і щоб 

колеги народні депутати могли підійти, щоб ви могли підійти, щоб вживу  

вам руку потиснути, поздороватися, поспілкуватися. Не так часто ми вже і 

бачимося, щоб до нас не прийти.  

 

КОТІН П.Б. Ну, ви ж вирішуєте. Тобто у нас питань до вас немає. Якщо 



у вас є до нас питання, ми завжди готові відповісти зараз або коли скажете.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У мене до вас питання, я ж кажу, щоби ми 

побачилися вживу, ми в Києві збираємо засідання комітету, не в іншому 

місці.  

Добре. Давайте, вам слово по роботі компанії, які є проблеми, які є 

труднощі. Я розумію, що у вас до нас як би питань немає, від нас нічого не 

потрібно, але, може, ми чимось можемо допомогти, принаймні розкажіть, яка 

у вас ситуація. 

 

КОТІН П.Б. Добре. Колеги, тоді я пропоную подивитись на цю 

презентацію, яку ми для вас приготували, якщо буде ваша згода.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Петро Борисович! 

 

КОТІН П.Б. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми запрошували з Енергоатому двох представників, 

правильно? Навіть трьох. 

 

КОТІН П.Б. Ну, ви ж індивідуально кожного запрошували, я отримав 

таке. Кого ще ви запрошували?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ще запрошували пана Бояринцева, і ще запрошували 

пана Павлишина. 

 

КОТІН П.Б. Ну, так, я тут присутній один з цих трьох, яких ви сказали. 

Що стосується пана Бояринцева і пана Павлишина, це  мої підлеглі, і тут 

питання таке, як ви, для чого ви їх запрошували взагалі, які питання з ними 

ви хочете обговорювати?  



Якщо питання по пану Павлишину, тоді тут виникає питання, чому, 

давайте всіх директорів визивати... 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Дозвольте звернутися, Петро Борисович. Юрій 

Камельчук, народний депутат.  Обов'язок  усіх державних підприємств - 

приходити на комітет за викликом народних депутатів. Не задавати питання, 

чому ми когось викликаємо, а приходити, доповідати і відповідати на всі 

питання.  

У мене, я думаю, і в колег схоже питання: Бояринцев Олег 

Анатолійович і  Павлишин Павло Яремович, вони сьогодні на роботі, вони 

здорові?  

 

КОТІН П.Б. Я знаю, Павлишин знаходиться на лікарняному, що 

стосується Бояринцева, він на вихідному. 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. На вихідному?  

 

КОТІН П.Б. Так, сьогодні ж вихідний день.  

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. А, в енергетиці є вихідні? Зрозуміло. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скажіть, будь ласка, Павлишин Павло Яремович є на 

зв'язку?  

 

ПАВЛИШИН П.Я. Да. Доброго дня! Я на зв'язку.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Бояринцев є на зв'язку? Немає. Зрозуміло. 

Запрошення ми надіслали, запрошення проігноровано.  

Прошу, Петро Борисович, вам тоді слово, декілька слів.  

 



КОТІН П.Б. Можу розпочинати?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, хто говорить в мікрофон 

включений, розумійте, що вас чує весь ефір тут, тому прохання виключати 

мікрофон, якщо хтось спілкується і говорить по власних справах, бо це не 

предназначено для ефіру.  

Петро Борисович, прошу, вам слово.  

 

КОТІН П.Б. Добре. Перший слайд, будь ласка.  

Дякую вам, шановні колеги, за можливість поінформувати вас сьогодні 

про роботу ДП "НАЕК  "Енергоатом" та атомних електростанцій в умовах 

військового стану. Цей перший слайд показує нашу ситуацію. Головним 

нашим пріоритетом є забезпечення надійної і ефективної, а головне - 

безпечної експлуатації  енергоблоків АЕС. Основні показники за 2021 рік ми 

тут привели. Компанія була прибутковою, чистий прибуток був до 6 

мільярдів гривень, 11,3 мільярда гривень було сплачено до держбюджету. Це 

вже за 5 місяців цього року, незважаючи на воєнний стан, це в 2,3 рази 

більше, ніж за аналогічний період минулого року. І ми зараз посіли на третє 

місце зі сплати податків до державного бюджету за 5 місяців 2022 року, за 

інформацією Офісу великих платників податків ДПС, слідом за 

Приватбанком і Нафтогазом. І постійно за це отримуємо подяку від Офісу 

великих платників податків. 

Прошу наступний слайд. Зміни під час військового стану, що сталося. 

У нас значно зменшилось загальне споживання електроенергії по країні – це  

на 33,5 відсотків, і на 35 відсотків зменшилася ціна на електроенергію в 

Україні, при цьому промислові знизились на 64 відсотки, а населенню на 24 

відсотки.  

Це призвело до того, що комерційно вигідний відпуск електроенергії в 

промисловості скоротився майже в три рази у нас порівняно з відпуском для 

населення. І це при тому, що понад 60 відсотків виробленої електроенергії 



Енергоатом відпускає населенню в рамках механізму ПСО.  37,5 мільярда 

становить навантаження на ПСО в 2022 році після повних розрахунків з 

ПУПами. Таким чином, скорочення виробництва електроенергії і також оцей 

перерозподіл часток, які споживає промисловість і яку споживає населення 

України, воно призводить до того, що у нас не вистачає коштів через 

комерційний обсяг електроенергії, з продажем і скорочення ціни на 

комерційний обсяг електроенергії на виконання ПСО.  

