
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань енергетики  

та житлово-комунальних послуг  

27 липня 2022 року 

10 година 30 хвилин 

Веде засідання голова Комітету ГЕРУС А.М.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …і встановити кворум. Це найкраще, мабуть, зробити 

одним голосуванням для того, щоби ми відразу зрозуміли, хто в нас є на 

відеоучасті, а тих, хто є тут в залі, ми бачимо.  У нас сьогодні  ще є гості, 

колеги народні депутати з інших комітетів, що дуже приємно, не кожен день 

у нас таке свято. Тому, я думаю, що ми сьогодні плідно і конструктивно 

попрацюємо. 

Значить, по порядку денному. У нас був відправлений на повторне 

друге читання законопроект 7427, до нього були подані правки, до 

повторного другого читання. І пропонується його розглянути, завтра він 

стоїть в порядку денному засідання Верховної Ради України. Тому 

пропонується затвердити сьогоднішній порядок денний з розглядом цього 

питання і заодно встановити кворум  присутніх народних депутатів. 

Чи є пропозиції до порядку денного? Тоді я пропоную перейти до 

голосування.   

Хто – за те, щоби затвердити відповідний порядок денний з розглядом 

правок до законопроекту 7427? Хто – за, прошу проголосувати.  

Так, тут у нас… Я буду краще за прізвищами.  

Бондар – за. 

Волинець – за. 

Герус – за. 

Горобець Олександр Сергійович. 

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. За. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. За. 

Гриб Вікторія Олександрівна. 

 

ГРИБ В.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. 

Єфімов Максим Вікторович. Єфімов Максим Вікторович! 

Жупанин Андрій Вікторович. 

 

ЖУПАНИН А.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. 

Іоффе Юлій Якович. 

 

ІОФФЕ Ю.Я. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Камельчук Юрій Олександрович. 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Камельчук – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кісільов Ігор Петрович. Кісільов Ігор Петрович! 

Немає. 

Кіт Андрій Богданович. 

 

КІТ А.Б. За.    

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Костюх Анатолій Вячеславович.  

 

КОСТЮХ А.В. За.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кучеренко Олексій Юрійович. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз Володимир Вікторович.  

 

МОРОЗ В.В. За. Мороз – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мулик Роман Миронович був  "за". 

Нагорняк Сергій Володимирович. Нагорняк Сергій Володимирович! 

Виключіть, будь ласка, всі мікрофони. 

Пивоваров  Євген Павлович. 

 

ПИВОВАРОВ Є.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Припутень Дмитро Сергійович був "за".  

Семінський Олег Валерійович. 

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. За. За –  Семінський. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, у мене прохання, хто на відео, 

виключіть мікрофони, якщо ви не берете участь у засіданні, не виступаєте 

безпосередньо на засіданні. 

Совсун Інна Романівна. 

Скороход Анна Костянтинівна. 

Шаповалов Юрій Анатолійович. 

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. За. 

 



4 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шипайло Остап Ігорович. 

Юрченко Олександр Миколайович. 

 

ЮРЧЕНКО О.М. Юрченко – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 18 голосів "за", і кворум у нас є.  

 

БОНДАР М.Л. Пане Андрію, можна питання перед розглядом? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу. 

 

БОНДАР М.Л. Шановні колеги, всі буквально вчора побачили 

інформацію про НАК "Нафтогаз", про дефолт і все. Ми сьогодні розглядаємо, 

як-то кажуть, знову закон, який би мав би їм допомагати. Чи це не є якийсь 

такий пов'язаний такий своєрідний тиск, шантаж чи як? Як ви думаєте, пане 

Андрію? Маєте, може, якусь інформацію?   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, це не пов'язано одне з другим і не є тиск, 

шантаж. Тому що розгляд цього законопроекту 7428 розпочався ще декілька 

місяців тому. Він розпочався на урядових нарадах, на урядових комітетах, 

потім був схвалений урядом і потім прийшов в парламент. Тому 

безпосередньо цей законопроект до цього як би прямого відношення не має. 

… (Не чути) якісь, які зараз були подані протягом останнього тижня, 

можливо, правки, можливо. Але сам законопроект і ті правки, які були 

колись, вони йшли давніше від дефолту і тут нема прямого зв'язку. 

Прошу, Олексій Юрійович. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Дякую. 

Шановний голово, шановні депутати, шановні присутні. Я просто хочу 

проінформувати в продовження тієї тези, що пан Бондар сказав. Лідер 
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фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко декілька днів тому спрямувала лист 

на Голову Верховної Ради Стефанчука і на голів чотирьох комітетів: це наш, 

енергетики та комунальних послуг, євроінтеграції – Климпуш-Цинцадзе, 

Гетманцев – податкова і бюджетний – Арістов. Суть цього листа полягає в 

тому, і це як досвідчена людина, а не просто політик, а двічі Прем'єр, і я як 

член уряду колишній підтверджую, що ситуація виглядає, дійсно, дивно. 

Коли подавався цей законопроект, то, безумовно, в нього мета була якось там 

264 мільярди гривень, умовно кажучи, поповнити фінансовий стан НАК 

"Нафтогазу", бо йому не вистачало грошей на закупівлю газу. 

До речі, звертаю вашу вагу, що до сих пір незрозуміло, а скільки ж він 

має, бо іде суперечка: 19 мільярдів чи 15 має бути в сховищах, але … (Не 

чути)Два тижні тому з'явилася інша версія, озвучена і урядовцями і головою 

НАК "Нафтогазу", що їм треба гроші в статутний капітал НАК "Нафтогазу". 

Це по суті абсолютно інший закон має бути, розумієте? Вчора ми почули, 

дійсно, що у НАК "Нафтогаз" технічний дефолт і уряд, голова уряду 

звернувся по ленд-ліз – це вже третя ситуація.  

Я до чого веду? Ми готові цей законопроект, мабуть, розглядати, бо ми 

підготували фахові правки і будемо їх обстоювати, але пані Тимошенко 

пропонує і просить, може, нам запросити уряд на якусь спільну нараду, щоб 

почути, що вони від нас хочуть, розумієте?  Бо я чесно вам скажу, що я не 

зовсім розумію ситуацію. І оскільки лист був на вас, пане голово, ваша 

реакція: чи збираєтеся ви відповідати, чи ні і яке ви рішення приймаєте: 

продовжувати розгляд чи все ж таки провести якусь узгоджувальну нараду з 

урядом стосовно взагалі доцільності цих трьох законопроектів. 

Дякую. Це навіть без всіляких там ультиматумів, це просто я з точки 

зору логіки вам свою позицію викладаю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ультиматуми будуть пізніше.  

Дивіться, я за те, щоби обов'язково з урядом ми це обговорювали. І 

уряд проводив відповідну нараду, на якій були присутні ви. Я так розумію, 
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що ви в фракції "Батьківщина" профільна людина, яка саме займається 

питаннями зокрема газового ринку, і ви на цій нараді були присутні, ви 

висловлювалися, ви задавали питання, ви критикували, ви пропонували і тут 

завжди як би можуть бути потрібні якісь додаткові наради, ви…   

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Ви не відповідаєте на питання. То була нарада в 

іншій ситуації, два тижні тому. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ситуація...  день міняється дата, ми не можемо кожен 

день проводити нові наради. І відповідно нараду ми проводили і тут також, і 

ви також були на ній присутні, і обов'язково вас запрошували. І навіть на 

Погоджувальній раді також ви були присутні, де ви говорили свою позицію. 

Тому я не проти того, щоб ми провели нараду, але єдине, що я не підтримую, 

щоб нарада була перешкодою розгляду законопроектів. Ми можемо до уряду 

звернутися і  провести нараду. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Може, дійсно, ми звернемося до уряду, при чому 

не тільки до нашого міністра, він у Брюсселі зараз, але це ж має бути, ви 

розумієте... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. З Прем'єр-міністром, мабуть. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. ... представницький, бо тут і бюджет, і фінанси, і 

податки, і все. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я згоден. Міністерство  розвитку  громад та 

територій, Міністерство  енергетики, Міністерство фінансів, мабуть, і 

Прем'єр-міністр. Я за те, щоб ми провели таку нараду, можливо вже на 

наступному тижні, бо цей у нас сесійний, або можна і на цьому. Це я 

підтримую. Тут немає ніяких  у нас різних думок. 
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Відповідно тоді, значить, переходимо безпосередньо до розгляду 

правок. У нас було подано, по-моєму, 1200 правок, 1222 правки до другого 

читання. (Шум у залі) 1022 правки.  

