
 

СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань енергетики 

та житлово-комунальних послуг 

14 листопада 2022 року 

 

Веде засідання голова Комітету ГЕРУС А.М. 

 

(Початок аудіозапису відсутній) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … інтеграції пані Ольгою Стефанішиною, відповідно 

в нас є  теж такі законопроекти. Ми завжди стараємося євроінтеграційні 

розглядати вчасно, пріоритетно для того, щоби не тільки словами, але й 

діями, нашими рішеннями підтверджувати наше бажання до повноцінного 

вступу до європейської спільноти, зокрема, до Євросоюзу. 

Тому на сьогоднішній день в нас пропонується три законопроекти... 

три законопроекти. Це номер 3869 – "Про внесення змін до Закону України 

"Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", реєстраційний 

номер 5860 – "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної 

енергії". І реєстраційний номер 6425... Пардон. Да, 6425. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Секундочку.  

Значить, 3869 – це "Про використання ядерної енергії та радіаційну 

безпеку" щодо експерта з радіаційного захисту. 

5860 – це "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку". 

І 6425 – це "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної 

енергії". 

Також у нас в парламенті почав функціонувати... почала функціонувати 

Дослідницька служба Верховної Ради України. І сьогодні ця Дослідницька 



служба, яка в тому числі, я так розумію, і допомагає парламенту щодо 

євроінтеграційних законопроектів, сьогодні ця Дослідницька служба хоче 

презентувати  свою роботу, презентувати свої можливості, які є способи 

співпраці з народними депутатами, із секретаріатами, які є компетенції, які є 

спроможності цієї Дослідницької служби, тому також пропонується щоб ми 

заслухали. 

І також ще одне технічне питання, яке пропонується, ми планували 

виїзд цього тижня в місто Харків, відповідно затвердити проведення 

круглого столу в Харкові, власне, на який ми будемо здійснювати виїзд в 

четвер, п'ятницю. Тобто до комітету звернувся проект USAID "Рада: 

наступне покоління" щодо проведення в Харкові круглого столу на тему: 

"Про стан відновлення та функціонування енергетичної та комунальної 

інфраструктури населених пунктів після закінчення активної фази бойових 

дій. Пропозиція затвердити рішенням комітету ведення даного заходу, тобто 

круглого столу у Харкові, і тоді ми зможемо з юридичної точки зору 

оформити відрядження на поїздку і на цю нашу робочу поїздку до міста 

Харкова в четвер-п'ятницю.  

Тому я пропоную традиційно так як ми робимо, якщо немає зауважень 

до порядку денного або якихось коментарів чи запитань, то, щоб ми тоді 

проголосували за порядок денний включно з питанням круглого столі, який я 

зазначив, і заодно ми встановимо кворум, зрозуміємо скільки в нас колег 

сьогодні присутні на засіданні комітету. Немає заперечень? Тоді ставлю на 

голосування…  

 

КОСТЮХ А.В. Андрій Михайлович, Анатолій Костюх.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Прошу. 

 



КОСТЮХ А.В. Дивіться, є питання ще щодо входження в склад 

підкомітетів. У нас добавились нові члени плюс я вже вишу насправді досить 

довгий час. Можливо, ми би могли розглянути і це питання сьогодні?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слушне питання. Я… Вікторія Олександрівна його 

ініціювала, я з нею проговорював. У нас троє нових колег добавилося і один, 

здається, лист написав про включення на підкомітеті, а двоє ще не написали. 

Тому я прошу Олексія Красова і я прошу Максима Хлапука звернутися, 

написати лист, щоб ми мали письмове розуміння куди ви плануєте вступити, 

щоб ми на наступне засідання комітету таки це питання вирішили одним 

цим… Тому що з трьох новоприбулих депутатів: один лист написав, а двоє 

ще не написали. У мене прохання от, якщо протягом наступних, я не знаю, 

трьох днів ви лист не напишете, значить, ми вважаємо, що ви не бажаєте 

вступати в ніякі підкомітети і тоді будемо приймати рішення вже на базі тієї 

інформації, яка в нас є.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Пане голово, дозвольте … (Не чути)    

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, прошу. 

 

КУЧЕРЕНКО Ю.О. Дякую, Андрій Михайлович. 

Шановні колеги, вітаю всіх. Я стосовно підкомітетів. По-перше, от я 

хочу вже одразу подякувати, ми сьогодні розглядаємо три закони і чи не 

вперше за три роки вони пройшли дуже ґрунтовно, законопроекти, вибачте, 

дуже ґрунтовно обговорення саме на підкомітеті і дійсно були залучені і 

депутати, і експерти, і всі стейкхолдери. І це дуже позитивно, я думаю, це 

заощадить нам час, до речі, сьогодні і тут подяка голові підкомітету пану 

Шипайлу.   