Але (наступний слайд, будь ласка), незважаючи на воєнний стан, 

Енергоатом продовжує розвиток, і три дуже великих проекти було 

завершено. Це було отримано окремий дозвіл на експлуатацію ЦСВЯП 25 

квітня,  і  ми зараз можемо завантажувати централізовані сховища з 

відпрацьованим ядерним паливом.  

Завершено будівництво третього гідроагрегату Ташлицької ГАЕС, 27 

травня його підключено до енергомережі повністю. І завершено третій та 

четвертий бризкальні басейни на Південноукраїнській АЕС, а робота з 

чотирма басейнами, всього там заплановано  п'ять, і п'ятий зараз 

добудовується, вона забезпечує можливість працювання Южно-Української, 

а зараз Південноукраїнської АЕС, на повну потужність - 3 тисячі мегават в 

літній період. Це додасть нам близько 600 мегават потужності можливість 

виробляти більше саме влітку.  

Наступний слайд, будь ласка. Реалізовувались нами заходи для 

припинення залежності української атомної енергетики від російських 

технологій, послуг та і палива. І головна із них - це відмова від вивезення 

відпрацьованого ядерного палива українських АЕС до Росії. І це зберігає нам 

200 мільйонів доларів щороку. І  перехід на американські технології в 

ядерній енергетиці, які на сьогодні є найбільш прогресивними, – це 

будівництво нових енергоблоків на Хмельницькій атомній станції, 

підготовлений майданчик і ведеться постійна робота з "Вестінгауз"* по 

початку будівництва п'ятого і шостого енергоблоку на майданчику 

Хмельницької атомної станції.  



І також відмова від закупівлі.... (Не чути) російського ядерного палива. 

З перших днів війни ми заявили про відмову від російського атомного 

палива. Буде збільшена доля постачання палива з компанії "Вестінгауз", і 

також за три роки ми плануємо налагодити власне виробництво ядерного 

палива для наших енергоблоків на майданчику нашого підприємства 

відокремленого підрозділу Атоменергомаш.  

Прошу наступний слайд. Що стосується більш детально будівництва 

нових енергоблоків АЕС, тут є для вас більш детальна інформація. 31 серпня 

2021 року було підписано між Енергоатомом і "Вестінгауз" в присутності 

Президента України в місті Вашингтон Меморандум по будівництву п'яти 

таких енергоблоків. Підписано 22 листопада ще дві угоди, і 2 червня 2022 

року сторони підписали Угоду про збільшення кількості енергоблоків з п'яти 

до дев'яти. Це дуже важливо, що це сталося саме 2 червня. Це свідоцтво того, 

що у воєнний стан "Вестінгауз" бачить перспективу України, бачить 

перемогу України в цій війні і уже планує подальшу з нами роботу і 

співробітництво по будівництву нових, більш великих, потужностей тут у 

нас в Україні.  

… (Не чути) інформація далі по вартості будівництва одного 

енергоблоку, насправді це 5-6 мільярдів доларів в залежності від 

інфраструктури, яка буде будуватися. І якщо цей блок на новому 

майданчику, то це, звичайно, буде дорожче. Якщо вже на існуючому 

майданчику, на такому як Хмельницька станція, то це буде менше 

коштувати.  

Головним джерелом фінансування цього проекту є кошти Ексімбанку 

США. І вже отримано першу угоду ... (Не чути) від банку, який готовий 

профінансувати будівництво двох енергоблоків. 

 

_______________. Пане Андрію, я прошу, якщо можна, хвилиночку.  

Дивіться, колеги піднімали питання, щоб ви були присутні тут у 

комітеті по одній простій причині: зараз іде війна, онлайн зв'язок зараз у нас 



транслюється. Є дуже багато питань від народних депутатів і у вашому звіті, 

які, напевно, що не треба, щоб були в прямому ефірі.  

Пане Андрію, я дуже прошу, щоб… людина прийшла сюди на комітет, 

і ми це не транслювали, а задавали питання йому напряму і чули на це 

відповіді.  

 

КОТІН П.Б. Шановні колеги, я дуже вдячний за цей комент, але в 

запрошенні мені була дана ссилка, через яку я повинен був вийти з вами на 

зв'язок. Мене ніхто не запрошував до комітету, вибачте. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А що значить ніхто не запрошував, якщо я з вами 

особисто говорив, я вас запрошував. 

 

КОТІН П.Б. Ви запрошували, але мені надійшов офіційний лист від 

вас, Андрій Михайлович, в якому був…  прописано в інструкції, як я повинен 

з вами зв'язуватися. І там прописаний мій зв'язок. І, звичайно, ми ці всі 

інструкції виконали і вийшли з вами на зв'язок. Тобто які до нас тут 

претензії? Надо до вас прийти - я готовий до вас прийти, скажіть коли.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сьогодні на 9:00. 

Юлію Яковичу, прошу. 

