
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань енергетики 

та житлово-комунальних послуг 

05 жовтня 2022 року 

Веде засідання голова Комітету ГЕРУС А.М. 

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По суті це той же самий законопроект, який схвалив 

комітет на минулому засіданні. Раніше були певні доопрацювання і він був 

схвалений в редакції комітету. На сьогодні цей текст, який був в редакції 

комітету, він просто перереєструвався як новий законопроект. І той же самий 

текст, той же самий законопроект ми сьогодні розглянемо, щоб вже не був в 

редакції комітету, щоб ніхто не плутався, а щоб був просто зареєстрований 

законопроект, текст якого можна прочитати на сайті.  

І, наскільки я пам’ятаю, Остап Ігорович, голова профільного 

підкомітету, нехай поправить, якщо я помиляюсь, там просто з самого 

початку законопроекту додано, що існує заборона до приватизації активів 

компанії “Енергоатом” і самої компанії “Енергоатом”. Навіть після того, коли 

компанія буде корпоратизована, ні про яку приватизацію мова не йде. І це 

виписано в явній формі на початку законопроекту, щоб ми всі розуміли, що 

це корпоратизація, і зняли ті всі спекуляції. Ні, хто захоче там займатись 

спекуляціями, той може, але хто захоче почитати законопроект, він прямо на 

початку законопроекту побачить в явній формі таку ремарку.  

Тому я пропоную зараз, ми його обговорили, цей законопроект, і на 

підкомітетах він обговорювався, і були засідання комітету, тому я пропоную 

зараз затвердити порядок денний і відразу ми встановимо кворум, і потім 

розглянути той законопроект, який ми уже один раз підтримали на минулому 

комітеті.  



Тому порядок денний. Пропонується законопроект 8067 розглянути. 

Хто за такий порядок денний? І заодно встановлюємо кворум, я буду іти по 

списку.  

Бондар Михайло Леонтійович. 

 

БОНДАР М.Л. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Волинець Михайло Якович. Волинець Михайло 

Якович!  

Герус – за.   

Горобець Олександр Сергійович.  

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гриб Вікторія Олександрівна.  

 

ГРИБ В.О. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єфімов Максим Вікторович. Єфімов Максим 

Вікторович! Не чути.  

Жупанин Андрій Вікторович.  

Волинець Михайло Якович. Порядок денний 8067. За.  

Жупанин Андрій Вікторович. Не чути.  

Іоффе Юлій Якович.  

 

ІОФФЕ Ю.Я. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Камельчук Юрій Олександрович. Камельчук Юрій 

Олександрович!  Не чути. 

Кісільов Ігор Петрович. Кісільов Ігор Петрович!  



Кіт Андрій Богданович. Кіт Андрій Богданович! 

Костюх… Не видно його?  

Костюх Анатолій Вячеславович. Костюх Анатолій Вячеславович! 

Кучеренко Олексій Юрійович. Кучеренко Олексій Юрійович!  

Мороз Володимир Вікторович. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кучеренко – за.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз Володимир Вікторович. Мороз Володимир 

Вікторович! Немає.  

Мулик Роман Миронович. Мулик Роман Миронович!  

Нагорняк Сергій Володимирович. Нагорняк Сергій Володимирович! 

Пивоваров Євген Павлович. 

 

ПИВОВАРОВ Є.П. Вітаю! За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Припутень Дмитро Сергійович. Припутень Дмитро 

Сергійович!  

 

ПРИПУТЕНЬ Д.С. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Семінський Олег Валерійович. Семінський Олег 

Валерійович! Олег Валерійович, за? Бачу вас. Руку підніміть, якщо “за”. Є, 

за.  

Совсун Інна Романівна.  

 



СОВСУН І.Р. Підтримую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скороход Анна Костянтинівна. Скороход Анна 

Костянтинівна!  

Шаповалов Юрій Анатолійович.  

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шипайло Остап Ігорович. Шипайло Остап Ігорович! 

Юрченко Олександр Миколайович.  

 

ЮРЧЕНКО О.М. Є.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрченко Олександр Миколайович. 

13. 13 голосів – за. Присутні також получається 13. Присутні…. 

Прошу?  