Значить, у нас вже проводилися, як я вже говорив, наради по тих 

правках, які розглядалися до другого читання. І ми розуміємо, що є супутні 

законопроекти, це в бюджетному комітеті і в податковому комітеті, розгляд 

яких може залежати від того, наскільки ми будемо змінювати редакцію.  

Тому  в мене пропозиція така, якщо є якісь правки, на яких хтось 

наполягає, щоб ми їх розглянули окремо, а решту правок відхилили, щоб 

дати можливість винести у зал так само законопроекти інших комітетів для 

того, щоб у нас не застопорилася ситуація, коли ми маємо відразу   три 

законопроекти розглянути. 

Олексію Юрійовичу, які у вас пропозиції?  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Дякую.  

Я представляю в комітеті разом з паном Михайлом фракцію 

"Батьківщина". Безумовно, ми займаємо в цій ситуації абсолютно 

прагматичну і конструктивну позицію, враховуючи те, що останні події з 

НАК "Нафтогазом" –  технічний дефолт, який по суті є де-факто і де-юре 

визнанням повної профнепридатності керівництва НАК "Нафтогазу", про що 

ми неодноразово говорили – це, безумовно, кардинально під загрозу ставить 

проходження опалювального сезону і накопичення ресурсів газу, і так далі.  

Тому ми, безумовно, максимально, скільки це можна, можливо будемо 

намагатися до конструктивної позиції, разом з монобільшістю, так би мовити 

відстоювати. Я хочу звернути увагу і пана голови і нас з вами, шановні 

колеги депутати, що в тому числі і наш відповідальність є за те, що ми з вами 

за 3 роки так і не змогли проконтролювати, що відбувається на газовому 

ринку так званому, з НАК "Нафтогазом" нашим супермонополістом. І 

сьогодні, раптом, вся країна дізнається от цю неприємну  новину. 
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І я просто звертаю увагу, що неодноразово, я особисто, ставив це 

питання і про аудит "Нафтогазу" і про розгляд фахової підготовки до зими, 

на превеликий жаль, воно абсолютно нефахово,  абсолютно халатно було 

проведено, а по суті зривалося, пане голово. Тому, щоб не було претензій, бо 

я чув вже претензії і про зиму, яку ви дуже добре пройшли завдяки війні і 

далі.  

Я хочу сказати, у нас є 16 дуже принципових правок, у нас є багато їх, 

інші теж принципові, але вони заслуговують більш професійного розгляду. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які номери цих шістнадцяти правок?    

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. На яких ми будемо не те, що наполягати, ми …(Не 

чути)  просити всіх депутатів комітету, не зважаючи на таємні знаки згори 

або з іншого крісла, дослухатися до наших правок, бо вони всі вкрай 

обґрунтовані. Я їх по ходу можу вам називати або можу зараз. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Номери скажіть, щоб ми всі могли їх знати. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. 2267… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Секунду! 226?  

 

КУЧЕРЕНКО 2267. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А там нумерація вже… 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Це в останній таблиці. А наскільки в останній 

таблиці нові? Все нормально, 2267, у нас акумуляція правок відбулася. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так,  ще раз, 2267. Скажіть номери.  
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КУЧЕРЕНКО О.Ю. 2267. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  2267, так. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. 2395, 2 тисячі… Зараз я побачу, тут повторення 

номерів, я скорегую, мабуть, це сусіднє. Запишіть: 2268, я думаю. 2390. 2390, 

2394, 2477, 2476. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 2476. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. 115. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто 115? 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Да. 

1114, 1115, 322, 348, 2468, 2471. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чекайте, 2468. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. 2471, 2475, вони поєднані, однією зв'язкою йдуть. 

235, 236, так само, вони спарені правки. 82, 106 – спарені правки.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 82. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. 82, 106. 82, 106.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Інша 106? 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Ну, да, вони в парі йдуть, поєднані. 
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221, 224 поєднані. 138, 139 поєднані. 181, 182 поєднані. 205, 206 

поєднані. 2025. Крапка. Вірніше, кома жирна, щоб не називати інші номери.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це 28 правок, я нарахував. Приблизно так?  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  По номерах давайте подивимося. Значить, 2267, 

2395, 2268, 2390, 2394, 2477, 2476, 115, 1114, 1115, 322, 348, 2468, 2471 і 2475 

(це як спарені), 235 і 236 як спарені,  82 і 106  спарені,  222 і 224  спарені. 138 

і 139  спарені, 181 і 182  спарені, 205 і 206  спарені і 2025. 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Дозвольте? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Прошу, Михайло Леонтійович.  

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Волинець Михайло Якович. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Якович. Перепрошую. 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Андрій Михайлович, правка номер 1 моя.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Правка номер 1. 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Вона там спарена з 6-ю, 11-ю, 20-ю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  1, 6, це загальний ... (Не чути)  

  

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Я буду наполягати... 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  1, 6, 11, 20. 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Я  буду наполягати на 1-й. 

81-а моя, 82, 138, 162, 181, 205, 221, 222, 235, 318, 319, 320, 321, 322. 

Наступна моя правка 497, вона співпадає з 493.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  497 і 493? 

 

ВОЛИНЦЕЬ М.Я. Наступна 578-а, вона співпадає з 543-ю і 554-ю.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 543-я з 554-ю? 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А якщо вони співпадають, для чого тоді були різні 

подані? 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Я подавав, виявляється, що працювали наші колеги 

небайдужі.  

Правка 1114 моя, правка 1183… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, стоп, стоп, стоп. 1114 вже була, Кучеренко її 

називав. 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Ми зараз перевіримо, так. 1183, 2079. Ну,  вона там 

може співпадати Кучеренка, значить буде доповідати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1183. Далі.  
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ВОЛИНЕЦЬ М.Я. 2079. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 2079. 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. 2425. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 2425. 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. 2439, 2470 і 2471. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 2471.  

Ще раз давайте: 1, 6, 11, 20, 81, 82, 138, 162, 181, 205, 221, 222, 235, 318, 

319, 320, 321, 322, 497, 493, 578, 543, 554, 1114, 1183, 2079, 2425, 2439, 2470 і  

2471. Є такі правки. Поки що все? Я тоді пропоную… 

 

НАГОРНЯК С.В. Андрій Михайлович, добрий день! Можна, будь 

ласка, правочку 2396, щоб ми потім теж до неї повернулися? 

 

СКОРОХОД А.К.  Я теж хочу зі своїх правок, які подавала … (Не 

чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить, Нагорняк. 

 

НАГОРНЯК С.В. 2396 це по Чорноморнафтогазу. І там решта правок, 

якщо можна, теж їх обговорити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Решта правок – це що? Давайте ми… Номер правки.  

 

НАГОРНЯК С.В. 2396 – точно нам треба до неї повернутися. По решті 

там прокоментувати хочуть НАК "Нафтогаз", вони подавались через нас. 



13 

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. НАК "Нафтогаз" міг коментувати заздалегідь і для 

цього ми проводили відповідні наради.  

 

НАГОРНЯК С.В. Зрозуміло. Добре. 2396 тоді.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 2396, Нагорняк. І Скороход Анна Костянтинівна. 

 

СКОРОХОД А.К. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так це те, що було раніше подано чи вони наново? Ті, 

що подані, там вже по цих правках рішення прийнято, є рішення комітету.  

 

СКОРОХОД А.К. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Як, ми таблицю в зал винесли ... (Не чути)   

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Андрій Михайлович, я просто на захист жінки 

можу сказати, це спільні наші правки чи ні, чи окремо? Це ви прикрили, 

мабуть, ви не побачили, що я вийшов, і ви проголосували без мене. Я навіть 

не хочу казати куди я вийшов, але прикро і не дуже воно морально.  

 

СКОРОХОД А.К.  (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  У нас є рішення комітету, яке ми виносили в зал. 

Зараз ми розглядаємо ті правки, які були подані... Рішення  по них прийнято 

вже, ми про них проголосували.  

 

СКОРОХОД А.К.  (Не чути)  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Рішення не прийнято, рішенням комітету прийнято.  

 

СКОРОХОД А.К. Я зараз знайду, там... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.    

 

_______________. …дати тільки коротку довідка.  Коли йде процедура 

повторного  другого читання, то ... (Не чути)  по всім поправкам, ... (Не 

чути)  відповідно до Регламенту Верховної Ради.  … (Не чути)  воно так би 

мовити скасовується ... (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Секретаріат, можна ... (Не чути). довідку? 

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас рішення немає де – в залі. Рішення в залі не 

прийнято. Рішення комітету у нас є прийнято. 