 

ІОФФЕ Ю.Я. Шановний пан Котін, поки нас з вами ніхто не чує, скажу 

вам по великому секрету, це тайна: парламент має контрольні функції. Ви що 

ж себе так ведете? Я вообще, як кажуть у тому відомому фільмі, мовою 

оригіналу: "Откуда динамит? Давно тут сидим". З сьомого... Я такого... Вас 

повинні занести у Книгу рекордів Гіннеса по нахабству.  

Що ви так себе поводите? Чого ви до мене пристали? Вам сказали, вам 

сказав голова комітету. Ну, так сейчас приймемо... Я пропоную прийняти 

рішення відсторонити його від роботи. Парламент має контрольні функції. 



Чого він так себе поводить? Сказали бути здесь, голова комітету. Я такого не 

бачив, я вам чесно скажу. Сказали, щоб були інші люди. У чому справа? Чого 

ви ображаєтесь? А у вас вигляд такий – чого ви до мене пристали, що ви від 

мене бажаєте? Я не знаю... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я пропоную перейти зараз до конструктивної 

частини. 

 Дивіться, є в нас та інформація, якою ми можемо оперувати, якою ми 

можемо спілкуватися по відеозв'язку. Є та інформація, яка містить там 

елементи конфіденційності або комерційної таємниці, або якоїсь там 

технічної таємниці. Таку інформацію нам, прохання, не надавати зараз, під 

час засідання комітету з онлайн-участю. Ви можете сказати, що цю 

інформацію зараз не можу надати, а зможу її надати вам особисто, коли ми 

будемо фізично десь зустрічатися, або коли ми дамо письмовий запит. Але, 

звичайно, найкраще, щоб у нас було спілкування і спілкування було в тому 

числі в такому живому і фізичному режимі, а не тільки там по телефону чи 

по відео. 

Тому давайте зараз, ми тут зібралися, і давайте ми все-таки 

продовжимо обговорення. Якщо не встигнемо, потім зробимо перерву, або, 

якщо треба, призначимо ще одне засідання, де зможемо вживу 

поспілкуватися, може буде вживу менше емоцій. 

У мене є декілька питань, які все-таки не є конфіденційними, які ми 

можемо зараз обговорити. Я би хотів просто дізнатися про стан наших 

атомних електростанцій. Якщо можна, я тоді розпочну з питань. Якщо в 

колег є питання, також зможуть їх задати.  

Петро Борисович, в мене питання по кожній з чотирьох електростанцій, 

які зараз є. По-перше, Запорізька атомна електростанція, яка там ситуація, як 

вона працює? Є інформація, що там російські війська взагалі роблять якусь 

воєнну базу. Наскільки це відповідає дійсності і наскільки зараз є 

оперативний зв'язок і контроль або взаємодія з персоналом цієї атомної 



електростанції в місті Енергодарі?  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Андрій Михайлович, ви точно переконані, що це в 

прямому ефірі треба такі деталі? Точно?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я точно переконаний.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Мені здається, ви не дуже добре організували це 

засідання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я точно переконаний, що ми можемо говорити про 

Запорізьку атомну електростанцію. Якщо там є якась воєнна база, то, більше 

того, весь світ має знати, як російські окупанти використовують об'єкти 

атомної енергетики.  

Друге питання. Також хотів запитати про ситуацію на Рівненській 

атомній електростанції, тому що ми отримали звернення і колег народних 

депутатів з Рівненщини, і органів місцевого самоврядування. І, я так розумію, 

що там були питання трудового колективу також.  

Тому, якщо можна, Петро Олексійович, два запитання від мене, потім 

передам слово колегам народним депутатам.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Петро Олексійович – це Порошенко. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую, да, Петро Олексійович – це не той. 

Петро Борисович, прошу, вам слово.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Так, добре. Дякую. Я, по-перше, прошу вибачення, 

якщо когось обурює мій вигляд. Я нічого не маю проти народних депутатів і 

проти того, щоб з вами спілкуватися, і, звичайно, доповідати вам 

інформацію, яка у нас є. Може, вибачте, якщо когось це обурює, я зовсім не 



намагався когось обурити.  

Інше питання. Те, що я вам доповідав, це, в принципі, відкрита 

інформація і це офіційна наша презентація по діям військового стану. Так, 

вона обмеженого доступу, але ми вважали, що з народними депутатами 

можливо поділитися цією інформацією. Я готовий прийти безпосередньо на 

ваш комітет і доповісти вам, сидячи за цим столом рядом з вами. 

Що стосується Запорізької атомної станції. Ті питання, які ми не 

можемо озвучувати і які є, це стосується скільки енергоблоків, яку 

потужність вони зараз несуть, і які саме енергоблоки працюють, і куди 

видається ця потужність. Тому я можу у відкритому ефірі сказати, що 

Запорізька атомна станція продовжує свою роботу і вони продовжують 

роботу під керівництвом НАЕК "Енергоатому". Кожного ранку проводимо 

звичайні селектори з ними, вони не отримують інформацію в цілому по 

компанії, але ми повну інформацію від них тут отримуємо, що там діється на 

майданчику Запорізької атомної станції. І також вони виконують наші 

вказівки по експлуатації атомного блоку. Таким чином, ми контролюємо 

ядерну і радіаційну безпеку на станції, але, що ми не контролюємо – це 

фізичну безпеку станції.  

