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ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить, у нас була група поправок і їх комітет ще 

опрацював. Значить, там є поправки, які, більшість з них, Олексія 

Юрійовича, всі поправки з повторного другого, і Михайла Яковича деякі 

поправки, а саме: 1-а, 6-а, 20-а, 493-я, 543-я, 554-а з другого читання, а всі 

решта з повторного другого читання. Відповідно в нас є зараз виділені саме 

ті, які з повторного другого читання. І була ще правка так само Сергія 

Володимировича Нагорняка, яку він також… 2396, так. Давайте, поки немає 

Михайла Яковича Волинця, може, Олексій Юрійович, розкажіть, я не знаю, 

чи про якісь ключові, чи про якусь…  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. (Не чути)   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вони…(Не чути) А тоді в мене таке питання. От є 

правка 1114, вона не вашого авторства. Ну, це має менше значення, а більше 

в мене питання… Є правка 1115 і вона по змісту повністю відповідає правці 

1114. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Ну, я про свої правки збираюсь говорити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Тобто про свої правки. Хорошо.   

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Ви маєте на увазі, що там конкурують правки чи 

що?  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ні, не конкурують. Просто є… Ви називали 

номери правок, ми їх всі записали, ті номера правок, подивилися чи вони всі 

до повторного другого читання і виявили, що серед тих номерів правок є 

правки, дві правки, які точно такого самого змісту. Тобто і одна правка 

говорить поставити не кому, а крапку… Ну, я зараз приблизно кажу, 

поставити не кому, а крапку з комою. І друга правка також говорить 

поставити не кому, а крапку з комою. Я думаю, просто для чого дві правки 

повністю аналогічні за текстом? 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Так, які конкретно скажіть мені. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наприклад, 1114 і 1115, ви їх обидві називали.  

 

_______________. (Не чути)  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я, ще раз, збираюся на свої… От у мене 1115-а 

стоїть серед моїх…  

 

ГЛОВУЮЧИЙ. У вас стоїть… Ви ж озвучували ті правки, які ми 

хочемо обговорювати.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Ну, що ми зараз обговорюємо? У мене є конкретні 

номери правок, я готовий їх перелічувати і пропонувати… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви їх перелічили?  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Зараз їх треба озвучувати і ставити… 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Це правки… 2267 – це те, що ми сьогодні зранку вже 

озвучили, правильно?  

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Так що ми гаємо час?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правильно, це те, що ми зранку озвучили? 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. О'кей. Просто, бо всі решта правки, по всіх решта ми 

вже проголосували.  

Так, ви наполягаєте, щоб ці правки були прийняті, да?  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я не просто наполягаю, я хочу скористатися своїм 

правом і регламентними нормами. Таке враження… Оце підготовка якась іде, 

я що вам дитина чи що? Є мої правки, подані на повторне друге читання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я хочу поставити їх на голосування, пояснити 

чому, як я вважаю, їх треба обов'язково голосувати і подивитися як відреагує 

комітет. Все, більше я нічого не хочу, нікому не пояснювати, нічого.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Тут же немає директора комітету, є головуючий… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає директора комітету, звичайно, що немає. Я 

просто… Ви чомусь агресивно реагуєте. Я вас запитав чи ви наполягаєте. 

Значить, так само правки Волинця. Його також немає, але я думаю, що він 



теж хоче, щоб вони були прийняті. А Нагорняк є, Сергій Володимирович, на 

зв'язку.  

 

НАГОРНЯК С.В. Так, є, я є на зв'язку.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є. І ще так само одна ваша правка. Значить, в 

принципі, наш комітет як і будь-який інший комітет, ми приймаємо дорадче 

рішення, а остаточне по правках в залі вже визначається сам парламент і там 

будь-який депутат може ставити на підтвердження, якщо йому щось не 

подобається.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Тобто, в принципі, я думаю, що нічого страшного 

в тому не буде, якщо ми ці всі правки підтримаємо і їх проголосуємо для 

того, щоб вони пішли в зал і в залі по них уже приймав зал своє рішення. 

