
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань енергетики 

та житлово-комунальних послуг 

18 жовтня 2022 року 

 

Веде засідання голова Комітету ГЕРУС А.М. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … і в кількісному складі. І в нас сьогодні, по-перше, є 

нові члени комітету. Ми, може, коротенько, щоб просто познайомилися. 

Хтось знає ближче, хтось менше знає, то познайомимося. І далі у нас є два 

питання порядку денного. 

Питання перше – це вирішити щодо голови підкомітету з питань 

європейської інтеграції. Ми вже починали це питання обговорювати. Єдине, 

що не змогли проголосувати, бо не було більшості від загального кількісного 

складу комітету.  

І друге питання – це про стан енергосистеми України, ситуації на 

Запорізькій атомній електростанції і взагалі тієї ситуації, яка є в нас. І думаю, 

що друге питання ми проведемо в закритому режимі для того, щоб перший 

заступник міністра енергетики Юрій Миколайович Власенко, і керівник 

Укренерго пан Володимир Кудрицький, щоб вони могли нам розповісти цю 

ситуацію, щоб ми володіли і подивилися, що можемо зробити ми, що може 

зробити парламент, як можемо комунікувати ми як всередині України, так і 

назовні щодо вирішення тих проблем, які у нас виникли.  

Тому я пропоную, щоб ми проголосували зараз за відповідний порядок 

денний з двох питань, і тоді далі перейдемо до того, щоб нові члени комітету 

себе коротенько представили. А дальше уже перейдемо до першого і потім до 

другого питання.  

Хто за відповідну пропозицію, прошу проголосувати. 

Одноголосно. Рішення прийнято. 
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_____________. Це друге питання в закритому режимі? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це вже друге питання в закритому режимі, так, я про 

це говорив. 

Прошу, Олексій Юрійович. А, ви – за. Зрозумів. 

Відповідно пан Іван Юнаков, ми проголосували всі постанову, і тепер 

пан Іван Юнаков – член нашого комітету. Прошу, Іван, вам два слова про 

себе, чим цікавий наш комітет, які напрямки діяльності можуть цікавити. Ми, 

до речі, в чат вже включили, так що комунікація в нас є, тому далі будемо 

працювати. 

 

ЮНАКОВ І.С. Вітаю колеги. Ми з вами знайомі по парламенту. Я 

прийшов до вас з Комітету державної влади, містобудування – там довга 

назва. Був головою підкомітету з енергоефективності в будівництві, технічні 

регулювання і виробництво будівельних матеріалів. Тут планую займатися 

теж тим, що зв'язано з енергоефективністю, і думаю, що буду корисний для 

комітету. А далі вже подивимося під час роботи. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі вам. 

І в нас ще також є наш колега Максим Хлапук, його, може, не всі 

знають, тому що Максим тільки, скільки? – один день чи пів дня як народний 

депутат, так. Але я так розумію, що Максим працював в цій сфері і в нього ж 

бажання, є плани також доєднатися до нашого комітету. Можливо, Максим, 

тоді два слова про себе, щоб всі знали, тому що тут навіть ще не всі встигли 

познайомитись, скажемо так.  

 

ХЛАПУК М.М. Доброго дня, колеги! Мене звати Максим Хлапук. Вас 

чудово знаю, оскільки в межах свого фаху постійно слідкував за діяльністю 

комітету. Мені сфера енергетики дуже близька і сподіваюся, що певну 
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компетенцію в питаннях функціонування ринку газу в Україні зможу 

перенести і додати до комітету, якщо, звичайно, Верховна Рада і колеги 

погодять моє призначення, обрання до цього комітету.  

Наразі дякую за увагу і радий усіх бачити.  

 

_______________. А де ви працювали?  

 

ХЛАПУК М.М. Я працював в Нафтогазі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Максим працював в Нафтогазі. Тобто якщо в когось є 

проблеми, що НАК "Нафтогаз" відключає газ, не подає газ на ТЕЦ чи ще 

кудись, то звертатися до Максима. Він у нас контактна особа буде з НАК 

"Нафтогазом України", сподіваюсь.  

 

ХЛАПУК М.М. Колеги, сьогодні я склав присягу і тепер буду 

працювати в інтересах абсолютно усіх громадян України, а не окремої 

державної компанії.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Точно, ви абсолютно... тут будуть інтереси 

абсолютно усіх громадян, тому що будуть. І в ТЕЦ є проблеми, і в ОСББ є 

проблеми. Так що о'кей. 

Значить, поки що Максим народний депутат, але без комітету, про це 

має бути ще Постанова Верховної Ради.  

 

_______________. Я скажу ще, колеги, що, окрім того, що Максим вже 

три роки, як в сфері енергетики працював в НАК "Нафтогазі", у восьмому 

скликанні Максим був помічником Андрія Парубія. І відповідно знає всю 

кухню Верховної Ради зсередини. І мені як голові підкомітету вугільної 

промисловості в минулому скликанні дуже часто помагав якраз із 

законопроектами по шахтарях. Тобто всі закони, які ми пробували вносити, а 
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в першу чергу це зміни в бюджети, Максим якраз помагав мені, працював. 

Тому кажу, він знає цю кухню як зсередини, так і зі сторони комітету. Тому 

кажу, ця людина, попри те, що в особі депутата він дійсно пів дня тільки, але 

в цій сфері вже дуже довго: і в енергетиці, і якраз в парламентській 

діяльності. Так що багато ще що і нам поможе.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Супер. 

