СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
18 листопада 2020 року
веде засідання голова Комітету КЛОЧКО А.А.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, всіх я вас вітаю! Сьогодні ми проводимо засідання комітету в  режимі відеоконференції на платформі ZOOM в порядку, передбаченому Законом України "Про Комітети Верховної Ради", із  застосуванням пункту 4 розділу VIII "Прикінцевих положень". 
Нагадую, що до складу нашого комітету входить 27 народних депутатів, засідання комітету є повноваженим, якщо на ньому присутні більше половини від затвердженого Верховною Радою складу його членів. 
На сьогодні зареєструвалось скільки вже? 16, да? 16 членів… Давайте я буду називати. Присутній у нас Клочко. Аліксійчук є? Прошу просто… Аліксійчук. Поки що нема. Балога Віктор Іванович. Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. Присутній.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Безгін є. 
Білозір Лариса Миколаївна є. 
Бондар Ганна Вячеславівна є.

БОНДАР Г.В. Є.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гузь Ігор Володимирович є.
 
ГУЗЬ І.В. Є.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гурін Дмитро Олександрович.

ГУРІН Д.О. Є.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Десь бачив, є. Дякую.
Дунда Олег Андрійович.
 
ДУНДА О.А. Присутній.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Загоруйко Аліна Леонідівна. десь теж бачив. Аліна Леонідівна?

ЗАГОРУЙКО А.Л. Присутня.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є. Дякую.
Іванов Володимир Ілліч. Десь теж був. Іванов? Не бачу. А, є.

АЛІКСІЙЧУК О.В. Пане голово, Аліксійчук теж присутній, бо щось із зв’язком було.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, пане Аліксійчук, радий вас бачити. 
Іванов є. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович. Дмитро Валерійович є. Дякую. Секретар є.
Кальцев Володимир Федорович є. 
Качура Олександр Анатолійович. Качура не доєднався.
Корнієнко Олександр Сергійович є.
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Присутній, є.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Літвінов є.
Лозинський Роман Михайлович.	

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Присутній.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є. Дякую.
Микиша Дмитро Сергійович є.

МИКИША Д.С. Присутній.

ГОЛОВУЮЧИЙ. М'ялик Віктор Ничипорович є.
Плачкова Тетяна Михайлівна. Не доєдналась.
Поляк Владіслав Миколайович. Є Поляк у нас? Поляка нема.
Рубльов Вячеслав Володимирович. Десь доєднався, бачу.
Саврасов Максим Віталійович є.
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Андрій Стріхарський присутній.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чорний Дмитро Сергійович є.
 
ЧОРНИЙ Д.С. Присутній.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шуляк Олена Олексіївна є. 
І Юнаков Іван Сергійович є. 
Ітак, шановні колеги, у нас на засіданні зареєструвалось 22 народних депутатів, кворум є. Оголошую засідання комітету відкритим.
Колеги, я зараз кожному…  Ми з вами проговорили про те, що ви берете участь у засіданні комітету. Також інформую, що у засіданні комітету будуть  брати участь народні депутати - автори законопроектів, представники центральних органів виконавчої влади, Центральної виборчої комісії, Секретаріату Кабінету Міністрів, Всеукраїнської асоціації місцевого самоврядування, проектів міжнародної технічної допомоги. Як  бачите, ми дуже публічно, і обов’язково усім їм надамо слово для виступів. 
Ітак, з порядком денним ви були ознайомлені завчасно. Перед тим як ми перейдемо до голосування проекту порядку денного за основу та в цілому, пропоную зараз висловити ваші побажання, щоб ми  їх врахували це при голосуванні і змогли одразу проголосувати  порядок денний за основу та в цілому. 
Є пропозиція від Олександра Корнієнка. Прошу вас озвучити, пане Олександре Сергійовичу.

КОРНІЄНКО О.С. Шановні колеги,  доброго ранку усім! Чутно  мене?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, чутно.

КОРНІЄНКО О.С. Є пропозиція, у нас сьогодні стоїть в порядку денному законопроект 4096, щодо того, щоб на державну службу ми могли приймати 65-річних і старше людей. У нас, в принципі, закон цей непоганий. Він такий, може, десь і правильний з урахуванням поточної ситуації. Але в нас є по ньому деяка дискусія із нашими міжнародними партнерами. І якраз 23 числа буде Рада  з питань державного управління,  і ми там це ще раз проговоримо, і десь до наступного комітету вже будемо готові його  виносити на комітет. Тому прошу сьогодні з порядку денного забрати його. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що ніхто не заперечує, пане Олександре. 
Тому є пропозиція змінити черговість розгляду питань. Законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення законодавства у сфері містобудівної діяльності (реєстраційний номер 2680, друге читання) розглянути першим в порядку денному.
Шановні колеги, якщо немає заперечень, прошу…