Тому я пропоную їх підтримати і проголосувати ті всі правки, які в нас були 

озвучені вранці, авторства Кучеренка, Волинця і Нагорняка, це ті, які ще не 

було прийнято. А далі тоді вже буде відповідне рішення приймати парламент 

і там далі вже буде окремий відбуватися розгляд. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Тобто в таблиці вони як підуть, як… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В таблиці вони підуть… Ні, в нас є ці правки, які ми 

всі озвучили… У нас є правки, які ми вже проголосували, а є ті, які ми 

виокремили окремо. І якщо вони підтримають відповідно в залі, тоді треба 

ставити їх на підтвердження, якщо комусь якась правка не подобається. Ось і 

все. І кінцеве рішення по закону приймає сесійна зала Верховної Ради. Тому 

я пропоную тоді по цих правках і проголосувати, значить, і давайте тоді…  

 



_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, зараз ми все одно і встановимо і кворум.  

Бондар Михайло Леонтійович.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Вибачте, … (Не чути) я хочу, щоб комітет 

голосував за кожну мою правку.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так зараз за всі ваші правки ми зараз проголосуємо. 

Ну, ви ж хочете, щоб ваші правки були прийняті? 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю.Таки да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому я пропоную, щоб ми зараз по всіх ваших 

правках і прийняли рішення.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Не слухаючи їх.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми ж їх всі читали. Була таблиця, 24 години 

пройшло, всі мають відповідну інформацію. Ми спеціально ще зробили 

перерву і зібрались ще раз, щоб точно була у всіх можливість. Тому… 

Бондар Михайло Леонтійович, на зв'язку? Не на зв'язку. 

Волинець Михайло Якович. На зв'язку?  

Герус Андрій Михайлович – утримався.  

Горобець Олександр Сергійович.  

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гриб Вікторія Олександрівна. 

 



ГРИБ В.О. Утрималась. Мені здається, треба було б розглядати правки. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єфімов Максим Вікторович. 

 

ЄФІМОВ М.В. Єфімов – утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Жупанин Андрій Вікторович. Жупанин Андрій 

Вікторович!  

 

ЖУПАНИН А.В. Я тут.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По правках, по тих правках, про які ми зранку 

говорили, по яких ще не прийнято рішення.  

 

ЖУПАНИН А.В. Утримався, Андрій Михайлович.  

 

_______________. Це правки Кучеренка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кучеренка, Волинця і Нагорняка.  

 

ЖУПАНИН А.В. Утримався, Андрій Михайлович.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є, почули. 

Іоффе Юлій Якович. Іоффе Юлій Якович! Юлій Якович Іоффе!  

Камельчук Юрій Олександрович.  

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кісільов Ігор Петрович. Кісільов Ігор Петрович! 

Немає?  



Кіт Андрій Богданович.  

 

КІТ А.Б. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Костюх Анатолій Вячеславович. Костюх Анатолій 

Вячеславович!  

Кучеренко Олексій Юрійович.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Підтримав.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз Володимир Вікторович. Мороз Володимир 

Вікторович!  

Мулик Роман Миронович.  

 

МУЛИК Р.М. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нагорняк Сергій Володимирович.  

 

НАГОРНЯК С.В. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пивоваров Євген Павлович. Пивоваров Євген 

Павлович!  

Припутень Дмитро Сергійович.  

Семінський Олег Валерійович. Семінський Олег Валерійович!  

Совсун Інна Романівна.  

 

СОВСУН І.Р. Утримуюсь.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скороход Анна Костянтинівна.  

 



СКОРОХОД А.К. Утрималась.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шаповалов Юрій Анатолійович.  

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шипайло Остап Ігорович. Шипайло Остап Ігорович!  

Юрченко Олександр Миколайович.  

 

ЮРЧЕНКО О.М. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Відповідно в нас ті, що проголосували… 15 – 

утримались, відповідно кворум у нас є. Якщо ще хтось долучився і не 

проголосував, там, для кворуму можемо відзначити.  

Бондар не з'явився, Михайло Леонтійович?  Волинець Михайло 

Якович? Іоффе Юлій Якович?  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Чи правильно я розумію, що ви не дали мені 

виступити і своїми маніпуляціями просто зараз робите з мене ідіота. Так це 

ви гівнюк натуральний, а не я ідіот, розумієте?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Юрійович, я би такі слова не 

використовував.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я, ще раз, після вашої поведінки, я ще раз хочу 

з'ясувати чому я не маю права свою правку захистити на засіданні комітету? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вона є подана, її всі прочитали і всі вивчили.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Тобто ви вважаєте, що я не можу мати права… 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можете. Ви зараз можете виступити, якщо хочете. 