А, по-друге, я хотів би, Андрій Михайлович, попросити розглянути 

можливість не тільки про формування цих двох нових підкомітетів, де я 



збираюся особисто приймати участь і там, і там. Але і так само дати 

можливість зараз і по інших підкомітетах, бо ми свого часу формували… Я 

би, наприклад, особисто, може інші колеги, з задоволенням прийняв участь в 

роботі підкомітетів, які потрапили у вересня 19-го року. Ви ж не проти?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не проти, Олексій Юрійович. Не проти. І Анатолій 

Костюх, коли говорив, то малося на увазі, що це стосується і тих депутатів, 

які вже є в складі комітету. Він був раніше. 

Тому, звичайно, ми розглянемо всі ці, я не бачу проблем взагалі, щоб 

колеги працювали по тих підкомітетах, по яких мають бажання, інтерес, і там 

професійний інтерес до цих питань.  

Да, прошу, Максим. 

 

ХЛАПУК М.М.  Доброго дня, шановний голово, шановні колеги! У 

мене є пропозиція розглянути можливість запросити на засідання комітету 

нового очільника керівника Нафтогазу, оскільки призначення відбулося дуже 

швидко і фактично в час опалювального сезону, і було б цікаво послухати, 

які завдання уряд поставив перед новим очільником, і, які завдання перед 

собою ставить пан Чернишов. Ми його всі дуже добре знаємо на попередній 

посаді, але хотілося б зрозуміти його функціонал в найбільшій державній 

компанії. За можливості прошу висловити свої бачення, свої пропозиції. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я повністю підтримую. 

Тому можемо запросити на одне з наступних засідань, ми, до речі, 

якщо приїде в Харків –  регіон такий непростий, складний якби запросимо, я 

навіть особисто переговорю можливо, дійсно вдасться разом з нами відвідати 

Харків, тому що там питання газопостачання стоїть достатньо гостро. Я 

поговорю. Якщо не вдасться в Харків, значить, тоді наступний після 

Харкова, яке у нас буде, ми запросимо. 



Тому я підтримую, якщо немає заперечень, то так і будемо поступати… 

 

КУЧЕРЕНКО Ю.О. Андрій Михайлович, у мене немає заперечень, щоб 

зараз час не гаяти, я пропоную там до порядку денного, а після того я би за 

хвилину … (Не чути) Ми в четвер розглядали… (Шум у залі)житловій 

спеціальній комісії величезні проблеми на газовому ринку, які, до речі, 

призведуть найближчим часом до того, що до нас знову прийдуть просити 

гроші з бюджету, величезні, бо там накопичуються астрономічні борги 

завдяки неврегульованості. Тому я за те, щоб запросити НАК "Нафтогаз", але 

до цієї зустрічі обов'язково треба: а) підготуватися; б) обов'язково 

запрошувати уряд, бо, вибачте, НАК "Нафтогаз" не в вакуумі живе,  

акціонером є уряд, Кабінет Міністрів України. І питань багато і до уряду так 

само, як і до голови НАК "Нафтогазу". 

Дякую. А так я підтримую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Максим Миколайович, значить, ваша 

пропозиція підтримується і будемо запрошувати.  

Тому ставлю на голосування порядок денний. Хто за відповідне 

рішення, прошу проголосувати.  

Бондар. 

А я буду іти просто по прізвищам, бо у нас все одно більшість там.  

 Бондар Михайло Леонтійович.  

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бондар Михайло Леонтійович.  

Волинець Михайло Якович.  

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. За. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. За.  

Герус Андрій – за.  

Горобець Олександр Сергійович.  

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гриб Вікторія Олександрівна.  

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, я ж говорив.  

Єфімов Максим Вікторович. Єфімов Максим Вікторович!  

Жупанин Андрій Вікторович. Жупанин Андрій Вікторович! Немає його 

на зв'язку?  

Іоффе Юлій Якович.  

Камельчук Юрій Олександрович. Камельчук Юрій Олександрович!  

Кісільов Ігор Петрович.  

 

КІСІЛЬОВ І.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кіт Андрій Богданович. Кіт Андрій Богданович!  

Костюх Анатолій Вячеславович.  

 

КОСТЮХ А.В. Костюх – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Красов Олексій Ігорович. Ігорович чи Юрійович? 

Юрійович? Красов Олексій. Красов Олексій. Ігорович, да?  

Кучеренко Олексій Юрійович.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Олексій Юрійович тут,  Кучеренко – за.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За.  