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Є  ще пропозиція, Андрій Андрійович.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Романе, ми проговоримо про це окремо. Я знаю вашу пропозицію.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Є пропозиція до порядку денного, Андрій Андрійович. Я хочу її озвучити. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропоную прийняти порядок денний…

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Андрій Андрійович, я прошу дати мені можливість озвучити пропозицію до порядку денного.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М.  Шановні колеги і члени комітету, ви знаєте, і про це я писав у нашому чаті, що 10 народних депутатів - членів нашого комітету звернулися до голови  комітету, аби запросити Леоніда Макаровича Кравчука на засідання нашого комітету, одне з, запланувати його і проговорити  загалом діяльність ТКГ, і зокрема його бачення, його плани, його позицію, і узгодити її з  позицією комітету. 
Наразі жодної реакції немає.  Я би хотів, аби також сьогодні в порядку денному ми додали питання, можливо, в " Різному", тобто не приймаючи рішення, але, щоб голова комітету доповів, який стан  справ по цьому питанню, на коли буде запрошено Кравчука, коли така дата запланована, яка реакція на звернення 10 народних депутатів - членів нашого комітету. 
Пане голово, прошу це сьогодні обговорити.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Романе, дякую. 
Ми в "Різному" з вами обов’язково проговоримо. Є позиція, ми з вами і на реакцію, і на всі… обов’язково проговоримо в "Різному". Поки не завершимо комітет, це  питання ми з вами, як говорили, проговоримо. 
Шановні колеги, дане питання ми виносимо в "Різне". Зраз пропоную прийняти порядок денний одразу за основу та в цілому з урахуванням даних пропозицій. 
Я  по черзі буду надавати вам слово для волевиявлення вашої позиції. Прошу піднімати руку та казати "так", включати мікрофон. Яякщо не буде звуку, хоча б піднімати руку, щоб я бачив, що ви…
Ітак, Клочко - за.
Аліксійчук.

АЛІКСІЙЧУК О.В. Підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Балога Віктор Іванович. немає. 
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Білозір Лариса Миколаївна.

БІЛОЗІР Л.М. Білозір - за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гузь Ігор Володимирович.

ГУЗЬ І.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гурін Дмитро Олександрович.

ГУРІН Д.О. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко підтримує.

ГОЛОВУЮЧИЙ Дякую.
Іванов Володимир Ілліч. Поки що немає.
Ісаєнко Дмитро Валерійович. За. Дякую.
Кальцев Володимир Федорович. За, бачу.
Качура Олександр Анатолійович не доєднався.
Корнієнко Олександр Сергійович. За.
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов - За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бачу.
Лозинський Роман Михайлович.	

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Лозинський утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утримався. Дякую.
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С.  Микиша - за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Плачкова Тетяна Михайлівна
	
ПЛАЧКОВА Т.М. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви доєднались. Дякую.
Поляк Владіслав Миколайович. Поляка немає у нас, не доєднався.
Рубльов Вячеслав Володимирович. Не доєднався? Не бачу. Немає Рубльова.
Саврасов Максим Віталійович.

САВРАСОВ М.В. Утримався. Підтримую пропозицію Лозинського.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський - за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Чорний Дмитро Сергійович.
 
ЧОРНИЙ Д.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шуляк Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена - за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юнаков Іван Сергійович.

ЮНАКОВ І.С. Юнаков - за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
20 – за, проти – 0, утримались – 2. Рішення прийнято.
Ітак, шановні колеги… Дмитро Валерійович, якщо ви не будете заперечувати, я з  секретаріатом буду озвучувати результати, щоб було трохи легше.

ІСАЄНКО Д.В. Добре.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ітак,  рішення у нас прийнято. Переходимо далі.
Колеги,  перед тим як ми перейдемо до розгляду питання порядку денного, прошу вас з метою убезпечення комітету від того, що під час розгляду питання зникне кворум і  під сумнів будуть поставлені рішення комітету, прошу завчасно вас через смс інформувати мене і керівника секретаріату про необхідність  залишити засідання комітету. Дякуємо за  розуміння для того, щоб… 
Колеги, ви всі мали змогу ознайомитись з матеріалами порядку денного засідання комітету, які були завантажені через систему "Електронний комітет".
Переходимо до розгляду питання номер один – це  проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення законодавства у сфері містобудівної діяльності (номер 2680, друге читання). 
Колеги, у нас на це питання запрошені представники низки центральних органів виконавчої влади, асоціацій. Якщо хтось з народних депутатів бажає виступити з даного питання чи запрошені, прошу озвучити в ефірі або підняти зараз руку, щоб ми зробили… Нагадую, що для представлення позиції підкомітету буде у нас голова підкомітету з питань будівництва та проектування Олег Андрійович Дунда. 
Виступити хтось бажає? Якщо ні, тоді Олег Андрійович, прошу, вам слово.