Може, хтось щось недозрозумів, можете зараз виступити.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Це у вас новація така? Це європейська демократія і 

ті дурочки, які голосують от так само, теж вони вважають, що це європейська 

демократія? Потім вони навчають, там, старі обличчя.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Юрійович, хамство…  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Це є такий ще європейський парламент, де таке 

відбувається, скажіть мені, будь ласка, європейці?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хамство не красить людину. Тому…  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Є ще такий європейський парламент? Селфі ви там 

робите їздите, туристи…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кісільов Ігор Петрович, не з'явився? Костюх 

Анатолій Вячеславович, не з'явився? Мороз Володимир Вікторович? 

Пивоваров… 

 

_______________. Є, є.  

 

МОРОЗ В.В. Мороз з'явився.  

 

ПИВОВАРОВ Є.П. Пивоваров є також, пане голово. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз Володимир Вікторович.  

 



МОРОЗ В.В. Я – утримався.  

 

ПИВОВАРОВ Є.П. Утримався також, пане голово. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є. Семінський Олег Валерійович, не з'явився? І 

Шипайло Остап Ігорович не з'явився. Є в нас… Відповідне рішення 

прийнято. Правки не отримали більшості голосів членів комітету. Відхилені, 

бо не отримали більшості голосів членів комітету. Відповідно в нас є вже 

готова таблиця, так, на повторне друге читання. Нам потрібно ще якесь 

процедурне голосування чи ні?  

 

_______________. (Не чути)   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді я ставлю на голосування питання врахувати 

Верховній Раді прийняти в повторному другому читанні як закон з 

урахуванням пропозицій і правок, прийнятих, підтриманих комітетом. Хто за 

відповідне рішення, прошу проголосувати.  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, да, згідно редакції правової колонки, яку ми 

сьогодні голосували.  

Бондар Михайло Леонтійович. Немає. 

Волинець Михайло Якович. Немає. 

Це загалом вже по законопроекту на голосування в зал.  

Герус Андрій Михайлович – за.  

Горобець Олександр Сергійович.  

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. За.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Гриб Вікторія Олександрівна. 

Єфімов Максим Вікторович. 

 

ЄФІМОВ М.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Жупанин Андрій Вікторович.  

 

ЖУПАНИН А.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іоффе Юлій Якович. Іоффе Юлій Якович! Немає. 

Камельчук Юрій Олександрович. Камельчук Юрій Олександрович.  

Кісільов Ігор Петрович.  

Кіт Андрій Богданович.  

Костюх Анатолій Вячеславович. Костюх Анатолій Вячеславович!  

Кучеренко Олексій Юрійович. Відсутній. 

Мороз Володимир Вікторович.  

 

МОРОЗ В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мулик Роман Миронович.  

 

МУЛИК Р.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нагорняк Сергій Володимирович.  

 

НАГОРНЯК С.В. За 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Камельчук, будь ласка, врахуйте – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Камельчук теж – за. 



Пивоваров Євген Павлович.  

 

ПИВОВАРОВ Є.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Припутень Дмитро Сергійович.  

 

ПРИПУТЕНЬ Д.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Семінський Олег Валерійович. Семінський Олег 

Валерійович!  

Совсун Інна Романівна.  

 

СОВСУН І.Р. Утрималась.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скороход Анна Костянтинівна. Скороход Анна… 

Семінський Олег Валерійович, бачу, з'явився. "За" загалом за законопроект, 

Олег Валерійович? 

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. Семінський – утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утримався по … (Не чути) Ми зараз голосуємо за 

законопроект.  

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. …(Не чути) прослухав. Ще раз повторіть, будь 

ласка.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми зараз голосуємо за загалом законопроект, щоб він 

пішов в зал на повторне друге читання і ми вже пройшли.  

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. За. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  

Скороход Анна Костянтинівна. Немає.  