 

_______________. Кворум є.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кворум є, да. Зрозуміло. Значить, законопроект 8067 

ми всі обговорювали і всі його знають, всі його підтримали на минулому 

комітеті. Єдина норма, яка добавилась, – це фактично дублювання тих норм, 

які були по тексту, що забороняється приватизація, це прописано в явній 

формі і категорично. Тому всі знають, тому я прошу перейти до голосування, 

тому що фактично ми будемо голосувати за той же законопроект, за який ми 

голосували тиждень тому. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Прохання, прохання не порушувати Регламент, 

запропонувати обговорити і рухатися за Регламентом.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте. У вас є що обговорити? Давайте. Прошу, 

вам слово, Олексій Юрійович.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Дякую. 

Я просто декілька слів хочу сказати. Перше. Враховуючи те, що це 

непростий законопроект, дуже просив би в першу чергу голову, шановного 

Андрія Михайловича, не застосовувати терміни спекуляції, неспекуляції. Ще 

раз наголошую, кожний депутат має своє право на свою думку, вони будуть 

висловлюватися на комітеті і в залі. Тому це абсолютно недоречно і 

некоректно давати такі коментарі. Погоджуєтесь, да, Андрій Михайлович?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я тут погоджуюсь, але якщо в тексті чорним по 

білому пишуть, що приватизація заборонена, а потім хтось говорить, що це 

для приватизації, ну, я не знаю, як це назвати тоді.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Андрій Михайлович! Андрій Михайлович, ваші 

оцінки – це  ваші суб’єктивні оцінки. Я просто повторюю, розумієте. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Хто там що, спекуляції, неспекуляції – точно не 

вам… (Не чути) кожний депутат має право висловлювати свою думку. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, висловлюйте. Висловлюйте.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Це я так, для того, щоб заспокоїтися просто. Ми ж 

спокій хочемо в країні в ці скрутні часи.  

Тепер друге. Стосовно своєї позиції хочу одразу зазначити, що коли, 

дійсно, відбувалося голосування по першому законопроекту, ну, не по 

першому, а вже по другому, доопрацьованому, по-перше, хочу подякувати 



колезі Шипайлу за дуже таку фахову роботу, ґрунтовну, три засідання 

підкомітету, дійсно, дискусії, тобто якісно готувався розгляд. І я хочу 

сказати, що я на той момент дійсно не бачив трагедії в корпоратизації і 

вважав, що цей процес може рухатися, але у нас на фракції і потім в 

експертному середовищі відбулися дуже палкі дискусії, аргументовані 

дискусії. І хочу сказати, що були наведені аргументи, які в цій ситуації все ж 

таки мою позицію змінили. Я вважаю, що, незважаючи на заборону 

приватизації, це, безумовно, однозначно ця норма має бути. Але, безумовно, 

в нас будуть питання, і я про це попереджав під час свого виступу в залі, в 

першу чергу стосовно передачі в статутний капітал нової компанії 

державного майна і відповідно внесення змін до законів.  

Я на цьому своєму виступі ставлю крапку. Я можу однозначно 

практично сказати, що наша фракція не буде це підтримувати. І відповідно 

моя позиція при голосуванні по цьому законопроекту буде відповідати тому 

рішенню і тим дискусіям, і позиції, яка була обговорена за останні тижні. 

Далі пропоную перейти до голосування. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Добре. Тоді, значить, пропонується 

рекомендувати за результатами розгляду в першому читанні прийняти 

законопроект за основу, за основу і в цілому не голосуємо, за основу і 

включити законопроект до порядку денного. І відповідно до статей  50 та 101  

Регламенту Верховної Ради визначити його невідкладним та скоротити 

строки внесення альтернативних законопроектів. Це вже далі буде Верховна 

Рада визначатися окремим голосуванням. Хто за відповідне рішення, прошу 

голосувати.  

Бондар Михайло Леонтійович.  

 

БОНДАР М.Л. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утримався.  



Волинець Михайло Якович. 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Герус – за.  

Горобець Олександр Сергійович. Горобець!  

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Горобець – за.  

Гриб Вікторія Олександрівна.  

 

ГРИБ В.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. 

Єфімов Максим Вікторович. Єфімов Максим Вікторович! Не чути.  

Жупанин Андрій Вікторович. Жупанин Андрій Вікторович! Не чути. 

Жупанин є на зв’язку чи ні? Андрій Жупанин пише … (Не чути) участь… 

Він є чи це просто напис, там нікого немає? Жупанин… 

 

ЖУПАНИН А.В. Жупанин – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Жупанин – за. Є. 

Іоффе Юлій Якович.  

 

_______________. (Не чути) 

 

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 Андрій Богданович!  

Костюх Анатолій Вячеславович. 

 

КОСТЮХ А.В. Костюх – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За.  