Фізично станція захоплена російськими загарбниками. На станції 

перебуває близько 500 солдат на сьогодні російської армії, і вони 

контролюють і доступ на станцію, і вхід, і вихід персоналу зі станції, також 

здійснюють тиск на персонал, який працює на атомній станції.  

Також на самому майданчику станції безпосередньо перебувають 

близько 50 одиниць техніки важкої окупанта. І це танки, і це "урали" 

вантажівки, які завантажені вибухівкою, зброєю. Не можу сказати, тому що 

нас і наш персонал туди не допускають, але дуже завантажені, тому що оси 

вигнуті в інший бік у цього транспорту, якщо з боку на нього подивитися. 

Ну, і також БМП знаходяться для перевезення піхоти з озброєнням тим, що є, 

звичайно, на БМП.  

Два дні тому, після оцих подій в Мелітополі, на майданчик Запорізької 



атомної станції зайшли ще чотири КамАЗи, які було розміщено, також дуже 

завантажені, вони розподілені  по території Запорізької атомної станції.   

Також на Запорізькій атомній станції перебуває персонал Росатому на 

сьогодні, який знаходиться в кризовому  центрі – це в підвалі, бункер в 

підвалі під адміністративною будівлею Запорізької атомної станції. Там 

близько 10 людей, і вони фактично виконують функцію консультантів для 

оцих російських вояк, щоб вони щось не зробили того, що дійсно впливає на 

експлуатацію атомної станції і може призвести до поганих наслідків в 

цілому. Цей персонал Росатому періодично  змінюється, приблизно вони там 

один місяць сидять, і зараз якраз, у нас є інформація, що вони будуть 

намагатися  змінити їх на нову групу. Ось така ситуація там на станції.  

А головна небезпека в роботі цього об'єкту – це саме тиск на персонал, 

який окупанти здійснюють на нього. Вони розстріляли одну людину, нашого 

працівника, безпосередньо у нього на квартирі, зайшли. Там була автоматна 

черга, і він отримав до 10 кульових поранень, але людина вижила, на щастя. 

Це пан Швець, героїчна людина, і зараз він буде ще, проходячи через 

операції, йому будуть робити, але зараз життю його вже не загрожує нічого, 

він стоїть вже на власних ногах. Це працівник… (Не чути) 

 І також, на жаль, два дні тому інформація прийшла про гибель нашого 

також працівника – водолаза пана Гончарука, якого замордували там вони в 

своїх застінках, до смерті забили. І він вже в непритомному стані попав до 

лікарні, і там вже, не приходячи в себе, вже помер.  

Також персонал, до 50 осіб персоналу, зараз вони тримають у себе. 

Вони блокують перепустку при вході персоналу на роботу, і після цього 

відвозять його до своїх там застєнків, і там вже мордують, і намагаються 

зняти якісь ролики для російської пропаганди, щоб вони признали те, що 

російський мір, те, що це Росія, те, що це назавжди і таке інше.  

В той же час, був у нас такий випадок, як приклад, близько 10 днів 

тому вони отримали від персоналу під дулами зброї своєї, під тиском 

признання, що вони мали зброю, і тому зайшли росіяни туди, вони її 



покидали в басейн охолодження систем безпеки. І вони витребували з 

генерального директора станції здренувати цей басейн для того, щоб 

подивитися, що там є така зброя. Це ми заборонили робити, і фактично це 

було передано окупантам, і вони фактично зараз підчинилися нашим 

вказівкам, що ми цього робити не будемо.  

Це лише приклад, що фактично ми контролюємо ситуацію з 

експлуатацією на сьогодні ядерно-радіаційної безпеки. Те, що вони роблять,  

вони фактично фізично там присутні і зробили її на військову базу. В першу 

чергу за те, що всі розуміють, що так, як вони зробили, там обстрілювали її з 

танків, коли заходили туди... (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Петро Борисович, якщо там ситуація закінчилась 

тим, що когось там замордували, це не схоже на те, що ми контролюємо 

ситуацію. І такий контроль ситуації, я думаю,  нікого не влаштовує, і він дає 

не хороший, а поганий результат. Тому як би станція є окупована, зброї там 

багато. Ситуацію по цьому ми зрозуміли.  

Тепер по другому моєму питанню можете роз'яснити ситуацію, що на 

Рівненській атомній електростанції? 

 

КОТІН П.Б. На Рівненській атомній станції, вчора ми відвідали 

Рівненську атомну станцію, провели там нараду з керівництвом Рівненської 

атомної станції з призначеним виконуючим обов'язки генерального 

директора паном Ковтонюком, з призначеним головним інженером паном 

Стояновим, і з колективом, з керівництвом, соответственно, атомної станції 

ситуація стабільна, станція продовжує працювати. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Уточню своє питання. Петре Борисовичу, уточню 

своє питання. Звернення, які надходили до нас, стосувалися не то звільнення, 

не то переведення. Можете пояснити, які причини? Чи це звільнення, чи це 

переведення? Які причини? Чи це переведення було, ну, як у кріпосному 



праві, чи це переведення було за власним бажанням? Оцей от момент можете 

пояснити? 