Мороз Володимир Вікторович.  

 

МОРОЗ В.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мулик Роман Миронович. Мулик Роман Миронович!  

Нагорняк Сергій Володимирович.  

 

МУЛИК Р.М. Мулик – за.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мулик – за.  

Нагорняк.  

Є. Да, Мулик – за.  

Нагорняк Сергій Володимирович. Нагорняк Сергій Володимирович!  

Пивоваров Євген Павлович.  

 

ПИВОВАРОВ Є.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є.  

Припутень Дмитро Сергійович.  

 

ПРИПУТЕНЬ Д.С. Припутень – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За.  

Семінський Олег Валерійович. 

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скороход Анна Костянтинівна. 



 

СКОРОХОД А.К. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За.  

Совсун Інна Романівна.  

 

СОВСУН І.Р. Підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хлапук Максим Миколайович.  

 

ХЛАПУК М.М. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За.  

Шаповалов Юрій Анатолійович.  

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шипайло Остап Ігорович.  

 

ШИПАЙЛО О.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юнаков Іван Сергійович. Юнаков Іван Сергійович!  

Юрченко Олександр Миколайович.  

 

ЖУПАНИН А.В. Жупанин – за. Чутно?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, чутно. Добавляємо, Жупанин Андрій Вікторович 

– за.  

 

ЖУПАНИН А.В. Дякую.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрченко Олександр Миколайович. Немає.  

Якщо хтось добавиться... У нас не голосували Бондар Михайло 

Леонтійович, Єфімов Максим Вікторович, Камельчук Юрій Олександрович, 

Кіт Андрій Богданович, Красов Олексій Ігорович, Нагорняк Сергій 

Володимирович і Юнаков Іван Сергійович, і Юрченко Олександр 

Миколайович.  Це ті, хто не голосували... (Не чути) зараз немає. Якщо хтось 

добавиться, то нехай тоді скаже про себе.  

19 голосів – за. Рішення прийнято.  

Тоді переходимо до першого питання порядку денного – це проект 

Закону України про внесення змін до Закону України "Про використання 

ядерної енергії та  радіаційну безпеку" щодо експерта з радіаційного захисту 

(номер 3869) (друге читання). 

Законопроект розглядався на відповідному підкомітеті. Була таблиця 

правок, яку пропонує підкомітет, і комітет пропонує відповідну таблицю 

правок і прийняти нічого не змінюючи.  

Даю слово Шипайлу Остапу Ігоровичу. Коротенько по законопроекту, 

щоб рекомендувати  другого читання. 

Остап Ігорович, прошу.  

 

ШИПАЙЛО О.І. Да, колеги розглядали його на підкомітеті, багато його 

не обговорювали, тому що прийняті суто технічні правки, по суті він там 

лишається майже повністю в редакції першого читання. Тому прошу всіх 

колег підтримати. Це стосується і цього і наступних трьох. Задля економії 

часу, там особливо немає що обговорювати. Закони потрібні, 

євроінтеграційні, треба їх прийняти.    

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Окей. Тоді, я так розумію, Держатомрегулювання 

підтримує відповідні версії і підтримує відповідну таблицю правок до 

другого читання. 



Прошу, Олег Миколайович.  

 

КОРІКОВ О.М. Андрій Михайлович, дякую за запрошення.  

Ми брали участь в засіданні підкомітету. З Остапом Ігоровичем ми 

питання розглядали. І узгоджена версія зараз пропонується на розгляд 

комітету.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  По всіх трьох законопроектах така позиція?  

 

КОРІКОВ О.М.  Саме так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді, якщо у вас однакова позиція по всіх трьох, і у 

Остапа Ігоровича однакова, я тоді можу всі три ставити на голосування 

відразу номер 3869, номер 5860 і номер 6425. Всі вони відпрацьовані, всі 

правки погоджені і всіма погоджуються, я так розумію. 

За те, щоб проголосувати в другому читанні і в цілому включити в 

порядок денний. 

 

_______________. Він вже включений.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, він включений. В другому читанні і в цілому з 

відповідними техніко-юридичними правками.  

Ставлю тоді голосування по законопроектах 3869, 5860 та номер 6425.  

Хто – за? Я буду так само йти по списку і запитувати.  

Бондар Михайло Леонтійович. 

 

БОНДАР М.Л. Я – утримався наразі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утримався. Окей.  



Волинець Михайло Якович.  

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Михайло Леонтійович, Михайло Леонтійович, але це 

євроінтеграційні законопроекти. Є слова співзвучні.  

 

БОНДАР М.Л. Я це розумію, тому я на фракції це обговорю, а тоді ми 

приймемо рішення в залі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Сподіваємося на вашу підтримку в залі. 