Кучеренко Олексій Юрійович.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мороз Володимир Вікторович. Мороз Володимир 

Вікторович!  

Мулик Роман Миронович.  

 

ЄФІМОВ М.В. Єфімов – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єфімов – за. Є. 

Роман Миронович. Немає. 

Нагорняк Сергій Володимирович. Нагорняк Сергій Володимирович!  

Пивоваров Євген Павлович. Пивоваров Євген Павлович був у нас на 

зв’язку. Немає зараз?  

Припутень Дмитро Сергійович.  

 

ПРИПУТЕНЬ Д.С. Підтримую.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Семінський Олег Валерійович. 

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Совсун Інна Романівна. 

 

СОВСУН І.Р. Підтримую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скороход Анна Костянтинівна. Скороход Анна 

Костянтинівна!  

Шаповалов Юрій Анатолійович.  

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шипайло Остап Ігорович.  

Юрченко Олександр Миколайович.  

 

ЮРЧЕНКО О.М. Юрченко – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрченко – за.  

Пивоваров Євген Павлович не з’явився? Він на засіданні був, тут 

участь в голосуванні зараз не брав.  

Значить, 14. 14 голосів – за. Рішення прийнято.  

І далі хочу звернути увагу, що якщо Верховна Рада України шляхом 

голосування вирішить скоротити строки альтернативних, значить, вони 

завтра будуть скорочені. Якщо не вирішить скоротити строки подачі 

альтернативних, то відповідно вони по 7 число і нам тоді по 7 число 

доведеться почекати, і тоді розглянути, якщо будуть альтернативні. Все 

залежить від колегіального рішення такого органу, як Верховна Рада 

України, чи буде завтра таке питання розглядатися, чи не буде.  



Таким чином ми прийняли рішення по даному… 

 

МОРОЗ В.В. Андрій Михайлович, Мороз…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, Мороз. 

 

МОРОЗ В.В.  (Не чути) все время теряюсь, я просто в поездке.  Я – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. Є, відмітили. Значить, 15 голосів – за, виходить. 

Зрозуміло. Прийняли рішення. Законопроект ми обговорили, я впевнений, що 

законопроект правильний, по ньому була проведена хороша робота і треба 

його в залі підтримати, будемо закликати підтримати, щоб ми його 

проголосували в першому читанні.  

Дякую всім, рішення прийнято. Тому засідання комітету оголошую 

закритим. Спасибі за участь в комітеті.  

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Андрій Михайлович, якщо можна, два слова.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу. 

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Андрій Михайлович, чути мене? Якщо можна, два 

слова просто додам… (Не чути) закриття комітету. Я звернуся просто до всіх 

колег. Зрозуміло, що ми будемо розглядати це питання на наступних 

засіданнях, я буду вносити подібні пропозиції. Йде мова про підтримку 

вугільної галузі, йде мова про те, що… По-простому поясню. Ми багато 

закупили в цьому році і в минулому році вугілля за кордоном, а можемо 

насправді піднімати вугільну галузь в Україні. Йде мова про прохання 

підтримати збільшення фінансування на вугільну галузь на наступний рік. 

Буду звертатися до всіх колег комітету, інших наших колег з Верховної Ради 

підтримати дану пропозицію. Можемо видобувати вугілля в Україні і не 



платити шалені кошти за кордон, тим часом піднімаючи економіку тут, 

всередині. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Справа в тому, що зараз у нас фактично 

комерційного імпорту і немає, те вугілля, яке до нас приходило  –  це була 

гуманітарна допомога. Тому сьогодні, коли порти закриті, фактично ми 

вугілля і не імпортуємо, ми його експортували. Але вугілля дійсно нам 

потрібне особливо цієї зими, та і думаю, що і наступної теж буде потрібне. 

Тому це важливе питання, тут підтримується, давайте, що нам треба, 

звертатись чи які дії потрібно робити, ініціюйте. Впевнений, що ми будемо 

підтримувати.  

Дякую.  

 

КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Так, я отримав офіційну інформацію по зверненню 

по всім об’ємам, які були імпортовані, об’ємам, до речі, які були 

експортовані, незважаючи на нібито заборону експорту. І тому, базуючись на 

всьому цьому аналізі, з колегами разом, я думаю, і разом з вами ми зможемо 

намалювати картину спільно з міністерством, з яким можливі фінансові 

підтримки і… (Не чути)  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Дякую. Все. Спасибі всім за участь в комітеті, 

побачимось в залі і будемо працювати далі в залі.  