 

КОТІН П.Б. Ви говорите про Павлишина, мається на увазі, так?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, ви ж знаєте, про що я говорю, про ті чи то 

звільнення, чи то переведення, Павлишина, да. 

 

КОТІН П.Б. Добре. Так, було відповідно до... Вибачте, зараз я відкрию.  

Відповідно до Закону України "Про організацію трудових відносин в 

умовах воєнного стану" від 15.03.2022 (2136-IX) Павлишин Павло Яремович, 

генеральний директор ВП "Рівненська АЕС", був переведений з 27 червня 

2022 року на період дії воєнного стану у ВП "Атомремонтсервіс" на посаду 

директора ВП "Атомремонтсервіс" з оплатою праці не нижче середнього 

заробітку за попередньою роботою. 

Тут декілька причин, чому ми прийняли таке рішення. І, перш за все, це 

те, про що я вам уже говорив, дуже великий проект у нас, який реалізується 

сьогодні АРС, – це запуск сховища відпрацьованого ядерного палива і 

встановлення туди першого контейнера. Це все потрібно організувати. І, 

безумовно, той досвід, який має, і ніхто не оспаривает той досвід, який 

технічний має Павлишин Павло Яремович, він може використовуватися для 

того, щоб цю роботу організувати в умовах воєнного стану. 

Основне питання тут, колеги, в тому, вибачте, шановні народні 

депутати, в тому, що зараз заборонене перевезення саме ядерного палива по 

території України. І ми маємо тут проблему із свіжим відпрацьованим 

паливом, яке зараз у нас три партії є на "Вестінгаузі" і яке повинно нам бути 

поставлено, і також відпрацьованим ядерним паливом. Тобто ми зараз 

приймаємо спеціальне технічне рішення, і тут нам потрібна додаткова 

експертиза дуже великого рівня керівника для того, щоб всю цю роботу 

організовувати.  



Інше питання: по Рівненській станції. Інше питання. Так, дуже велика 

кількість за останній рік порушень. І фактично той букет, і ми вчора це 

обговорювали з персоналом Рівненської станції, той букет, який зараз 

порушень на Рівненській станції за останній рік, фактично такого немає ні на 

одній атомній станції України.  

Ми обговорювали це питання, чому так сталося. І, в принципі, 

прийшли до… ще буде, там розслідування триває, там ще йде і будуть 

зроблені відповідні висновки, в тому числі і з органами регулювання, і 

Державною інспекцією ядерного регулювання України. По всім цим 

питанням фактично дуже погана тенденція була, що вони… є тенденція 

сокриття тих подій, які сталися на станції. І це стосується двох, фактично 

двох достатньо таких серйозних випадків, які пов'язані з власним 

обладнанням, якщо ми так називаємо, обладнання 1-го, 2-го, 3-го класу 

безпеки.  

Зовсім нещодавно сталася чергова така подія,  20 днів тому. Також не 

було про це повідомлено ні дирекцію компанії, ні надзорний орган, і це було 

порушення процедури. І я вас хочу проінформувати, що наш регулятор – 

Державна інспекція ядерного регулювання, - вона з урахуванням всіх цих 

подій і з урахуванням повторення сокриття оцих серйозних подій на станції 

відізвала ліцензію у Павла Павлишина на виконання функцій і службових 

обов'язків щодо здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних з 

забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки. Ви розумієте, що я не можу 

залишати на посаді людину, яка не має ліцензії на виконання ядерних 

функцій, з ядерної та радіаційної безпеки. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Зрозуміло. Дякую. Тільки ваші відповіді, 

коли ви перелічували причини, перше було, що є важливий проект і там 

потрібно підсилення професіоналом, а друга частина відповіді, що цей 

професіонал допустив дуже багато порушень. І перша причина суперечить 

другій причині. То треба якось логіку більше вибрати: чи це там потрібен 



професіонал, чи це просто пониження, щоб не звільнити людину. 

Я прошу тоді, раз прозвучало, прошу, Павлишин Павло Яремович, 

якщо можна, дайте своє бачення ситуації. 

 

ПАВЛИШИН П.Я. Доброго дня, шановний Андрій Михайлович, 

шановні народні депутати, шановні присутні. Я працюю на Рівненській 

станції вже 30 років, і почав робітником звичайним після університету, і 

останні років 10 я працюю директором.      

Всі ці роки ми працювали тільки на забезпечення безпеки, розвитку, 

виробництва, колективу, виконання наших програм. З початку війни, на 

жаль, ми побачили досить велику кількість недоліків в обороні і охороні 

нашого об'єкту, тому в короткий термін мали все це усунути. А головне, 

згуртувати всі сили і засоби нашого ЕТГ  в єдиний організм, тому що 

зустрічати ворога перед периметром – це вже просто було бесполезно, можна 

зразу здаватися.  

Так, я розумів, що нашу позицію захищати станцію мав знати  весь 

світ, і ми організували інтерв'ю відомим світовим ЗМІ, більше як 

чотирнадцяти. Так, можливо, я там достатньо емоційно себе вів, але ми не 

збиралися  здавати  станцію, поки не могли получити ніяких вказівок від 

нашого керівництва. 