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі, ми почули вашу позицію. Ми почули. По-

перше, тут же є мікрофони, по-перше, тут є мікрофони, тому що нас по відео 

і  нас ніхто не чує. 

По-друге... 

 

_______________. Включу мікрофон. …(Не чути) Регламент Верховної 

Ради. По-перше, Регламент Верховної Ради говорить про те, що рішення, що 

комітет і парламент є допоміжними органами, що всі рішення парламент 

приймає на своїх засіданнях ...(Не чути) Якщо Верховна Рада прийняла 
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рішення про повторне друге читання по законопроекту, це означає нове друге 

читання по законопроекту... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Це вже повторне друге читання.  

  

_______________. Це означає повторне друге читання. І всі поправки, 

які голосувались комітетом перед першим другим читанням, вони 

вважаються такими, що не проголосовані і комітет працює в режимі другого 

читання по-новому. Це говорить Регламент Верховної Ради. Тому якщо ми 

зараз хочемо працювати по Регламенту, щоб потім не виникало ... (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.   (Не чути)  

  

_______________. Закон дуже важливий, 264 мільярди –  це ж не 

копійка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Яка стаття Регламенту це говорить?  

 

_______________. Я вам зараз наведу вам. Вам цікаво стаття 

Регламенту? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, звичайно. Ви шукайте, потім нам... 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я два слова скажу, Андрію Михайловичу. 

Дивіться, тут же логіка є. А може ця правка, якщо вона буде, пані Скороход, 

проголосована, і я буду в залі голосувати за це. Ну, тут же абсолютно логіка 

є. Він же в перший раз не пройшов, 220 голосів. Тому я думаю, пан Іван там 

Регламент добре знає … (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Спасибі. 
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Олегу, на що ми опиралися, коли ми готували таблицю до другого 

читання? 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А що говорить з цього приводу... Що говорить... 

Секундочку. (Шум у залі) 

Зал може сказати і знову все, що хоче. Є рішення комітету, є рішення 

залу.  

 

_______________. Андрію Михайловичу, Андрію Михайловичу! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Секундочку. Почекайте. Знайдіть, будь ласка, статтю 

Регламенту, ми опиралися, що комітет розглядає ті правки, які подані до 

повторного другого читання. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. І особливо ту, що комітет може будь-які рішення 

приймати на зміну свого рішення. Це повне наше право. (Не чути) тут точно 

не може бути, ми їм користувалися десятки разів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.  

Прошу. 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Щоб ми разом не говорили. Із моїх 24 правок, плюс 

6, які кореспондуються з моїми, врахована лише одна технічна і все. Тому я 

буду наполягати, щоб мої правки розглядались завжди. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Маєте повне право. 
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ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Я буду доповідати по кожній. Тому я вас прошу, як 

голова комітету складається враження у прямому ефірі, що ви тиснете на 

депутатів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Яким чином?  

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Говорить мій колега Кучеренко, ви говорите. 

Говорить колега Крулько і ви говорите. Я вас прошу, давайте проведемо 

конструктивно засідання комітету, перейдемо до залу. Кожен депутат має 

право захистити свою правку, вони обґрунтовані і актуальні.  

Дякую вам. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так вже складається, що голова комітету говорить 

трохи більше, він веде засідання. Але ні на кого не тисну. Більше того, кажу, 

що ви маєте право в залі на врахування ставити кожну свою поправку, і ніхто 

вас цього права... Я цього права вас точно позбавити не можу і навіть про 

таке не думаю. 

Вікторіє Олександрівно, прошу. 

 

ГРИБ В.О. Колеги, я просто хотіла всім нагадати, що вже практично 11 

година, у нас на 12-у буде засідання. Тому я пропоную все ж таки розглянути 

нові правки, які ми отримали, рухатися вперед. А ті правки, які не були 

підтримані комітетом, все ж таки ставити, так, у залі на підтвердження. 

Дуже дякую. 

 

СКОРОХОД А.К. Я з цього приводу скажу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу. 
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СКОРОХОД А.К. У нас на минулому засіданні була домовленість, що 

ми розглядаємо питання з пані Хоцянівською. У нас було потім обговорення 

підготовки до опалювального сезону  з пані Хоцянівською. До речі, це 

безпосередньо так само стосується закону, оскільки ми йдемо до 

опалювального сезону.  

І пані Хоцянівська навіть не захотіла обговорювати ті питання, які 

мною піднімалися, тому що…  Хоча всі говорили, всі мери міст, вони 

говорили, що це питання треба вирішувати, тому що це в тому числі 

стосується і економії газу при споживанні, але всім було все одно. 

І зважаючи на це, я вважаю, що якщо у нас є повторне друге читання, 

якщо у нас Регламентом передбачено, що ми можемо повторно переглянути 

ці поправки, і якщо минуле рішення комітету не було виконано через тих, 

кому це доручалося, то я думаю, що ми ці поправки, яких буквально декілька 

штук, можемо розглянути, зважаючи на те, що це економія і 

теплозбереження для наших громадян і економія для гаманців  наших 

громадян в тому числі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …(Не чути) рішення комітету не було виконано? 

 

СКОРОХОД А.К. Ну, ми ж домовлялися, що з пані Хоцянівською ми 

розглянемо ці питання, обговоримо методологію і все… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Потрібно ініціювати конкретно час, дату і місце, щоб 

зустрітися з нею. 

 

СКОРОХОД А.К. Був збір, була конференція велика… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, конференція конференцією, ми ж  в конференціях 

участі не беремо, у нас інше тут… 
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СКОРОХОД А.К. Ні, чому не брали, нам прислали запрошення, ми 

взяли участь, я сама брала участь в цій конференції з мерами міст і все інше. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дивіться, конференція  і робоча нарада – це трошки 

різні речі. Тому… 

 

СКОРОХОД А.К. Ну добре, робоча нарада. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Конференція не може вирішувати рішення комітету, 

ми можемо запросити Хоцянівську на комітет і… 

 

СКОРОХОД А.К. Навіть там, коли піднімалося це питання, воно 

просто зрізалося докорінно. 

До речі, тут навіть не стоїть питання щодо міністерства, тому що така 

норма прописана в законі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміло. 

 

СКОРОХОД А.К. Ми ж не змінюємо методологію міністерства. 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Андрію Михайловичу, дозвольте, 30 секунд.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, давайте. 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Я приймав участь у цій великій нараді за участю 

мерів і всіх відповідальних осіб держави, і наша колега Аня Скороход, і 

Вікторія Гриб. Дійсно, там не було  знайдено відповіді на більшість запитань. 

І тому пропоную не поспішати знімати це питання зараз з розгляду у 

парламенті і доопрацьовувати на комітеті разом з профільними 

міністерствами і відповідними особами від держави. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. 

Тепер... Іване Івановичу, як там, є стаття відповідна? Прошу. 

 

КРУЛЬКО І.І. Дякую за слово.  

Відповідно Регламент Верховної Ради, статті 119, 124 регулюють 

порядок розгляду законопроектів у другому читанні. 

Що каже Регламент Верховної Ради про розгляд законопроектів при 

повторному другому читанні? На повторне друге читання законопроект 

подається головним комітетом у вигляді порівняльної таблиці. На повторне 

друге читання головний комітет подає лише пропозиції... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лише пропозиції. 

  

КРУЛЬКО І.І. Ну, чого ви перебиваєте? Я ж тільки одне слово сказав.  

Лише пропозиції, поправки, внесені після другого читання, до статей чи їх 

частин, що не були прийняті в другому читанні. А в другому читанні не був 

прийнятий весь закон. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правильно, але, але лише пропозиції, внесені після 

другого читання. 

  

КРУЛЬКО І.І. Лише пропозиції, поправки, внесені після другого 

читання, до статей чи їх частин, що не були прийняті в другому читанні. 

Я ще раз наголошую: в другому читанні не було прийнято не окремі 

статті чи частини, в другому читанні не був прийнятий весь закон. І він 

відправлений весь. Таким чином, якщо читати частину другу статті 124: на 

повторне друге читання головний комітет подає пропозиції, поправки, 

внесені після другого читання, до всіх статей і частин. Тому що весь закон не 

був прийнятий. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми подамо таблицю. 

 

КРУЛЬКО І.І. Правильно. Тому я...  