Дякую вам за позицію.  

Волинець Михайло Якович.  

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Герус – за. 

Горобець Олександр Сергійович.  

 

ГОРОБЕЦЬ О.С. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гриб Вікторія Олександрівна. 

Єфімов Максим Вікторович. Не з'явився? 

Жупанин Андрій Вікторович. 

 

ЖУПАНИН А.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іоффе Юлій Якович. 

 

ІОФФЕ Ю.Я. За.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Камельчук Юрій Олександрович.  

Шановні колеги, я прошу виключити мікрофон. Просто і вам буде 

простіше, і нам буде простіше, а включати тільки тоді, коли говорите по 

законопроекту чи берете слово, чи голосуєте.  

Камельчук Юрій Олександрович, я так розумію, немає. 

Кісільов Ігор Петрович. Кісільов Ігор Петрович. Не голосує. 

Кіт Андрій Богданович. Кіт Андрій Богданович.  

Костюх Анатолій Вячеславович.  

 

КОСТЮХ А.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Красов Олексій Юрійович.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Та не Юрійович. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігорович. Ігорович. Я перепрошую.  

Красов Олексій Ігорович. Немає? Просто в одному документі пише 

Олексій Ігорович, а в другому пише Красов О.Ю. Так що прохання бути 

уважнішими, щоб ми… нічого, враховуючи все-таки перший період… 

Красов Олексій Ігорович. Поки що немає? Немає. 

Кучеренко Олексій Юрійович.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. На комітеті я голосую – за. Фракція буде 

визначатися. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Мороз Володимир Вікторович. 

 

МОРОЗ В.В. За. За. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мулик Роман Миронович.  

Мулик Роман Миронович – за.  

Нагорняк Сергій Володимирович. 

 

НАГОРНЯК С.В. За, Андрій Михайлович.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, Нагорняк Сергій Володимирович з'явився - за  

Пивоваров Євген Павлович. Також "за". 

Припутень Дмитро Сергійович. 

 

ПРИПУТЕНЬ Д.С. Припутень – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Семінський Олег Валерійович. 

 

СЕМІНСЬКИЙ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скороход Анна Костянтинівна. 

 

СКОРХОД А.К. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Совсун Інна Романівна. 

 

СОВСУН І.Р. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, якби ще голова євроінтеграційного підкомітету 

не проголосував "за", то не знаю, що вже було б робити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хлапук Максим Миколайович. 

 



ХЛАПУК М.М. Підтримую … (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шаповалов Юрій Анатолійович. 

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шипайло Остап Ігорович. 

 

ШИПАЙЛО О.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юнаков Іван Сергійович. 

 

ЮНАКОВ І.С. Юнаков – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрченко Олександр Миколайович, поки що немає.  

Відповідно 20 голосів – за. Рішення прийнято по трьох законопроектах.  

Наступне питання. Це презентація Дослідницької служби Верховної 

Ради України. Тут у нас не передбачається голосування. Але передбачаються 

я думаю питання і відповіді в кого будуть. По цих питаннях ми прийняли 

позитивне рішення, всім дякую. Дякую підкомітету, дякую 

Держатомрегулюванню і Олегу Миколайовичу Корікову, сподіваюся, що ми 

їх успішно проголосуємо в залі вже цього тижня. 

І переходимо до наступного питання, ще так само хочу сказати, у нас 

там була переписка в чаті, але звернути увагу, у нас ще планується наступне 

засідання комітету в середу після пленарного засідання. Ми хочемо 

запросити комунальні служби - це підприємства "Теплокомуненерго" і 

підприємства водоканали для того, щоб з ними проговорити. Я думаю, що 

частина комітету буде проходити у відкритому режимі, а частина, можливо, в 

закритому, тому що питання води і тепла також багато хвилюють споживачів 

домогосподарств, тому нам треба добре розуміти ситуацію і почути, які є 



проблеми, де ми можемо допомогти, де хтось інший може допомогти. Тому 

нагадую, що в середу в нас планується таке засідання комітету.  

А зараз переходимо до наступного питання – це презентація 

Дослідницької служби Верховної Ради України. І в нас є присутні на зв'язку? 

 

ВАОЛЕВСЬКА Л.А. На зв'язку. Доброго дня, шановні народні 

депутати, присутні. Дякуємо, Андрію Михайловичу, за можливість 

виступити перед депутатами, комітетом, презентувати нашу діяльність або 

розповісти про нашу діяльність.  