По виробничим показникам - те, що говорить зараз керівник компанії. 

По-перше, за 5 років ми весь час виконуємо план. По-друге, по…(Не чути)  

це передусім встановлення потужностей, за 5 років по нашій станції був або 

на першому, або на другому місці. Коефіцієнт готовності майже весь час на 

першому місці.  

Ми скоротили за 5 років ремонтну кампанію майже на 100 діб. Це 

додатково виробило досить велику кількість електроенергії. Єдині із всіх 

атомних станцій країни всі три блоки нашої станції продовжено на 20 років, а 

не на 10… (Не чути) 

 Ми закінчили повністю, і цього року маємо закінчений етап по 



модернізації… (Не чути) вивіз палива ЦСВЯП, який вже сьогодні згадували, 

єдина станція, яка це зробила, не дивлячись на тиск в першому, другому 

блоці і ті службові розслідування, які велись проти нас.  

По заходам … (Не чути) ми маємо 88… (Не чути) виконання – це один 

з найкращих показників по всіх атомних станціях..  

Тепер про події, як вони у нас збільшуються. Так я вам хочу сказати, 

що якщо брати події за п'ять роки по всім атомним станціям раїни, на один 

енергоблок у нас коефіцієнт 7 – це найменший коефіцієнт кількості подій, в 

тому числі по тій події, про яку говорить Петро Борисович, ніби ми його 

скрили. Хоча ми його не скривали. 

Сьогодні навіть коефіцієнт подій… (Не чути)  на Хмельницькій станції 

- 13 на один блок, у нас – 7, Запорізька станція – 7,33, Південноукраїнська – 

12.  

За дев'ять років роботи я не мав ні одного службового розслідування, 

яке проводилось по Рівненській атомній станції. За останній рік ми маємо 

майже десять службових розслідувань. Персонал просто вже не знає куди 

дітися і як себе вести. Це постійний, постійний тиск на персонал.  

На рахунок моєї ліцензії. Ну, по-перше, я не отримував ніякого 

уведомления, що вона в мене відізвана. По-друге, я знаю, що ніяка ліцензійна 

комісія не збиралася, тому що це вона має приймати таке рішення. І, по-

третє, якщо це сталося, є судовий порядок, я буду оскаржувати ці речі.  

Я просто не розумію, що робиться по Рівненській атомній станції і 

чому навіть без мого обговорення мене переводять в… (Не чути)  Там же ми 

же получили, ліцензія вже є, наскільки мені відомо, ЦХОЯТ зданий, 

наскільки мені відомо.  

Крім двох…(Не чути) як було сказано, з  ЦХОЯТу більше нічого не 

розграбували, не винесли після окупації. Який там досвід у мене може бути, 

коли в нас сьогодні тут білоруський кордон, маса проблем з охороною 

об'єкта, у нас налагоджені зв'язки, у нас нормальний, здоровий колектив? 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміло.  

 

ПАВЛИШИН П.Я. І, по-друге, ну, якось з керівником підприємства 

треба хоча би поговорити, а не приводити зранку о 8 годині наказ, який я 

навіть не встиг прочитати про переведення.  

І в наказі написано, що це пов'язано з подіями, які сталися з моїм 

старшим сином. Так, у мене є питання по старшому сину. Він буде 

відповідати перед законом перед тим, що він зробив. Але йде судове 

розслідування, з цим мають розібратися. Яке це відношення має до мого 

сина, до мене особисто, до нашої станції? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміло. Дякую.  

Колеги народні депутати, запитання я бачу. Аліксійчук просив, 

Соломія Бобровська, Юрій Камельчук і Олексій Юрійович Кучеренко також. 

Якщо ще в когось є запитання, також ... 

 

СКОРОХОД  А.К. Скороход теж.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скороход також, да, добре.  

Прошу по-черзі тоді. Аліксійчук, прошу. 

 

АЛІКСІЙЧУК О.В. Дякую.  

Пане Петре, ви на зв'язку? Доброго дня.  

 

КОТІН П.Б. Так у мене є, звичайно, коментарі... 

 

АЛІКСІЙЧУК О.В.  Ні-ні, у нас є питання, пане Петре, у нас є питання, 

ми коментарі ваші чули. Дякую. 

 

КОТІН П.Б. А, питання... 



 

АЛІКСІЙЧУК О.В. Пане Петре, ви чуєте нас чи ні? Ви мене чуєте чи 

ні? 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Прошу питання. 

 

КОТІН П.Б. Я вас дуже добре чую. Да, прошу вас.   

 

АЛІКСІЙЧУК О.В.  Дякую. Дивіться, знаєте, це, як в тій приказці: чи 

лижі не їдуть, чи хтось неправильно їх одягнув.  Ви спочатку починаєте 

розхвалювати пана Павлишина і розказувати, наскільки вам важливий такий 

фахівець для того, щоб призначити його на мегавідповідальну роботу. І  в 

другій частині - видно, другі люди готували вам цю відповідь, напевно, 

припускаю так, - ви говорите, що є букет порушень, який… ви не можете цю 

людину лишити на цій посаді. При цьому говорите про ліцензію, якої її 

позбавили.  