Шаповалов Юрій Анатолійович.  

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шипайло Остап Ігорович. Шипайло Остап Ігорович!  

Юрченко Олександр Миколайович. Юрченко Олександр Миколайович!   

 

ЮРЧЕНКО О.М. Юрченко - за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. Утримався. Є. Значить, у нас 2 – утримались, 15 

голосів – за.  

 

КОСТЮХ А.В. Костюх – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Костюк теж - за. 16 голосів – за. Рішення прийнято 

Законопроект готовий до повторного другого читання.  

І в нас, я так розумію, роботи для бюджетного комітету і для 

податкового для зміни свого рішення не буде, тому що та редакція, вона 

корелює повністю з тим, що не було вже схвалено. Але там немає, воно не 

тягне, ні бюджетних змін, ні податкових воно не тягне. Тому всім спасибі, 

завтра ми зустрічаємося на 16:30.  

Вікторія Олександрівна, бачу.  

 

ГРИБ В.О. Андрій Михайлович, там була правка по водоканалах по 

бюджетному комітету. Я дуже прошу все ж таки, щоб вони її підтримали, та 

нова правка, яку я подавала, щоб вона йшла якраз так як і в цьому 



законопроекті нашому, водоканалу, ми ж прийняли ту правку, правильно я 

розумію? Тому, щоб вони також її підтримали.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Я говорив, так як говорив, все залишається. Вони 

там не можуть виділяти конкретних додаткових субвенцій… 

 

ГРИБ В.О. (Не чути)   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …Вони можуть розширити використання існуючого 

вже…  

ГРИБ В.О. Так. На водоканали в тому числі, абсолютно вірно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Та, пообіцяли, що вони це враховують в тому 

законопроекті. У них там має бути ще один бюджетний зараз і вони в ньому 

мають це врахувати. Тут вони вже рішення міняти не будуть, але там так як 

ми говорили все в силі. Так що я ще раз перепитаю і скажу як там ситуація з 

цим.  

 

ГРИБ В.О. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Завтра в нас на 16:30. Є питання Енергоатому, яке 

потрібно закінчити, яке обговорювалось, якщо треба, то в закритому режимі 

обговоримо. І є питання завтра запросити Міністерство енергетики, НАК 

"Нафтогаз", приватні газовидобувні компанії, щоб зрозуміти, де там 

справедливість, як має бути з викупом газу, з закачкою газу в підземні газові 

сховища. Тому сьогодні ми довго не затримаємося, але пам'ятаємо, що завтра 

нам знову потрібно зібратися після засідання Верховної Ради.  

Прошу Андрій Богданович. Мікрофон, можна?  

 



КІТ А.Б. Завтра його розглянули, він стосується добросовісних 

платників за спожитий газ. У нас є така ситуація, що за травень місяць дуже 

багато платників, які вчасно розраховуються за газ, оплатили за газ облгазам, 

а їх заставляють перераховувати кошти на НАК "Нафтогаз" за цей самий 

місяць. Ми таким самим створюємо прецедент, коли люди, які є 

добросовісні, їх наказують на гроші. Це не є пенсіонери, переважно це все 

люди похилого віку, їх заставляють укладати якусь енну кількість договорів, 

які вони фізично не можуть зробити. Я вважаю, що ми повинні на 

законодавчому рівні це врегулювати і всі оплати на облгази, які пішли 

травнем місяцем від добросовісних платників, мають бути зараховані НАК 

"Нафтогазом" як їхня оплата за газ. Це не є проблема людей, що в червні ми 

оголосили, що оператор є НАК "Нафтогаз", 6 червня, а люди в травні 

заплатили за газ не на ту, виявляється, організацію. Це дуже серйозне 

питання, воно стосується мільйонів людей.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я згоден. Я так розумію, що вони платили все-таки на 

облгаззбути?  

 

КІТ А.Б. На облгази, так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На облгаззбути. 

 

КІТ А.Б. Облгаззбути, та. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приватні, а потім постачальником став державний 

НАК "Нафтогаз" і ці гроші туди не перейшли.     