Я представлю присутніх. Я Леся Ваолевська – керівник Дослідницької 

служби. Поруч зі мною Анна Кондратова, яка представляє відділ, який буде з 

вами тісно співпрацювати. І є ще в нас на правах відділу тренінговий центр – 

Наулік Наталія Степанівна, яка також представить тренінговий центр. 

Хоч ми створені нещодавно, нам ще немає трьох місяців, а ми, в нас є, 

ми амбітні, в нас є багато завдань, і ми хочемо співпрацювати тісно з 

комітетами, депутатами, тому що саме ви основні замовники наших послуг. 

Тобто ми хочемо бути корисними для вас, ми хочемо сприяти вам у вашій 

діяльності.  

В нас у структурі є шість відділів, один із них – це безпосередньо 

забезпечує діяльність Дослідницької служби, організаційний відділ, в 

структурі є тренінговий центр і відповідно чотири відділи, які співпрацюють 

з кожним комітетом. Так-от відповідно за вашим комітетом закріплений 

відділ з питань економічного розвитку і фінансової політики, і є відповідно 

завідувач відділу, є заступники, і є 11 чоловік – склад відділу, які 

співпрацюють з відповідними комітетами.  

Тому я передаю слово завідувачу відділу Анні Кондратовій, яка 

розповість про діяльність відділу. 

Дякую. 

 

КОНДРАТОВА А.М. Дякую, Леся Анатоліївна. 



Всім доброго дня. Я коротко зазначу щодо особливостей діяльності 

відділу. По-перше, відповідно до положення Дослідницької служби та 

положення про відділ основним завданням нашим є… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Секундочку. А можна вас буквально на секундочку 

перебити. Хочу звернути увагу колег народних депутатів, що в нас є 

розіслана презентація "Дослідницька служба Верховної Ради України". Вона 

на імейли розіслана чи де? Відповідно можна зайти на пошту, взяти і відразу 

бачити ту презентацію, по якій зараз нам говорять. Можливо, там буде легше 

орієнтуватися в інформації, якщо… Відповідно презентація є розіслана. 

Дякую. Перепрошую. Продовжуйте.  

 

КОНДРАТОВА А.М. Дуже дякую. 

Дійсно, я буду свій виступ йти якраз по презентації. Основним 

завданням відділу є науково-дослідницьке та інформаційно-аналітичне 

забезпечення Верховної Ради України, її органів, народних депутатів 

України, депутатських фракцій Верховної Ради України з питань 

економічного розвитку, фінансової, бюджетної та екологічної політики. 

Таким чином напрями діяльності відділу також охоплюють предмети 

відання інших Комітетів, зокрема, аграрної та земельного, бюджетного, 

економічного розвитку, фінансової, податкової, митної політики, відповідно 

енергетики та житлово-комунальних послуг, а також Комітетів з питань 

інтеграції України до ЄС, та зовнішньої політики та міжпарламентського 

співробітництва у рамках напрямків, які я назвала вище. 

Відповідно на наступному слайді ви можете побачити, що суб'єктами 

звернення до Дослідницької служби є народні депутати України, комітети 

Верховної Ради України, депутатські фракції, депутатські групи у Верховній 

Раді України. Хочемо окремо звернути увагу, що у питаннях... що з питань 

опрацювання законопроектів комітет, визначений головним, також є 

суб'єктом звернення до служби. 



 На наступному слайді ви побачите перелік, відповідно до Положення 

про Дослідницьку службу, матеріалів, які готує Дослідницька служба, а саме: 

це парламентське дослідження, аналітична записка з питань порівняльного 

законодавства, оглядове досьє. І окрім цього, за зверненням народного 

депутата, ми готуємо інформаційну довідку. 

На наступних двох слайдах ви можете побачити більш детальну 

характеристику кожного з названих мною матеріалів. І відповідно ще більш 

детальну інформацію ви можете знайти у Положенні про Дослідницьку 

службу Верховної Ради України. 

Наступний слайд демонструє форму звернення до Дослідницької 

служби, яка розміщена в СЕДО. У формі ви можете зазначити: відповідно 

вид аналітично-інформаційного матеріалу, який би ви хотіли замовити, наші 

контактні данні для уточнення... ваші контактні данні для уточнення 

інформації і предмет звернення та пріоритетний спосіб викладу матеріалу.  

Також звертаємо вашу увагу, що для уточнення мети звернення, змісту 

та форми подання інформації, строків підготовки матеріалів передбачено 

зворотній зв'язок між замовником і Дослідницькою службою засобами 

комунікації. 