Знову ж таки, я вчора вивчав це питання. Наскільки я розумію, повинна 

бути комісія, яка відкликає ту чи іншу ліцензію, яка повинна закликати 

людину на комісію, задати питання, заслухати, тільки тоді прийняти рішення. 

Якось все дуже ефективно і швидко відбувається.  

Ми, народні депутати з Рівненської області, до вас, до речі, писали 

звернення, вісім народних депутатів України перед початком війни до вас 

зверталися стосовно пана Павлишина, стосовно того, що ця людина 

насправді вивела Рівненську атомну станцію в одну з найкращих атомних       

станцій України з найкращими показниками за останні 5-7 років. І на це не 

отримали від вас ніякої відповіді. Ну, бог з ним.  

На сьогодні до нас звертаються люди, трудовий колектив, профспілка. 

Сьогодні до нас звертаються органи місцевого самоврядування, де 

Рівненська атомна станція є бюджетоутворюючою міста. Міський голова, всі 

депутати Вараської міської ради, на секундочку, депутати обласної ради, 

депутати Верховної Ради, народні депутати України звертаються і говорять, 



що Рівненська область, яка знаходиться на межі загрози вторгнення 

Російської Федерації зі сторони Білорусі, переживають за безпеку і надійну 

роботу Рівненської атомної станції, яка до цього, слава богу, була під гарним 

контролем і професійним керівництвом Павлишина.  

Якщо ви говорите про численні порушення його підлеглих, якщо ви 

говорите про... багато статей з'являється, дійсно, стосовно його сина, то в 

мене питання: чому ви не реагуєте на інших своїх підлеглих, де: а) є багато, 

набагато гірші показники інших атомних електростанцій; б) згадаю про 

Олега Бояринцева, якого контррозвідка в грудні, перепрошую, в березні 

місяці затримала, на секундочку, за підозрою у державній зраді, а це 

віцепрезидент національної... НАЕК компанії? От мені цікаво, чому ви не 

відреагували на це. Тобто ви реагуєте на те, що десь якийсь кран, турбіна 

зупинилась... (Не чути) але не реагуєте на те, що є підозра людині, яка 

відповідає за безпеку всіх атомних електростанцій  

України, ставить туди своїх керівників безпеки в період війни з Російською 

Федерацією. Що у вас за таке раздвоение личности: тут я добрий, тут я 

поганий, тут мені подобається, тут не подобається? На секундочку, це не 

ваша власність, це є власність народу України. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  

 

_______________. Колеги, а можна два слова, якщо дозволите?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нам важливо, щоб всі думки, щоб всі думки були 

почуті.  

Да, прошу, Герман Валерійович і Петро Борисович. Прошу.  

 

ГАЛУЩЕНКО Г.В. Дозвольте, я слухав, вибачте, просто не включав 

відео.  

У мене є одне питання. Ми, в принципі, обговорюємо дуже важливе 



питання, дуже важливе, – це ядерна безпека. І, дійсно, і це те, що 

відбувається з компанією як з точки зору її роботи, як з точки зору того, що 

вона несе ПСО.  

На сьогодні у нас, я так дивлюся, у нас вирішення питання трудового 

спору між Павлишиним і Котіним. Я, в принципі… Знаєте, я вважаю, що це 

відповідальність президента компанії – призначати, кого він хоче, і звільняти, 

кого він хоче. І він за це має відповідати. Зараз я взагалі не чую, що ми 

обговорюємо питання дійсно атомної безпеки. Вибачте, тому що питань є 

багато.  

Є питання, по-перше, як функціонує ринок, в тому числі де Енергоатом 

несе ключове навантаження. І ми говорили про те, що треба вирішити 

питання перетину Укренерго, розподілу цих коштів. Зараз стоїть питання 

будівництва блоків, а це закони. Це, до речі, треба враховувати було б, Петро 

Борисович, в презентації, що мова йде про те, що ви без законів жодного 

блоку в країні не побудуєте. А зараз ми слухаємо, як хтось захищав 

станцію… Вибачте, захист станції – це питання Збройних Сил і питання 

Національної гвардії. Про що ми тут говоримо взагалі?  

Монастирський з моїм проханням їздив по всім станціям, забезпечував 

там охорону. Зараз ми з'ясовуємо, хто більше захищав, хто менше захищав 

станцію. Можливо, давайте трудові спори залишимо для судів - і хай вони 

вирішують. Якщо хтось з чимось не згоден, вони там вирішують. А зараз це 

взагалі не стосується, ми не обговорюємо зараз питання насправді, які є 

важливі, які є питання якраз атомної безпеки, а ми обговорюємо: хто щось 

комусь написав, сказав, згоден, не згоден.  

Я просто відверто… Я слухаю, безумовно, і з задоволенням прийму 

участь, особисто прийду, але давайте говорити якраз про питання безпеки, 

про питання функціонування компанії. А виглядає воно, вибачте, зараз трохи 

по-іншому.  

Дякую. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Герман Валерійович, спасибі вам за те, що 

взяли слово і виступили.  