Це чому я відреагував? Тому що, коли колега пані Скороход 

запропонувала, що вона хотіла б наполягати на своїх поправках, ви сказали, 

що ці поправки вже були розглянуті попередньо. А я кажу: якби Верховна 

Рада визначилася, що окремі частини в другому читанні прийняті, а окремі 

йдуть на повторне друге читання, ви були б праві. Оскільки парламент 

визначився, що весь закон іде на повторне друге читання, таким чином на 

засіданні комітету кожен депутат, який подавав і ті поправки попередній раз, 

і ці поправки, які додатково подані до повторного другого читання, вони 

включаються в таблицю, і кожен депутат має право їх захистити спочатку на 

комітеті. Можливо, комітет визначиться відхилити поправки, а, можливо, 

визначиться їх підтримати, це ж ніхто зараз не знає. І тоді в таблиці ці 

поправки, які будуть прийняті, наприклад, пані Скороход, підтримані, вони 

попадуть в таблицю вже з новою позначкою: підтримано комітетом або 

відхилено. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … це ваше трактування, де це пише? Ми ж можемо 

діяти тільки в межах і спосіб.  

 

КРУЛЬКО І.І. Так що немає роз'яснення. Я вам говорю як юрист, і це є 

логіка процесу, законотворчої роботи. Вона полягає в тому, що якщо весь 

закон відправлено на повторне друге читання, поправки подаються до всього 

тексту законопроекту. Пані Скороход це зробила, вона абсолютно права. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі вам. 
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Я все-таки вам вдячний за ваше трактування як юриста, але я читаю те, 

що чорним по білому пише в Регламенті: діє в межах і в спосіб, 

передбаченим Законом про Регламент.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я ще раз, я розумію ситуацію. Я звертаю увагу, що 

якщо пан Крулько правий, а ми зараз порушуємо Регламент, це ж буде 

ситуація, яка потім… 

 

_______________. (Не чути) 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Ми не можемо проголосувати, порушити 

Регламент, розумієте. Ще раз попереджаю, я не знаю точно, але логіку я 

розумію. Якщо її правка не була прийнята і закон провалений, а, може, я 

додам свій голос, якщо ви її приймете, комітет. А пан Герус каже, що ні, вона 

вже розглянути, ми назавжди її… 

 

_______________. Мені здається, що простіше буде… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На повторне… Дякую вам за підказку, але давайте, 

Іван Іванович, вам дадуть слово, ви скажете. У вас же ж немає на 

бюджетному викриків просто з місця, хто що хоче, те й кричить.  

Стаття 124 пункт 2:  на повторне друге читання головний комітет подає 

лише пропозиції і поправки, внесені після другого читання до статей чи їх 

частин, що не були прийняті у другому читанні. У нас у другому читанні не 

були прийняті всі статті. Відповідно всі пропозиції, подані після другого 

читання до всіх статей, ми зараз розглядаємо. Відповідно саме це і говорить 

ця стаття 124. Іван Крулько говорить: подані не тільки до повторного другого 

читання, а подані і раніше. А тут говорить якраз про ті, які внесені після 

другого читання, стаття 124.  
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Відповідно, значить, є в нас ті, я так розумію,  що ви називали правки і 

з першого читання, і до другого читання, і до повторного другого читання, 

оцей перелік, який був? Це були і до другого читання, і до повторного 

другого читання. Тобто це буде питання не просто Анни Скороход, а це буде 

питання ще десятків правок, які… 

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, але я просто дивлюся номери. Якщо номер 1, то 

це скоріш за все правка подана ще місяць тому, а якщо номер 6, то це 

правка…  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правильно, тобто до повторного… 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю.  Тобто внесли повторно, так як… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло, о'кей.  

Тоді, значить, я ставлю на голосування таку пропозицію, щоб ми 

відхилили ті правки, які були подані до повторного другого читання, за 

виключенням тих номерів, які зараз були озвучені депутатом Кучеренком і… 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. З вашого дозволу, по правках, я хочу уточнити, там  

номер  хочу поправити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  2268? 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Ні-ні, 2389, замість цього – 2389. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  2389. 

Відповідно ставлю на голосувананя відхилити ті правки, які були 

подані до повторного другого читання, за виключенням тих, які зараз були 

озвучені, номери всі чули, під стенограму. 

Хто за відповідне… 

 

_______________. Там якийсь лист прийшов від Кучеренка про 

комітетську правку. Ми що з ним робимо?     

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Коли прийшов цей документ прийшов?  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Вчора. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, Кучеренко цього ж питання не піднімав, що ми 

можемо з ним робити? 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я вибачаюсь, тут таке жваве обговорення, то я хочу 

підняти це питання, бо воно, як на мене, настільки  критичне... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поясніть тоді, що це був за лист, щоб всі були в 

курсі. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Шановні колеги, є величезна проблема, пов'язана з 

абсолютно непрофесійною, поки непрофесійною, я думаю, що це буде по-

іншому кваліфікуватися, карною справою, керівництва НАК "Нафтогазу". 

Ми розуміємо, як важливо сьогодні закупівля  газу і його зберігання в 

сховищах, накопичення до зими. У нас на сьогодні патологічна ситуація, 

коли НАК "Нафтогаз" дозволяє собі купувати за гроші, імпортувати газ, а в 

той же час газ українського видобутку по суті ніхто не купує, експорт його 

заборонений і він по суті в сховищах не проданий, і відповідно його 
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видобуток падає. І тому цією правкою пропонується врегулювати це питання 

для того, щоб НАК "Нафтогаз" в першу чергу міг викуповувати газ 

українського видобутку по договірній ціні по алгоритму, який викладений в 

цій правці, для того, щоб компанії приватні могли нарощувати свій 

видобуток. Мова йде, на хвилиночку, про 1,4 до кінця року мільярда кубів 

газу.  

Я був на нараді у Прем'єра, пан Герус був на нараді у Прем'єра, Прем'єр 

однозначно висловив і всі учасники наради, що вони підтримують. Цю 

ситуацію однозначно вважають необхідність викупу українського газу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У вас є цей лист? Можете його надати? 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Лист? Надіслано було, пан Дудкін. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є цей лист? 

 

ДУДКІН О.М.  Є. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Роздрукований є він? 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. От, будь ласка. 

 

ДУДКІН О.М. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто він прийшов сьогодні о 9 ранку, стосовно того, 

щоб були подані додаткові правки. Дивіться, я думаю, що якщо вже подавати 

тисячу правок, то вже подавати тоді так, щоб о 9-й комітетом додаткові 

правки не подавати, тому що потрібен час, щоб ознайомитися з відповідною 

правкою. 
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Минулого разу у нас було засідання комітету в обід в суботу, матеріали 

були розіслані в обід у п'ятницю, і ви критикували там щодо того, 

витримується чи не витримується 24 години. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Пане Герус... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Секундочку, давайте по черзі будемо. 

Сьогодні у нас додаткові якісь речі надсилаються о 9-й ранку, а в 10:30 

чи в 11-й ми маємо це прийняти. Я їх навіть, чесно кажучи, не встиг 

прочитати, тому що поправок до комітету багато. У нас є правило, щоб 

надсилати це  заздалегідь, за 24, якщо за 23 години, то ми якось можемо це 

пережити. Але  так робити неправильно.  

Дальше, дальше,  у нас було таке, що ми, по-моєму, виносили тоді, 

коли ніхто з членів комітету як би не заперечує  щодо цього.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Пане, голово, я ще раз, щоб ми тут один одному 

моралі не читали, ... (Не чути) засідання комітету було ведено не через 24 

години, а через 18 годин після його оголошення, …(Не чути) засідання 

комітету. Це стосовно порушення Регламенту. Три роки нашої роботи –  це 

суцільне порушення Регламенту. Тому ще раз хочу сказати, якщо ви 

вважаєте, що це якась неважлива проблема, то мене, власне кажучи, це 

жахає. 

Але я пропоную колегам, ми ставимо це питання чи ні? Це ж непросте, 

а 1,4 мільярда, які можна купити в Україні, а не купувати чорти де по 

захмарним цінам. Вибачте. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Тут якраз захмарні ...(Не чути)  бо вони 

тут якраз  теж вказані.  

 



27 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Пане Герус, ціни мають бути договірними, як і ціна 

... (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єдина ситуація, коли у нас можна правки отак 

даватися, коли ніхто не заперечує, це означає, що всі ознайомлені, всіма 

приймається.      

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Минулого разу я звертав увагу на порушення 

Регламенту, ви чудово проголосували і провели комітет. Ще раз, ви хочете 

зірвати це все? Навіщо, поясніть мені? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

 

ШИПАЙЛО О.І. Можна питання? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да. 

 

ШИПАЙЛО О.І. Ви сказали таку штуку, у нас є правило, а це правило 

де воно, хто його придумав, де воно написано? Здається, ми діємо по 

Регламенту Верховної Ради... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Діємо по Регламенту Верховної Ради. 