Також хочемо звернути увагу, що Дослідницька служба не надає 

аналітичні та інформаційні матеріалі на звернення з питань, що становлять 

приватний та комерційний інтерес замовника, надійшли до замовника від 

виборців чи інших осіб, пов'язані з проведення аналізу фінансового впливу 

рішень, стосуються інтересів політичних партій та учасників у виборчій 

кампанії і передбачають надання роз'яснень рішень судів, актів органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Також Дослідницька 

служба не готує виступи та доповіді, натомість відділ на виконання своїх 

основних завдань та відповідно до напрямків діяльності розробляє наукові 

концепції, проводить наукові, тематичні дослідження з питань, пов'язаних з 

опрацюванням законопроектів, які зареєстровані у Верховній Раді України, а 

також з інших актуальних питань правового регулювання суспільних 



відносин. Бере консультативну участь у розробці проектів законів зокрема в 

рамках робочих груп та надає іншу інформаційну допомогу посадовим 

особам Верховної Ради, народним депутатам України у підготовці до 

проведення брифінгів, виступів тощо.  

Дякую за увагу.  

 

ВАОЛЕВСЬКА Л.А. І ще у нас в структурі, як я уже зазначила, існує 

тренінговий центр. Передаю слово Наталії Степанівні, будь ласка.  

 

НАУЛІК Н.С. Дякую.  

Колеги, тренінговий центр підвищує кваліфікацію народних депутатів, 

помічників-консультантів народних депутатів, а також працівників Апарату 

Верховної Ради. Навчання буде проводитися в різних формах, доступних для 

нас і за вашою потребою. Тобто може бути і дистанційне навчання, і очне, і 

змішана форма навчання. Для цього ми для вас розробили анкету-

опитувальник, в якій ви можете вибрати ту тематику, яка вас буде цікавити, 

або запропонувати свою тематику. Анкета-опитувальник вже відправлена 

вам на комітет, і ми будемо дуже просити від вас зворотного зв'язку для того, 

щоб ми розуміли, як планувати наступний рік, щоб навчання було корисне і 

потрібне в першу чергу для вас і  для ваших помічників-консультантів.  

 

ВАОЛЕВСЬКА Л.А.  Дякую. 

Тобто, як ви зрозуміли, в кінці там на слайді, який ви отримали, там є 

контактна інформація. Тобто є телефони керівника і заступника керівника, і 

мій телефон,  відділу, з яким ви можете співпрацювати. Досить часто на 

практиці виникають питання, тому що депутат хоче звернутися, а не знає, як 

правильно, який документ хоче замовити, як правильно заповнити форму в 

СЕДО, то ви без проблем можете звернутися і вам роз'яснить як керівник 

відділу, так і його заступник, як правильно це зробити. Тому що інколи 

надходить до нас звернення і пишуть: "Хочемо інформаційну довідку", а 



насправді хоче комітет чи хоче депутат отримати порівняльний аналіз 

законодавства України і інших держав, то це вже не інформаційна довідка, а 

інформаційна записка, аналітична записка з питань порівняльного 

законодавства і так далі.  

Тобто ми готові до співпраці. Ми хочемо вам допомагати. Ми хочемо 

бути корисними для вас. І оскільки ми плануємо свою діяльність на 

наступний рік, тобто на 23-й рік, ми готуємо певні документи як за вашою 

ініціативою, там інформаційні, аналітичні, так і за власною ініціативою. 

Зокрема, наприклад, ми плануємо розробляти концепції розвитку певних 

сфер, певних галузей законодавства. І ми вам сьогодні відправимо лист з 

проханням, щоб ви нам написали, що ви хочете над чим працюватиме 

комітет в наступному році, щоб, можливо, ми вам підготували таку 

невеличку концепцію розвитку законодавства з урахуванням зарубіжного 

досвіду і так далі. Будемо дуже вдячні за співпрацю і відповідно за допомогу. 

І ще раз знову ж таки отримуєте ви анкету, прохання заповнити, тому що 

тренінговий центр планує свою діяльність на 23-й рік, і відповідно ми б 

хотіли розуміти, які курси, тренінг ви хочете від нас почути, щоб ми для вас 

провели.  

Дякую. Якщо у вас є запитання, ми готові відповісти, будь ласка.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є. Скажіть, будь ласка, а у вас є курси англійської 

мови чи німецької мови? Чи таких курсів немає?  

 

ВАОЛЕВСЬКА Л.А.   Курсів таких немає, тобто ми над цим не 

працюємо. Тобто у нас в основному це фахові, які необхідні, там 

законотворчість і так далі, і так далі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ясно. А можете… 

 

КУЧЕРЕНКО Ю.О. У мене є запитання.    



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще в мене одненьке питання. А можете, будь ласка, 

можливо, вже були якісь приклади якихось тренінгів чи програм, чи курсів. 