ДУНДА О.А. Дякую, пане голово.
Шановні колеги, по-перше, доброго дня усім! Приступаємо до розгляду перед другим читанням законопроекту 2680. Його доопрацювання було здійснено двома підкомітетами. Це підкомітет з питань будівництва та проектування та підкомітет з питань технічного регулювання і ціноутворення у будівництві, виробництва будівельних матеріалів та  енергоефективності у будівельній галузі. 
Розгляд пропозицій та поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи відбувся на двох спільних засіданнях підкомітетів (це було 19 жовтня і  3 листопада цього року). Вам усім через відповідні засоби зв’язку представлена порівняльна таблиця, яка містить близько 133 правок, що надійшли від 29 суб’єктів права законодавчої ініціативи. З них  15 поправок включено в таблицю за наслідками доопрацювання законопроекту підкомітетом. 
Щодо правок. 31 правка врахована повністю, 7 враховано редакційно, 4 враховано частково, 65 відхилено, і є 26 правок, які внесені для розгляду   комітету, бо на засіданні підкомітетів рішення з них прийнято не було. 
Як я пропоную зробити роботу. Давайте поділимо на два блоки. Перший блок – це розгляд  правок,  які не враховані. Ми зробимо яким чином: всі, хто буде наполягати на врахуванні правок, мають право висловити свою позицію; і якщо вони цього захочуть, ми поставимо їх на врахування. Коли всі  бажаючі вичерпаються, поставимо всі правки, які відхилені підкомітетом і не поставлені на голосування, одним голосуванням - всі не врахувати. Після цього  ми перейдемо до правок, які підкомітетом не вирішені, ці питання, для  розгляду на комітеті. 
Одразу скажу, це правки по так званому питанню головних архітекторів, це по-перше. Це перша така група.  Друга група – це правка відносно ліцензування. Там досить  просто, ми швидко вирішимо це питання. І третя правка – це відносно зміни термінів настання  чинності тих чи інших розділів  інших законопроектів. Ми  окремо по цих поговоримо. 
Тому, якщо ви не проти, приступаємо до першого розділу – це по  правкам, які не враховані. Тому я хотів би запитати в колег: хто з депутатів хоче якусь правку, яка не врахована, поставити на розгляді і  відповідно по ній доповісти? Прошу. 

ШУЛЯК О.О.  Я взагалі заплуталась, що ми зараз ставимо, що не ставимо. Можливо, ми підемо, як ми кожного разу працюємо? Тому що, що враховано, що не враховано… У нас на сьогодні є правки, які відхилені. Але є представник Міністерства інфраструктури, наприклад,  який хоче  виступити з цього питання. Є правки, які не враховані, є представник Міністерства цифрової трансформації, який також хоче виступити. Можливо, ми підемо по  порядку, щоб не плутати наших колег? Тому що я вже, наприклад, заплуталась.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Пані Олена, доброго дня! Дивіться, Олег Андрійович зараз  озвучив позицію, які правки ставляться, номери, на відхилення. І якщо є заперечення у народних депутатів, тоді ми зупинимось і проговоримо.

ШУЛЯК О.О. Ми зараз працюємо з правками, які на відхилення стоять. Правильно?

ГОЛОВУЮЧИЙ. На відхилення, саме так. 

ШУЛЯК О.О. Тоді у мене запитання  до Міністерства інфраструктури. Пані Рябова Ольга, ви надавали  мені свої пропозиції стосовно правок: 9, 10, 11. Вони у нас підкомітетом… А, це враховані, вибачте. Це враховані, вибачте.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка.

ДУНДА О.А. Я вибачаюся, пане голово…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Андрійович, я прошу вас озвучити позицію щодо правок на відхилення. Бажаючих виступити немає. Прошу. 

ДУНДА О.А. Тобто, я так розумію, ніхто не хоче поставити на врахування відхилені правки? Чи Олена Олексіївна хоче? Там  у неї є правки, які відхилені. Може, вона бажає за необхідне і потрібне їх все ж таки обсудити та проголосувати? Олена Олексіївна? 

ШУЛЯК О.О. Я якщо буду бажати говорити про свої правки, я обов’язково вам про це скажу.

ДУНДА. О.А. Добре. Тобто бажаючих розглянути не враховані правки немає?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так.