 

КІТ А.Б. І заднім числом їх повідомили, що вони мають платити ще 

раз.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Юрійович, я вас прошу… Зараз якоїсь відповіді 

від вас не просимо, можливо, треба підготувати якесь вирішення цього 

питання. Я вас прошу на завтра підготувати ваш варіант вирішення цієї 

проблеми і завтра о 16:30 також включитися для того, щоб ми розуміли як 

тут діяти і чи тут потрібні законодавчі зміни, чи ви, я сподіваюсь на це, 

зможете це вирішити, цю проблему, без якихось змін до закону. Це, дійсно, 

неправильно, щоб люди два рази платили за один і той самий місяць, вони 

газ спожили, вони за нього заплатили і все. Тому завтра тоді на 16:30, будь 

ласка, нехай хтось від вас теж підготує варіант вирішення цієї проблеми.  

 

ГРИБ В.О. Андрію Михайловичу, я додам, тому що ми стикнулися з 

такою самою проблемою, там є процедура повернути кошти з облгазів. Але 

то така складна процедура, що, я вам скажу, треба електронний підпис і все 

інше, люди просто не зможуть цього зробити. Тому, якщо можна, просто от 

якимось чином зробити ту процедуру дуже легко і щоб НАК "Нафтогаз" 

отримав ті кошти і все. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, спасибі. Завтра тоді це питання обговоримо. 

Інна Романівна, прошу.  

 

СОВСУН І.Р. Та, просто по завтрашніх запрошених. Дивіться, 

вочевидь ще нам треба обговорити ситуацію в Нафтогазі і я розумію, що 

прозвучала ідея запросити Міненерго. Я не впевнена, що це буде фінальне 

рішення. Я не знаю чи треба Мінфін додатково запросити, чи ще когось для 

того, щоб зрозуміти, якими, власне, будуть подальші дії і уряду, і Нафтогазу 

по цій ситуації. Я просто не впевнена, що тут Міненерго є тим, хто фінальні 

рішення приймає, а…  

 

_______________. (Не чути)  



 

СОВСУН І.Р. По дефолту Нафтогазу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Інна Романівна, тут, дивіться, я розумію, ваша 

пропозиція, вона також має право на існування і можемо розглядати інші 

питання, але була пропозиція досить сфокусовано розглянути оце от 

дискусійне питання, яке ми сьогодні розглядали по викупу газу НАК 

"Нафтогазу" в приватних компаніях. Ми в законі там добавили норму, що 

такий викуп приймається, він буде існувати, але ми не добавили норму по 

ціні. І ми далі хочемо зрозуміти в чому ж там проблема з тією ціною чи з 

тими аукціонами, який статус у цього питання. Оцей такий був фокус. Якщо 

ми хочемо обговорити ще питання і дефолту Нафтогазу, і інші, то в нас цей 

фокус трошки розмиється. Тому, можливо, нам це питання завтра не 

обговорювати, тому що, скажемо так, це питання не є в законодавчій якби 

площині його вирішення. Ні, ну, сьогоднішній закон, який ми прийняли, я 

сподіваюсь, що він покращить фінансовий стан Нафтогазу і що він буде 

прийнятий завтра, але була правка, в якій була норма про ціну і ми цю правку 

не прийняли. Але ми не хочемо, і це позиція колег депутатів, не хочемо 

просто скинути цю програму на когось іншого, ми готові якби брати участь в 

її вирішенні. Тому, Вікторія Олександрівна, я правильно розумію, для чого 

ви завтра ініціюєте, щоб… 

 

ГРИБ В.О. Да, абсолютно правильно, Андрій Михайлович, тому що не 

можна так залишити зараз і зробити, щоб ми не видобували свій газ 

український.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому, якщо питання дефолту якби хвилює, його 

якось можна підняти. Але я все-таки пропонував би, щоб ми не фокусувалися 

саме на питанні дефолту, тому що тоді там потрібно, дійсно, і Мінфін, і 

Кабмін, і, я не знаю, може, і Нацбанк, і ще хтось, це трошки таке… Тому 



завтра по ситуації, але ініціатива, яка виходила, вона стосувалася от закачки 

газу, викупу газу і покупки газу. Це те, що хочемо завтра о 16:30.  

Так, ще є якісь у нас сьогодні питання незакриті? Все. Тоді всім  

спасибі, засідання…   