 

ШИПАЙЛО О.І. Дивіться, …(Не чути) правила, яке придумали ви 

особисто і їх впровадили.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Немає питань.  

 

ШИПАЙЛО О.І. У нас є така домовленість, що  ніхто …(Не чути)  

проти. Вона десь прописана, що це таке? Це документ, чи що? Є позиція 
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народного депутата, він має право її ставити, ви не маєте права її не 

поставити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні, я якраз  не поставлю, Остап Ігорович... 

 

ШИПАЙЛО О.І. Не поставите, ми в регламентний на вас напишемо. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Пане Дудкін,  я вибачаюсь, о котрій годині таблиця 

була розіслана вчора? Дивитися мені чи перевірте, будь ласка. О 16-й годині?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  О котрій годині була розіслана?  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Перевіряйте. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  В даному випадку, Остап Ігорович, я якраз намагався 

знайти рішення, тому що якраз Регламент говорить, що 24 години. Якраз 

закон взагалі на стороні того, що ми це тепер маємо не розглядати. Так що... 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Таблиця була о 12:17? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді не розглядаємо. Тоді… 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Андрій Михайлович, дозвольте, будь ласка.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Ще раз, я наполягаю поставити на голосування цю 

пропозицію. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Такої пропозиції в нас в матеріалах, 

розісланих до комітету, немає.  
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ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Андрій Михайлович… 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я наполягаю поставити на голосування цю 

пропозицію. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.  Зрозуміло. 

Значить йдемо далі по таблиці, яка є розіслана, з правок. 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Андрій Михайлович, дозвольте, я попросив слово. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, прошу.  

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Ми розглядаємо непідготовлений законопроект, який 

має важливе значення для питання підготовки до осінньо-зимового періоду 

2022-2023 років. Не можна відривати зараз газову тему від вугільної теми, від 

електроенергетики і так далі. Ми звертались до вас і пропонували розглянути 

питання заборгованості по заробітній платі гірникам, яка зараз складає 1 

мільярд 400… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так ця ж була врахована правка.  

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Буде на перше число нараховано ще 360 мільйонів і 

ця заборгованість складе більше 1 мільярда 700 мільйонів. Тому ми просимо 

прийняти рішення на нашому комітеті зняти з розгляду цей законопроект 

сьогодні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Який? 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Підготуватись належним чином.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Який саме? 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. 7427. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми ж прийняли рішення, що ми його розглядаємо, 

правки розглядаємо.  

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Так зняти його з розгляду в парламенті. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу. Тільки візьміть мікрофон тоді. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Пан Герус, я зачитаю, дивіться, на підтримку пана 

Волинця. Стаття 39 Закону про комітети. Права та обов'язки членів комітету, 

пункт 2 – члени комітетів мають право вносити пропозиції про розгляд на 

засіданнях комітетів будь-якого питання, що належить до їх відання, а також 

брати участь в обговоренні рішень, висновків і рекомендацій. Пропозиція 

члена комітету на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні 

комітету". Або ви зараз повертаєтеся до Регламенту, або на цьому наш 

комітет закінчиться. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Зрозуміли? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозумів, зрозумів. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Ще раз. Пропозиція члена комітету на його вимогу 

повинна бути проголосована на засіданні комітету. Третій раз читати чи ні?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Читати.  
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КУЧЕРЕНКО О.Ю. Обійдетеся двома.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  

Але матеріали для ознайомлення… 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Пропозиція члена комітету на його вимогу повинна 

бути проголосована на засіданні комітету, втретє вже. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосніше, бо вас погано чути.  Прошу. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г.  Я, з вашого дозволу, пане голово, піднімусь. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мікрофон візьміть, будь ласка. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Можна без мікрофону навіть. Я просто хочу, 

зважаючи на надзвичайну резонансність питання, і за мої вісім скликань у 

мене в історії такого ще не було, щоб такий величезний обсяг грошей в одні 

руки парламент …(Не чути) це третина національного бюджету. Комітет 

профільний, немає нікого з уряду... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мікрофон включіть, будь ласка. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г.  Комітет приймає рішення... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу присісти, щоб... 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Я буду стоячи. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бо там люди, відповідно, щоб вас чули. 
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КИРИЛЕНКО І.Г. Я з повагою до всіх відношуся, тому привик … (Не 

чути) 

 Пане Андрію, пане голово, мабуть, от... хай це буде суб'єктивна думка, 

але щоб у нас не було таких речей, спільне засідання двох чи трьох комітетів 

потрібно проводити, Прем'єр повинен бути, міністр енергетики, міністр 

соціальної політики, міністр закордонних справ, міністр оборони. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Міністр фінансів. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Я депутат, ще раз, восьми скликань, у чотирьох 

урядах працював. Друзі, ми розглядаємо питання під час війни. Прем'єр тричі 

заявив, Президент кожного дня заявляє: у нас немає іншого пріоритету, ніж 

оборона, ніж війна, перемога у війні. Читає вас вся країна. Нам для того, щоб 

перейти в контратаку хоч якось, тисячі дронів-камікадзе, тисячу броньованих 

бойових машин, 300 ракетних систем залпового вогню і так дальше. Вчора 

словаки згодні дати нам МіГи, нам треба захистити небо. Кожен МіГ коштує 

39 мільйонів євро, це на одну хвилиночку понад мільярд гривень.  

Ну, хай прийдуть урядовці і скажуть: стоп, у нас по обороні всі питання 

вирішені, нам всього вистачає. Міністр закордонних справ говорить: це ленд-

ліз, який ми за три місяці проїмо, левова частка, але ми із Сполученими 

Штатами Америки домовилися, дзвоніть послу. Посол дзвонить. …(Не чути) 

Міністр соціальної політики: у нас по пораненим питання всі вирішені, 

протезування і так дальше, по сім'ям взагалі всі питання вирішені і так 

дальше. Міністр фінансів: у нас все, питань немає. Це саме головне питання. 

Хай скажуть урядовці, їм відповідати за це. А нам голосувати, нам теж 

нести відповідальність. Парламентсько-президентська форма правління. 

Підпорядкований нам орган – уряд. Ми розглядаємо в залі цей закон –  

жодного в урядовій ложі немає урядовця. Люди добрі, слухайте, ділиться 

половина національного бюджету на наступні пів року, одні депутати 
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чубляться. Вийшла Юлія Тимошенко, 15 хвилин виставила десять позицій –  

ніхто не спростував, що не треба 265, треба в десять разів менше. Жодного 

спростування.  

Пане Андрію, я ... (Не чути) вашому досвіду, вашому  патріотизму, моя 

пропозиція така: спільне засідання трьох комітетів у присутності всього 

уряду, хай докажуть, що це саме головне  зараз і саме така сума. Інакше в залі 

буде знову сварка, і знову буде скандал. І нам треба скандал під час війни? 

Друзі, мене тіпа все. Ну, ми ж спільно повинні працювати зараз, спільно 

об'єднати зусилля. Уряд повинен сидіти, за кожну правку, там, де правка 

стосується перерозподілу, піднімається міністр профільний, говорить, ні, нам 

ці гроші не треба, туди треба, віддайте туди.  І ми чуємо аргументацію, що, 

да, туди не треба, куди пропонує депутат. Йде діалог, йде пошук істини в 

країні, яка воює.  

З ким ми зараз воюємо, між вами? З вітряними мельницями, бо нікого з 

уряду немає, який би міг встати захистити цю позицію, яка 265... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.      

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Вибачте, будь ласка,  трошки розхвилювався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Позицію почули.  

Варто пам'ятати, що це урядовий законопроект, який, власне, і 

обговорювався на уряді... 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Це не урядовий законопроект, це комітетський 

законопроект.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Вікторія Олександрівна, прошу, ви піднімали руку.  

 



34 

 

ГРИБ В.О. Колеги, я просто дуже переживаю, що в нас не залишається 

часу. Тому я все ж таки пропоную поставити на голосування цю останню 

правку, яка була подана паном Кучеренком, і рухатися по тим правкам, які 

були подані після другого читання.  

Якщо можна, тому що залишається тільки 40 хвилин, навіть менше.  

  

ШИПАЙЛО О.І. По листу Кучеренка ми ж можемо його прийняти в 

цілому, можемо частину цього листа прийняти... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я хотів пояснити.  