Якби ви могли навести якийсь практичний приклад, що вже було, щоб ми 

могли зорієнтуватися?  

 

ВАОЛЕВСЬКА Л.А.  Дивіться, у нас… Ну, ми ж створені нещодавно. 

Дослідницька служба ще жодного тренінгу не проводила, жодного курсу не 

проводила. Але влітку Інститутом законодавства, у нас була школа 

законотворчості, ми проводили певні тренінги, певні курси, зокрема по 

законодавчій лінгвістиці проводили і дуже багато було представників, в тому 

числі було 18 депутатів. Крім того, ми зараз будемо планувати також курси 

"Міжнародне гуманітарне право", якщо я не помиляюсь, це десь в грудні 

місяці. Тобто ми розішлемо листи, ви можете підключатися.  

Щодо тренінгів. Я ж кажу, ми хочемо спочатку вивчити попит, що ви 

хочете, а потім ми вже сплануємо свою діяльність на  23-й рік, починаючи з 

січня місяця. І, можливо, якщо встигнемо і зможемо забезпечити, то, 

можливо, ще і в грудні щось проведемо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ясно.  

 

КУЧЕРЕНКО Ю.О. Андрій Михайлович?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Олексій Юрійович.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Дякую.  

Шановні колеги, я одне запитання до вас, шановні колеги-дослідники, а 

потім одну пропозицію – до голови і до всіх членів комітету.  

Ну, по-перше, абсолютно я не проти того, щоб дійсно допомагати і 

депутатам, і їх помічникам підіймати свій рівень, нічого поганого я тут не 



бачу. Мене єдине трошки, ну, стурбувало чи налякало от ваша остання фраза, 

шановні колеги, що ви збираєтеся і претендуєте на те, що ваша служба буде 

так би... буде розробляти концепцію розвитку законодавства в тій чи іншій 

сфері. А, я вибачаюсь, а міністерства тоді що будуть робити? Ну, як я 

розумію систему державного управління і європейський досвід 

парламентсько-президентських країн, то саме міністерства, для цього вони і 

функціонал виконують свій, і саме в такий спосіб розвиток законодавства іде.  

А ви не боїтеся, що тут якась конкуренція може створитися, яка точно 

не піде на користь процесу? Я розумію про що я задаю питання і хотів би 

вашу точку зору послухати. І потім пропозиція до вас, Андрій Михайлович. 

 

ВАОЛЕВСЬКА Л.А. Значить, в нашому Положенні передбачено, коли 

підписували, формували нам Положення про Дослідницьку службу, 

передбачили, що ми маємо право за власною ініціативою або за зверненням 

Голови Верховної Ради розробляти такі концепції. Тобто ми, наприклад, 

перед розробкою, можливо, ми навіть будемо... 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Сміливо. 

 

ВАОЛЕВСЬКА Л.А. ...звертатися до міністерства для того, щоб 

зрозуміти їх позицію з цього приводу. Але наша концепція передбачає 

повністю... ну, тобто ми розробляємо для комітетів, для Голови Ради, тобто 

для Верховної Ради. Ми не будемо, ми – не конкуренти міністерствам, 

відомствам, які формують державну політику... 

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Я сподіваюсь. Я в будь-якому випадку наполегливо 

раджу почитати документ-дослідження Петера Кокса, да, 2015 року, він там 

дуже... Я думаю, ви його читали, да, там дуже, дуже серйозні і правильні речі 

були написані стосовно організації законодавчого процесу. 



Андрій Михайлович, в мене абсолютно конкретна пропозиція. 

Дивіться, ми дійсно розуміємо наскільки зараз важливий цей 

євроінтеграційний вектор, я з вами погоджуюсь, і сьогодні і закони, і це не 

останній, вони всі будуть рухатися туди.  

Але погодьтеся зі мною, будь ласка, що ми, ну, про євроінтеграцію вже 

вісім з половиною років так активно говоримо, але якщо подивитися, я не 

критику зараз, я буду пропозицію робити.  

Якщо подивитися до наслідків реформ у певних секторах, то, на жаль, 

вони призвели або до нульового, або до від'ємного результату. Я на пальцях 

можу пояснити. Ринок газу – ми бачимо всі, що сьогодні відбувається. Ринок 

електроенергії –  приблизно теж саме. Корпоративне управління вважаю, що 

так само в даній моделі воно не показало своєї ефективності. Незалежне 

державне регулювання – ми, на жаль, бачимо, які проблеми у нас з цим 

незалежним регулюванням є.  

Я не хочу нікого критикувати, але я наполегливо пропоную і комітету 

разом може з колегами з Дослідницької служби, а ще і "комуналкою" – 

реформа так звана житлово-комунальної сфери, так само туди я додаю у 

невдалу роботу.  