Справа в тому, що, дійсно, ми не може вирішити ніякий трудовий спор, 

ми не можемо прийняти ніякого рішення, але парламент може обговорювати, 

і те, що Юлій Якович говорив сьогодні, парламент може обговорювати різні 

питання, в тому числі може обговорити різні питання. І депутати реагують на 

різні питання, і я теж реагую, коли до мене надійшли звернення і в нас 

фракції, і з інших стосовно цього питання. Тому ми тут робимо обговорення.  

Зрозуміло, що ми нікого не звільнимо і не призначимо. Ми не можемо 

ні звільнити, ні призначити. Це виключно… Я підтверджую це. Чим унас 

сьогоднішнє обговорення не закінчиться, це виключна компетенція і 

виключне право керівника Енергоатому - призначати керівників. Але наше 

право - обговорювати призначення, які відбуваються. 

 

АЛІКСІЙЧУК О.В.  Просто, пане міністре, дуже добре, що ви 

включилися, національна безпека. Мені цікава ваша позиція по Олегу 

Бояринцеву. А чому ви не відреагували? Мені здається, що ви дуже мало 

спілкуєтесь з народними депутатами. (Не чути)  приходите до парламенту. 

Побачимо тоді, що ви будете говорити. 

 

ГАЛУЩЕНКО Г.В. Дивіться, я спілкуюся з усіма народними 

депутатами... 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Анна Костянтинівна… (Не чути) 

  

СКОРОХОД А.К. Як член комітету можна я скажу тепер теж? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна, по черзі тільки, тільки по черзі. 

 

СКОРОХОД А.К. Бо я слухаю всю цю фігню 50 хвилин. І я хочу 



сказати одну хвилинку, я займаю цю хвилинку, оскільки я член комітету 

профільного, в якому обговорюється це питання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, у нас всі мають можливість... 

 

СКОРОХОД А.К. І, наприклад, неприємно, що в цій ситуації, коли у 

нас в країні війна, коли у нас дійсно стоїть проблематика з опалювальним 

сезоном, коли в нас стоїть ряд питань, шалених питань, які нам треба 

вирішувати, ми граємося у пісочницю з хлопцями, які міряються, вибачте, 

своїми достоїнствами. Може, хай самі вони там міряються, а ми в це не 

будемо лізти? 

І мені не подобається, що комітет вирішує якісь внутрішні питання 

Енергоатому. Мене цікавить, щоб ми вирішували питання національної 

безпеки в енергетиці, а не розбиралися і витрачали годину на те, щоб 

слухати, хто сидить в пісочниці і хто як міряється своїми, вибачте, 

достоїнствами. Нехай міряються ними, як хочуть. Ну, це просто... Мене бере 

вже просто злість, тому що 50 хвилин, замість того щоб обговорювати 

реальні... Ви були...  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Анно Костянтинівно, в мене прохання… 

 

СКОРОХОД А.К. Ви знаєте, що відбувається на Запорізькій станції? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Знаємо. Ми чули. Знаємо, що відбувається. 

Дивіться... 

 

СКОРОХОД А.К. Просто ми обговорюємо якісь призначення, у нас тут 

йде боротьба, у нас йде зараз боротьба, просто депутатів у це втягли. І мені 

неприємно, що мене як депутата втягують у розборки по призначенню або по 

звільненню якихось людей. У нас... (Шум у залі) Ні, це моя робота приходити 



на засідання. (Шум у залі)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Анно Костянтинівно, Анно Костянтинівно, саме 

перше, саме перше, у нас неправий той, хто кого перекричить. Ми по черзі... 

 

СКОРОХОД А.К. Я не кажу про... (Не чути) перекричить.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. ... ми по черзі, ми по черзі, я надаю слово.  

 

СКОРОХОД А.К. У нас засідання, у нас... (Не чути).  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми по черзі. Дивіться, ви почали, вам слово не 

надали, ви просто включили мікрофон і почали висловлюватись. В нас є 

можливість, в нас є можливість... 

 

СКОРОХОД А.К. В нас є правило: спочатку говорять члени комітету, а 

потім задають запрошені запитання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, я сказав, хто хоче задати запитання, 

підняли руки... 

 

СКОРОХОД А.К. Я піднімала руку. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. ... підняли руки, я перерахував, хто буде по черзі 

задавати запитання. (Шум у залі) 

 Треба дочекатися… Дивіться, ви вирішили мене перекричати? Ви 

вирішили мене перекричати?  

 

СКОРОХОД А.К. Вирішила перекричати. Мені неприємно, що нас 

засунули в розборки... (Не чути) 



  

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви повторюєтесь. (Загальна дискусія) 

Пані Скороход! Пані Скороход, перестаньте робити балаган! На 

сьогоднішній день я оголошую перерву в засіданні комітету, перерву в 

засіданні комітету. На наступний після перерви я запрошу керівника… 

 

СКОРОХОД А.К.  (Не чути) 

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Скороход! Скороход, якщо ви ... (Не чути) 

Виключіть, будь ласка, мікрофон.  

Я оголошую перерву. Я оголошую перерву в засіданні комітету. І на 

наступне засідання комітету я запрошую сюди вживу, без ютуб-трансляції і 

без  онлайн-зв'язку учасників сьогоднішнього засідання.  

Всім спасибі. Про продовження комітету буде оголошено додатково. 