 

ШИПАЙЛО О.І. Як комітет можемо приймати будь-який текст цього 

листа, це комітетська правка. Ми  її обсудили 5 хвилин і прийняли. Щось вас 

там не влаштовує, подискутуємо, викинемо. Ви можете не поставити цей 

лист, скільки ж це говорити? Не подобається ціна –  давайте її викинемо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Остап Ігорович, я, власне, і пояснював ситуацію, 

чому є в Регламенті закладена якась думка, ця думка говорить про те, що має 

бути депутатам достатньо часу для ознайомлення. І тому я кажу, це для нас 

саме головне. Якщо всі депутати кажуть, що ну да, трошки менше було часу, 

але ми ознайомилися, всіх влаштовує. Тому що якщо хтось просто не має 

матеріалів і з ним не ознайомився, тоді це питання. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Так ми вже всі ознайомилися, давайте  запитання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так я до того й вів, а Остап Ігорович почав займати 

якусь радикальну позицію там на грані з конфліктною.  

Я до того й вів, що якщо заперечень немає, то я теж прочитав сьогодні 

зранку цю правку, є два абзаци там, які є  складні. Наприклад, є один абзац, з 

яким ми повністю погоджуємося. Повністю погоджуємося з тим, що 
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законодавчо зобов'язати, щоб протягом цього сезону НАК "Нафтогаз" 

викуповував газ у приватних компаній.  

Абзаци,  які складні, – це ціна. Тому що тут пропонується, що ціна має 

бути, як на  нідерландському хабі TTF, мінус вартість транспортування до 

Словаччини. Але ж щоб продати її по нідерландській ціні в Нідерландах, то 

треба протранспортувати в Нідерланди, а не в Словаччину. І тут можуть бути 

нюанси. І, на мою думку,  краще ціну в законі не писати, тому що в 

Словаччині може бути, наприклад, там ціна нижча взимку, особливо якщо не 

буде там транзиту і не буде російського газу. І це означає, що в Словаччині 

ти можеш  продати її по ціні нижче, тому було б справедливіше там 

словацька ціна мінус вартість транспортування в Словаччину або 

нідерландська ціна, яка може бути вища, мінус вартість транспортування в 

Нідерланди тоді. Оцей момент… А, можливо, там ціни не сильно 

відрізняються в Словаччині і в Нідерландах, не матеріально, там на 2, 3, 5 

відсотків. Тоді можна з  цим погодитися, в цьому треба розбиратися і це 

потребує більше часу. Це перше в мене питання. І цього часу зараз просто 

недостатньо. 

А друге питання, це дія положень цього пункту не поширюється на 

придбання природного газу українського видобутку у суб'єктів 

господарювання,  єдиним засновником яких або контрольний пакет акцій 

яких  належить відповідному суб'єкту  ринку природного газу,  на якого 

покладено спеціальні обов'язки. 

Простими словами, це означає, що НАК "Нафтогаз" має викуповувати 

газ в Burisma, в ДТЕК, в Гео Альянсу, в Укранафтобуріння, але не має 

викуповувати в  Укрнафти, де наполовину є  приватний акціонер, а 

наполовину державний. Тобто там, де всі приватні акціонери  з відомими 

прізвищами, там має викуповувати,  а в компаній, де половина  державі 

належить, а половина приватному… 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю.  З відомим прізвищем. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. З відомим прізвищем. Але Укранафтобуріння у нас 

теж Коломойського, чому тоді викуповуємо, а в Укрнафти, де 50 на 50, не 

викуповуємо?  Закон же ж має бути один для всіх, як би має бути принцип 

якийсь для всіх. Ну, це теж як би є питання, чому буде один видобувник газу, 

який не підпадає під дію цього закону. Тому це... Можливо, є якісь 

пояснення? У цьому треба також довше розбиратися.  

Тому я би пропонував, оці два абзаци для мене просто... я навіть … (Не 

чути) правильно, неправильно, вони не до кінця зрозумілі, я не встигаю зараз 

з цим розібратися. Я пропоную цю правку прийняти в редакції першого 

абзацу, який говорить, що... Простими словами. Я вам давайте зачитаю, щоб 

всі чули. 

Розділ VII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про 

ринок природного газу" доповнити новим пунктом 12 такого змісту: 

тимчасово, до 15 квітня 20223 року, установити, що з метою проходження 

осінньо-зимового періоду 2022-2023 та задоволення потреб побутових 

споживачів і підприємств теплопостачання, суб'єкт ринку природного газу, 

на якого покладаються спеціальні обов'язки відповідно до статті 11 цього 

закону (це є НАК "Нафтогаз", на нього покладаються спеціальні обов'язки), 

зобов'язаний придбавати природний газ українського видобутку в суб'єктів 

господарювання, що провадять діяльність із видобутку природного газу на 

території України, у прозорий та недискримінаційний спосіб.  

До речі, ми останнім абзацом пропонуємо трошки дискримінаційний 

спосіб, коли одній компанії не можна. 

У прозорий та недискримінаційний спосіб на біржових та/або 

позабіржових аукціонах (торгах) у відповідності до вимог чинного 

законодавства України шляхом укладення відповідних договорів купівлі-

продажу в порядку, обсягах та з джерел фінансування, встановлених 

Кабінетом Міністрів України. 

Оце я повністю підтримую. Деталі вже там... 
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КУЧЕРЕНКО О.Ю. Одна ремарка тільки, пане Андрію. Дивіться, все 

би було так, якби не було відомо вам і мені, може іще і всім, що газ той же 

самої "Укрнафти" вже викуплений на три роки наперед "Нафтогазом" з 

передоплатою, ви ж знаєте. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, якщо … (Не чути) , значить не зможуть продати, 

бо у них немає цього газу. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Ну як, вони їм заплатили наперед, і вони тепер 

мають постачати по ціні, по якій заплатили гроші. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Договір підписаний? Підписаний. Значить, у них 

цього газу вже немає, він вже по договору проданий.  

 

_______________. Підписаний на три роки наперед. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Це на  три роки наперед він викуплений.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правильно. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю.  … (Не чути)  ваш приклад з "Укрнафтою", я 

розумію там один з олігархів. У нас вже олігархів не має, мабуть,  … (Не 

чути) нічого, з цими бізнесменами, но він не дуже вдалий. Пояснюю ще раз. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Три роки наперед включає і пів року. Якщо ці дві 

компанії, я не знаю, домовляться, дві компанії за взаємною згодою можуть 

розірвати договір? Можуть. Можуть його змінити. Внесення змін і доповнень 

можуть зробити? Можуть. Тому нам просто не треба в законі виключати, що 

в когось купляють, а в когось не купляють. Якщо в нас цього газу немає, ми 
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вже його продали, значить вони його не зможуть більше продати і питання 

само собою вирішилося. Для чого нам в законі якісь дискримінаційні пункти, 

які якби… Ще раз скажу, можливо, там щось є, але це треба більше часу 

розбиратися. Поки що з того я не розумію, для чого цей пункт потрібен. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Мені здається, що якщо в Укрнафті все ж таки там 

скільки, 52 відсотки у Нафтогазу, але він сам може визначитися з ціновою 

політикою, взагалі зі стратегією… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, а згідно цього пункту не може. Із-за цього 

пункту він не може викупати в них газ. Тому я би пропонував, щоб ми не 

встановлювали ціну, що та нідерландська ціна мінус транспортування до 

Словаччини,  я не знаю, вона правильна чи неправильна, просто не знаю, і не 

казали, які компанії можуть продавати, які не можуть продавати, взяли 

перший абзац і в порядку, обсягах та джерелах фінансування, встановлених 

Кабінетом Міністрів України. І Кабінет Міністрів відповідним порядком далі 

пропише, яка там має бути стартова ціна аукціону і інші деталі. Я пропоную 

таке.  

Тому, якщо ні в кого немає заперечень, це якби нормальна версія. З 

однієї сторони, ми підтримуємо, з другої сторони, багато там треба 

вирішувати на рівні Кабміну, бо там можуть бути якісь оперативні рішення. 