Так ось я пропоную взяти один якийсь кейс. Один, що завгодно – ринок 

електроенергії, ринок газу, "комуналку" і разом з колегами спокійно, фахово 

дослідити, а чому так сталося, що приймалися хороші закони, їх 

підтримували наші шановні європейські колеги, community і так далі і тому 

подібне, тільки воно щось все якось не так не працює. Може щось не так і 

спокійно проаналізувати. Да, бо це ключовий момент на сьогодні, мені 

здається буде для того, щоб ми от ця євроінтеграція, ну, не дискредитувати її 

якимись поспішними нефаховими кроками.  

От, сподіваюсь, що ми мене почули. Готовий одні такі слухання в будь-

якому секторі разом з колегами підготувати і запропонувати на базі комітету 

провести їх, і запросити стейкхолдерів всіх там, і фахово поговорити, чому 

воно все йде кудись не туди. А так з повагою до Дослідницької служби, до 



новацій і до нових облич, я тільки "за". Ми не консерватори, ми 

розвиваємося.  

Дякую. 

 

ВАОЛЕВСЬКА Л.А.  Я вам дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Я думаю приймається, можна підібрати якусь одну таку сферу, по якій 

попросити зробити якийсь практичний аналіз наслідків прийнятих 

законопроектів і прийнятих державою певних рішень, можливо, навіть 

порівняльний певний аналіз, до яких наслідків це призвело там у сусідніх 

країнах – Польща, Чехія, до яких наслідків це призвело у нас? Чому і в чому 

проблема, і, що ще потрібно поправити чи десь, можливо, щось було 

зроблено не так чи, можливо, було зроблено все так, але  потрібно якийсь 

наступний крок. Я думаю, це було би правильно, якби правильний напрямок.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Дякую, Андрій Михайлович.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єдине, ще я хочу зараз зафіксувати. Я бачу, у нас 

Юрченко Олександр Миколайович є на зв'язку, і Красов Олексій Ігорович, 

правильно?  

Олексій Ігорович, правильно?  

 

КРАСОВ О.І. Так. Я з вами.  

 

КУЧЕРЕНКО О.Ю. Все. Нарешті з'ясували.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. З'ясували. І у нас відповідно є присутність на 

комітеті.  

Тепер прошу запитання, Вікторія Олександрина Гриб. 



 

ГРИБ В.О. У мене можливо навіть не запитання. Колеги, я вітаю нас 

всіх з створенням Дослідницької служби. Ще в 2021 році я зробила 

законопроект 6165 якраз про те, щоб ми могли робити аналіз довгостроковий 

діяльності парламенту і взагалі дії наших законопроектів.  

Тому я, колеги, пропоную вам також подивитися на цей законопроект, 

котрий досі ще ніхто не вносив, на превеликий жаль, на засідання комітетів.  

Може його якраз і мали на увазі, коли створювали вашу службу 

дослідницьку, тоді це вже плюс. Але подивіться, будь ласка, і будемо тоді з 

вами працювати. Тому що це необхідно робити. Необхідно робити аналіз і не 

тільки європейського можливо законодавства, а і світового законодавства, 

яким чином всі ті законопроекти, які ми приймаємо, будуть впливати в 

довгостроковій перспективі на життєдіяльність наших людей. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є у вас якась репліка чи коментар на це?  

Приймається. Окей. Добре.  Ще якісь у вас запитання чи коментарі?  

Добре, тоді давайте співпрацювати. Давайте ви нам допомагайте, ми у 

вас будемо вчитися. Чи вчитися завжди потрібно, рухатися вперед завжди 

потрібно. Тому ми раді, що ви проявили таку ініціативу, і що ви маєте 

бажання працювати. Тому далі… 

Ще, будь ласка, скажіть. Ваші тренінги, курси, вони можуть 

стосуватися як народних депутатів так і працівників секретаріату, правильно 

я розумію?  

 

НАУЛІК Н.С. Так, для народних депутатів, помічників-консультантів і 

працівників Апарату  Верховної Ради. Тобто всіх, хто бажає, з тих людей. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Окей, добре. 



Все, тоді все зрозуміло. Дякую вам за презентацію і далі будемо на 

зв'язку, будемо знаходити вже конкретні предмети, де ми можемо далі 

працювати. 

 

ВАОЛЕВСЬКА Л.А.  (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, спасибі. 

Все, ми розглянули сьогодні ті законопроекти, які мали бути. Тому всім 

дякую за участь у комітеті, всім бажаю гарного дня і гарного тижня. В середу 

ми побачимося. І засідання комітету оголошую закритим. 

 