Тоді ми познайомилися і в нас є перше питання порядку денного, по 

якому ми мали трошки такий якби клінч, чи як правильно сказати 

українською мовою. Ми голосували щодо обрання голови підкомітету з 

питань адаптації законодавства України до положень права Європейського 

Союзу, виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері 

європейської інтеграції. Якщо спрощено – це підкомітет з питань 

європейської інтеграції. 

І в нас вийшло, що 12 голосів – за одну кандидатуру, а 10 голосів – за 

іншу кандидатуру. Цього недостатньо, нам треба 13 голосів. Тоді треба було 

13, а зараз вже треба 14, получается. І щоб цю ситуацію якось розв'язати, є 

наступна пропозиція, тим більше, в нас якби такий Комітет з питань 

енергетики, він завжди потребує гендерної рівності, тобто нам потрібно, щоб 

жінок в нашому комітеті було більше, щоб вони мали фронт робіт, ті, які в 

нас є активні. Тому в мене була пропозиція наступна. 

У нас, безумовно, важливе питання – це питання євроінтеграції, але 

особливо те, що ми бачимо останній тиждень і останні тижні, питання 

енергетичної безпеки є також надзвичайно важливе для України. І воно 

навіть важливе в тому плані, що, наприклад, європейська інтеграція – в них 

десь потрохи є відхід, наприклад, від вугілля або від викопних видів палива. 

Але енергетична безпека іноді може конфліктувати з таким, тому що, якщо в 

країні є своє власне вугілля – це плюс для енергетичної безпеки, але, 

можливо, мінус з точки зору європейських якихось стратегій.  
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Тому я би пропонував наступне. Ми проговорювали вже з Інною 

Романівною і з Вікторією Олександрівною створити два підкомітети: один – 

з питань енергетичної безпеки, один – з питань європейської інтеграції. І 

Вікторію Олександрівну призначити головою підкомітету з питань 

енергетичної безпеки, а Інну Романівну – головою підкомітету з питань 

європейської інтеграції. І там, і там важливий фронт робіт, на мою думку, 

надзвичайно, особливо в поточній ситуації. І Вікторія Олександрівна точно 

підходить, тому що вона завжди переживає і за вуглевидобувну галузь, і за 

газовидобувну галузь, і за енергетику. Вона точно підходить на роль лідера 

процесу з енергетичної безпеки і голови підкомітету.  

Тому я би пропонував, щоб ми утворили два підкомітети і призначили 

двох голів підкомітетів: Інна Романівна – європейська інтеграція, Вікторія 

Олександрівна – на енергетичну безпеку. 

Якщо у вас немає таких заперечень, я, може, поставив би цю 

пропозицію на голосування, і таким чином ми б вийшли з тої ситуації, як би 

мали би абсолютно такий конструктивний вихід, і рухалися б далі й 

працювали. Немає заперечень? 

Тоді ставлю на голосування: хто за те, щоб у нас утворити ще один 

підкомітет з питань енергетичної безпеки і призначити Вікторію 

Олександрівну Гриб головою підкомітету з питань енергетичної безпеки, а 

Інну Романівну Совсун – головою підкомітету з питань європейської 

інтеграції, або ця от назва, яка згідно розпорядження Голови Верховної Ради?  

 

_______________. До голосування можна одне просте питання?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. 

 

_______________. Вони сформовані, ці підкомітети? 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. А ми потім їх сформуємо. Так у нас же є ще нові ці, 

нові члени комітету подивляться перелік підкомітетів, і ми запишемося і 

туди… Але зараз ми вже прозвітуємо, що у нас є підкомітет, є голова, а 

наповнити членами – це вже простіше. Просто всі, хто хочуть, мають право 

податися і записатися в ці підкомітети, які вважають за потрібне. 

Якщо ми будемо бачити, що там Максим швидко буде призначений, то 

ще, можливо, і Максим теж. І ми одним рішенням тоді, хто хоче, тому що був 

лист від Анатолія Костюха, да. Ми все це зробимо і нові члени комітету 

також запишуться. 

 

_______________. Все правильно, тим більше шахтарі сьогодні у 

Павлограді… (Не чути) має залишатися. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. От відразу питання до Вікторії Олександрівни буде.  

Хто – за відповідне рішення про створення двох підкомітетів і 

призначення двох відповідних голів, про що я вже зазначив, прошу 

проголосувати. Да, нам треба тут, щоб успішно прийняти рішення треба 

одноголосне голосування.  

Андрій Вікторович. Підтримав, Андрій Вікторович? 

Що, голосів? Без вас – 13, Андрій Вікторович. Без вас – 13. 

 

ЖУПАНИН А.В. Давайте говорити. (Шум у залі) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Володимирович, голосуємо за те, щоби було  

два підкомітети: питання енергетичної безпеки і питання євроінтеграції. 

Вікторія Олександрівна Гриб – голова підкомітету енергетичної безпеки, і 

Інна Романівна Совсун – голова підкомітету європейської інтеграції. 

Підтримуєте? За.  

Андрій Вікторович. 

Давайте ще раз, ну серйозно.  
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Мороз – за чи ні? Мороз – за. За, Мороз – за. 

Жупанин – за. 

15 голосів – за.  

Анатолій Вячеславович, підтримуєте рішення про два підкомітети і?  

 

КОСТЮХ А.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За.  

16 голосів – за. Рішення прийнято. 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я хочу нагадати, що ми зараз в прямому ефірі. 

Розумієте? Я не хочу вам цитувати, що пишуть зараз люди, які дивляться. Я 

прошу по-хорошому, давайте повернемося до робочої обстановки. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По першому питанню ми прийняли відповідне 

рішення. Я вітаю призначених голів підкомітетів і будемо далі працювати. 

Тепер ми переходимо до другого питання, яке ми будемо розглядати в 

закритому режимі. 