Я не знаю, там, можливо, якісь, механізм… 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. На нараді, де я вперше, мабуть, підтримав пана 

Вітренка, який казав, що якщо ви чітко не пропишете ціну, за якою мені 

контрактувати… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кабміну казав. Кабміну він це казав.  
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КУЧЕРЕНКО О.Ю. Да, Прем'єру він казав, що якщо не буде прописана 

ціна, то буде відповідно, я сяду. Він і так сяде, безумовно, але за інше. Це 

окрема, це моя особиста точка зору. От тому я в цій ситуації розумію, що 

цією формулою, от те, що ми з фахівцями проробляли, ми, власне кажучи, 

пана Вітренка ми захищаємо від цієї статті, від однієї зі ста, за яку він буде 

відповідати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це Кабмін має зробити, тому що … (Не чути) що ми 

встановили неправильну якусь стартову ціну. Парламент не може оперативно 

за день змінити своє рішення, а Кабмін може, тому це має на оперативному 

рівні визначатися залежно від того, чи є конкуренція. Якщо є конкуренція – 

стартова ціна взагалі не має значення, якщо стартова ціна буде дорівнювати 

фінальній ціні, значить її тоді треба встановити так, щоб було нестидно по 

тій ціні купити газ державній компанії в приватних.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Тут була моя ще в першому поданні правка, на мій 

погляд, абсолютно виважена про те, що суб'єкт з ПСО зобов'язаний 

формувати додаткові ресурси в першу чергу за рахунок викупу природного 

газу у інших за договірною ціною. На жаль, до речі, комітет не підтримав, 

але, як на мене, вона була найбільш демократична – договірна ціна. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропоную тоді, якщо немає знову ж таки заперечень, 

в редакції першого абзацу другий і третій абзац Кабмін сам вже в своєму 

порядку буде визначати, що робити.  

Хто за відповідне рішення, прошу проголосувати. Включити в 

порівняльну таблицю і підтримати цю правку в частині першого абзацу. Хто 

за відповідне рішення? Давайте я буду йти по прізвищах все-таки.  

Бондар утримався чи за?  Утримався. 

Волинець Михайло Якович. 

Герус Андрій – за. 
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Горобець Олександр Сергійович. 

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гриб Вікторія Олександрівна. 

 

ГРИБ В.О. Андрій Михайлович, мені здається, що все ж таки ціна – це 

важливо. Тому я навіть не знаю, що робити, чесно вам скажу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Підтримати. Я пропоную, по-перше, завтра… 

Дивіться, у нас є ще механізм там просто роботи комітету в такому робочому 

режимі. У нас був відкритий комітет, який не закритий, його треба 

завершити. Я пропоную, щоб завтра ми зібралися на 16:30 після пленарного 

засідання, там де у нас був запрошений Енергоатом. Вирішимо далі в 

закритому режимі чи не в закритому. Просто треба закрити комітет. І далі я 

пропоную, щоб ми запросили Асоціацію газовидобувних компаній, 

Міністерство енергетики і представників Кабміну, щоб ми разом спільно 

обговорили, яка ціна і як вони мають починати в якості парламентського 

контролю, щоб ми забезпечили справедливий і адекватний підхід до цього 

питання. В законі нідерландський хаб мінус транспортування до Словаччини 

як би... 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Андрій Михайлович, заради… ви ж справедлива 

людина, да, нагадую першу версію законопроекту, чудового від уряду, в 

якому пропонувалося в тексті законопроекту підприємством ТКЕ продавати 

газ за формулою нідерландського хабу мінус. Нагадую просто, да, логіка.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І ми цього не підтримали. Тому ми якщо послідовні, 

то, в принципі, мали б і дальше це... Може, й треба... Ще раз кажу: просто 

треба більше часу.  
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Тому давайте ми це на рівень Кабміну і запросимо на комітет на 

обговорення, навіть зробимо офіційне засідання комітету з кворумом, з 

присутністю всіх, і на комітеті це питання обговоримо. Коли в нас буде там 

декілька питань, і одне з цих питань буде оце. 

 

_______________. Андрію Михайловичу, ви говорили і була ваша 

пропозиція, розглянути по вугільній галузі теж на ранок. Давайте... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте ми з одним закінчимо. 

Вікторіє Олександрівно, я пропоную все-таки підтримати. Тут є 

частина того, що ми хочемо, є. Тут є вже законодавче зобов'язання 

викуповувати газ. Відповідно питання ціни обговоримо. Це важливе питання, 

я згоден, воно має бути справедливо якось вирішено. Так що Кабміну, 

думаю, якщо ми підключимося, то ми забезпечимо, щоб була справедлива 

ціна.  

Тому ваш голос "за"? За.  Супер. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єфімов Максим Вікторович. …(Не чути) 

  

ЄФІМОВ М.В. За. 

 

ОЛОВУЮЧИЙ. За. Єсть. 

Жупанин Андрій Вікторович. 

 

ЖУПАНИН А.В. За. … (Не чути) за український газ. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правильно. Спасибі вам. 

Іоффе Юлій Якович. 

 

ІОФФЕ Ю.Я. За. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Камельчук Юрій Олександрович. Не чути. 

Кісільов Ігор Петрович є? Кісільов Ігор Петрович. 

Кіт Андрій Богданович. 

 

КІТ А.Б. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Костюх Анатолій Вячеславович. 

 

КОСТЮХ А.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кучеренко Олексій Юрійович. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз Володимир Вікторович. 

 

МОРОЗ В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мулик Роман Миронович. 

 

МУЛИК Р.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нагорняк Сергій Володимирович. 

 

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

 

НАГОРНЯК С.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Камельчук також – за. Є.  
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НАГОРНЯК С.В. І Нагорняк – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нагорняк – за. 

Пивоваров Євген Павлович. 

 

ПИВОВАРОВ Є.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Припутень Дмитро Сергійович. 

Семінський Олег Валерійович.  

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Совсун Інна Романівна. Так, не підтримує 

видобувників газу. 

Скороход Анна Костянтинівна.  

Шаповалов Юрій Анатолійович. 

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шипайло Остап Ігорович. 

Юрченко Олександр Миколайович. 

 

ЮРЧЕНКО О.М. Юрченко – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Совсун Інна Романівна не з'явилась? Підкажіть їй, 

щоб включилася, щоб було відвідування комітету. 

20 голосів – за. Рішення прийнято. 

Далі. Переходимо тоді до інших. Є дві як би пропозиції, зараз 

проголосувати таблицю за виключенням тих правок, які були озвучені. Ті 



44 

 

правки, які додані в таблицю, підготовлені до другого читання, їх відхилити 

всі для того, щоб була можливість податковому і бюджетному комітетам 

прийняти своє рішення, тоді повернутися до тих правок.  

Ви хочете обговорювати кожну правку чи як? 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я хочу попросити ще раз перевірити, щоб ми 

змістили в такий спосіб можливу правку, щоб не було …(Не чути) свої 

правки. 

2267, 2395, 2389, 2390, 2394, 2477, 2476, 115, 1113, 1114, 1115, 1147.  

 

_______________.  (Не чути)  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю.  Що-що? 

 

_______________. (Не чути)  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Наша спільна, мабуть.  

 

______________. Ваша спільна, ви її назвали перший раз, зараз ви її не 

назвали. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я хочу перевірити, що вони потрапили в список 

просто, розумієте. 

 

_______________. У вас там хаос в правках повний. Навіть якщо от 

береш правку, я читаю свою правку, а потім читаю, напроти має бути там 

запропоновано, в якій редакції залишається …(Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Це правка, яка була подана до першого читання? До 

другого читання.  
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У мене... 

 

_______________. (Не чути)  

  

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Давайте я дочитаю, щоб воно... Можна я дочитаю?  

Ще раз, дев'ята група правок: 1113, 1114, 1115, 1147. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Стоп, стоп, 1113 раніше не було. Я їх зачитав, двічі 

по них пройшлися. Ні, треба, коли була таблиця розіслана?  

 

_______________. В першій половині дня.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 12:18. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Там одна і так ж правка в різних просто там 

дублікатах. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Для чого? 

(Загальна дискусія) 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я готовий по тексту, просто я хочу, щоб номери... 

Це по тексту, ще раз, це про одну, щоб таблиці не переплутати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У мене прохання, коли у нас там на засіданні ми 

обговорюємо, просто взяти  або там телефон, або в айпад брати ту таблицю, 

яка розіслана і використовувати правки згідно таблиці, яка розіслана. Тому 

що тоді у нас всі будуть однакові правки. Якщо хтось виходить з своїми 

домашніми заготовками це добре, але правки, номери тоді можуть не 

співпадати. 
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КУЧЕРЕНКО О.Ю. Ось цю використовуємо? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да. 

(Загальна дискусія) 

Ні-ні, там все коректно якщо уважно почитати, то можна в цьому 

розібратись.  

Дивіться, у мене пропозиція наступна, щоби в цьому ми тут не 

заплутувалися, да, зараз різні номери правок і дозволити працювати іншим 

комітетам, у мене пропозиція, окрім тої правки, яку ми вже внесли і 

підтримали, решту правок відхилити. І відповідно такий законопроект 

запропонувати в зал. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Категорично проти. Ви знову починаєте 

маніпулювати. Я розумію мету вашої маніпуляції.     

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Яка мета? 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Вчергове обманути і ввести в оману депутатів 

комітету. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Та я не вводжу в оману, я кажу прямо – пропоную 

правки відхилити.  

 

 КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я пропоную, оскільки таблиця була роздана не за 

24 години до початку комітету, перенести тоді, не закриваючи засідання 

комітету, для того, щоб могли остаточно доопрацювати з таблиці.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Юрійович, і це ви, який в 9 ранку 

відправили, говорите про 24 години? 
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КУЧЕРЕНКО О.Ю. Та я ще раз хочу сказати, да, я відправив правку і 

ви могли її поставити, я вас просив 15 хвилин, щоб ви її поставили. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А тепер говорите про 24 години. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я говорю про 2 тисячі 400 правок. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Матеріали до засідання комітету це називається.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Ще раз хочу сказати, я наполягаю на тому, щоб мої 

правки були заслухані і проголосовані комітетом. Я ж не на всіх наполягаю.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Значить… 

 

ГРИБ В.О.  Андрію Михайловичу, можна… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. 

 

ГРИБ В.О. Я все ж таки наполягаю на тому, щоб ми розглянули ці 

правки, які були після другого читання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1 тисяча 22 правки. 

 

ГРИБ В.О. Там 1 тисяча 222 правки після цього?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1 тисяча 22. Причому деякі з них повторюють одна 

одну, деякі з них повторюють правки до другого читання.  

 

ГРИБ В.О. Тоді можна погодитися на пропозицію пана Кучеренка і 

провести засідання після сьогоднішнього засідання Ради.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Значить, є оголошені в нас ці правки, які я 

зачитав… 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я почав читати номери. Можна я дочитаю? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так ви вже читали їх, я ж їх всі записав.  

 

ГРИБ В.О.  Так і я хочу оголосити тоді.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Оголосіть, скажіть.  

 

ГРИБ В.О.  2270, 2391, 2397 – правки, пов'язані з продовженням дії 

"зеленого" тарифу на 6 місяців. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ще раз. 

 

ГРИБ В.О.  2270, 2391, 2397. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 2270, 2380 і… 

 

ГРИБ В.О.  Ні. 2270, 2391, 2397. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Дозвольте, я зачитаю… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Секунду, секунду. 2270, 2391 і? 

 

ГРИБ В.О.  2397. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 2397. Вони стосуються… Це правки Жупанина? 
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ГРИБ В.О. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, нехай автор сам свої правки говорить і сам їх 

розказує.  

Вікторія Олександрівна, ви могли правки всі зареєструвати і вам не 

треба там представляти чужі правки. 

 

ГРИБ В.О. Ні, просто, мабуть, не було пана Жупанина. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є він, є, він голосує, сьогодні він у нас присутній.  

 

ГРИБ В.О. Пане Андрію, а він хоче щось сказати. 

 

ЖУПАНИН А.В. Ні, все нормально, сиджу і дивлюся на вас з екрану 

свого комп'ютера. 

 

ГРИБ В.О. Так ви не наполягаєте на …(Не чути) , пане Жупанин? 

 

ЖУПАНИН А.В. Ще раз, не чую. 

 

ГРИБ В.О. Ці правки, які ви подавали, 2270, 2391, 2397, ви хіба не 

наполягаєте на тому, щоб ми їх розглянули? 

 

ЖУПАНИН А.В. Поки ні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Дякую. 

 

ГРИБ В.О. Я можу наполягати на його правках. 
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КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я прошу записати, щоб не випали правки: 1113, 

1114, 1115, 1147. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чекайте, ще раз. 1113. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. 1114. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  1114. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. 1115, 1147. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1147. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. 322, 345, 349. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 348 вже нема? А ви можете сюди не дивитися, а 

дивитися в таблицю, тому що це якийсь ваш… Ця таблиця у всіх є.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Можна записати ті номери, які я читаю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми ж разом записали їх.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Це перепровірені номери із таблиці. 322, 345, 349. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 322, 345 і що – 349? 349, давайте 349. Це про що 

правка? 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Це про ПСО, про ринок природного газу. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Пишу: про ринок природного газу. Що саме вона 

говорить? 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Те, що я зачитував, що суб'єкт ринку за договірною 

ціною може викуповувати газ.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні,  349 просто виключає 22 підпункту 1 пункту 2 

розділу ІІ "Прикінцевих положень" законопроекту. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Вибачте, 348. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  349, вона про що, в чому її принциповість? Що вона 

дає? 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. 348. 349, я не правильно сказав.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А, 349 немає.  

Давайте тоді, значить, зробимо наступне. Давайте... 

  

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Дуже важливий пункт, будь ласка, бо ви ж 

справедлива людина. Тут вісім правок, вони в різних колективах, і я хотів би, 

щоб ми так само їх поставили на голосування, пояснюю чому. Мова йде про 

компенсацію НАК "Нафтогазу" із бюджету різниці в ціні за січень-лютий 

2021 року. Звертаю увагу, прив'язка до ціни ...(Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Які номери правок? 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. 423, 425... 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Те, що ви озвучували, там цього не озвучили. 

Дивіться, це взагалі ви якось говорите набір просто цифр, я цей набір цифр 

записую, через півгодини ви говорите ще якийсь набір цифр. Так можна любі 

цифри просто називати, я буду сидіти  записувати всі... 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Це не любі цифри.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я ж за вами записував під стенограму всі правки, які 

були. Плюс все, що …(Не чути) , я так розумію, це все, що  було розглянуто 

в першому читанні. Рішення комітету є, і я ще раз переконався з тексту 

закону, що у нас коректне рішення комітету. Тому в даному випадку немає 

сенсу їх обговорювати.  

Я пропоную відхилити правки за виключенням тих правок, поданих до 

повторного другого читання, які сьогодні були озвучені Кучеренком, 

Волинцем і Нагорняком. У Нагорняка одна – 2396 і в Кучеренка і Волинця  

більше.  

Пропоную всі решта правки  відхилити згідно тої пропозиції, як 

записано в  таблиці, яка в нас є, за винятком правки, яку ми вже 

проголосували і підтримали, і додали її до таблиці. 

Хто за відповідне рішення, прошу проголосувати.  

Так, Бондар Михайло Леонтійович. 

 

БОНДАР М.Л. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За.  

Волинець Михайло Якович. 

Герус Андрій Михайлович – за. 

Горобець Олександр Сергійович. 

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. За. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Гриб Вікторія Олександрівна. 

 

ГРИБ В.О. Утрималась. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єфімов Максим Вікторович. 

 

ЄФІМОВ М.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Жупанин Андрій Вікторович.     

 

ЖУПАНИН А.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іоффе Юлій Якович. 

 

ІОФФЕ Ю.Я. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Камельчук Юрій Олександрович.  

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Камельчук – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кісільов  Ігор Петрович. Немає. 

Кіт Андрій Богданович.  

 

КІТ А.Б. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Костюх Анатолій Вячеславович.  

 

КОСТЮХ А.В. За. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кучеренко Олексій Юрійович. 

 

 КУЧЕРЕНКО О.Ю. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 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.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Припутень Дмитро  Сергійович. 

Семінський Олег Валерійович. 

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Совсун Інна Романівна. 

 

СОВСУН І.Р. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. Супер. 

Скороход Анна Костянтинівна. Утрималась. 

Шаповалов Юрій Анатолійович. Шаповалов Юрій Анатолійович! 

Шипайло Остап Ігорович. 
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Юрченко Олександр Миколайович. 

 

ЮРЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шаповалов Юрій Анатолійович не з'явився? Кісільов 

не з'явився. Всі решта є.  

19 голосів "за". Рішення прийнято.   

Чи є у вас ще якісь виступи, думки? Немає?  

Якщо немає… 

 

СОВСУН І.Р. Пане голово, дозвольте, це Інна Совсун. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу 

 

СОВСУН І.Р. Скажіть, будь ласка, а у нас планується наступне чи 

продовження засідання, яке стосуватиметься Енергоатому?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Я сьогодні вже сказав. Завтра на 16:30 після 

засідання ми всі маємо бути в Києві, тому якраз в нас буде можливість 

вживу, і була пропозиція зробити закрите засідання. Ми зможемо зробити 

закрите, коли тут зберемося.  Завтра о 16:30. 

 

СОВСУН І.Р. Все, дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І в сьогоднішньому засіданні оголошую перерву до 

16:30 чи до 16:15. Ну, щоб ми, може, перекусили там, давайте до 16:30.  