ДУНДА. О.А.  Тоді я скористуюсь, у мене є правка, яка не врахована підкомітетом, але яку я хотів би розглянути. Це правка 57, і пов’язані з нею 71, 80, яка  змінює цей законопроект в тому стані, що дороги або споруди, які несуть велику небезпеку, ризики - це мости, переходи, шляхопроводи, естакади, віадуки, тунелі і так далі, так далі, так далі, щоб вони залишились в діючій  системі по погодженню з ДАБІ у зв’язку з тим, що… Дивіться, сама ідеологія - вона дуже вірна.  Тобто прибрати ДАБІ з ліцензування, або передати, і так далі, так далі. Але це система повинна бути система противаг і балансів. Тобто якщо ми такі споруди - естакади і мости, які несуть  велику небезпеку і ризики для користувачів, - якщо ми повністю виведемо з ДАБІ, але при цьому на експертизу не покладемо додаткову відповідальність, за яку відповідає, тобто у нас жодних не буде відповідальностей і жодних коригувань ризиків у зв’язку з цим. 
Тому я просив би розглянути це питання і  відтермінувати вивід з ДАБІ шляхів, мостів, шляхопроводів і естакад. Дякую. 
Може, у когось є думка з цього приводу?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена Олексіївна, ваша …

ШУЛЯК О.О.  Я зреагую. Це 57 правка, ми  її дуже довго дискутували на  підкомітеті, брали навіть додатковий час, консультувався голова підкомітету з технічного регулювання з представниками науково-дослідних інститутів. Тому що цей законопроект, він стосується виключно реконструкції та ремонту автомобільних  доріг державного значення. І саме після всіх консультацій було прийнято рішення  відхилити цю правку на підкомітеті. І тому ми бачимо таке рішення підкомітету саме за цією правкою. 

КОНДРАТЕНКО М.Ю. Шановний головуючий, можна?	

ГОЛОВУЮЧИЙ Прошу. Представтесь, будь ласка. 

КОНДРАТЕНКО М.Ю. Добрий день, шановний головуючий, шановні члени комітету! Присутній Михайло Кондратенко, Укравтодор. 
У нас аналогічна з пані  Оленою позиція: залишити під сферою управління ДАБІ саме нове будівництво і не врахувати зазначену правку, оскільки  при маршрутному виконанні робіт на автомобільних дорогах у нас виконуються роботи на суміжних ділянках, як на дорогах, так і на мостах.  І неврахування зазначеної правки нам дозволить їх виконувати паралельно і своєчасно, максимально використовувати час будівельного сезону. Дякую.

РЯБОВА О.О. Дозвольте, пане головуючий? Рябова Ольга, Міністерство інфраструктури. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу.

РЯБОВА О.О. Не підтримуємо правку номер 57, оскільки відповідно до статті 9  Закону України "Про автомобільні дороги" всі запропоновані об’єкти є вже складовими автомобільної дороги. Це і дорожнє покриття, смуга,  водовідводи, штучні споруди, водозахисні і так далі.  І всі ці об’єкти все одно будуть проходити експертизу. Тобто  зміни до статті 31 Закону "Про регулювання містобудівної діяльності" законопроектом не вносяться. Тому… (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу трошки ближче до мікрофону, вас погано чутно всім.

РЯБОВА О.О. Вимоги щодо надійності та стійкості конструкцій до вказаних об’єктів будуть застосовуватись у ході виконання будівельних робіт щодо автомобільних доріг, оскільки всі ці об’єкти відповідно до статті 9 Закону "Про автомобільні дороги" є складовими автомобільної дороги. Тут не можна казати, що якийсь об’єкт більш важливий, якийсь менш важливий. 
Також в правці не було передбачено критеріїв віднесення об’єктів до більш складних, менш складних, обґрунтування ніякого нема. 
Ми цю правку не підтримуємо, оскільки вона необґрунтована, і взагалі всі ці складові підпадають під однакові вимоги щодо надійності та стійкості конструкцій, як до інших складових автомобільних доріг. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ Дякую вам.
Юнаков Іван, прошу. 

ЮНАКОВ І.С. Дякую.
Пане голово, дійсно, ми на спільному слуханні підкомітетів, роботі підкомітетів дзвонили до ДорНДІ, і дійсно цю правку вирішили відхилити, тому що все одно в ДАБІ немає  людей,  які можуть перевірити цю експертизу. Тобто є проект, є експертиза, вона…. І, я вважаю, треба відхилити. 
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні колеги, у нас рішення підкомітету було відхилити перше. Тому ми його ставимо зараз на голосування. Якщо воно не набере, то ми ставимо на  підтвердження. Правильно, Олег Андрійович?

ДУНДА О.А. Ні, ми ставимо на врахування. Тобто  я прошу поставити на врахування. Якщо воно не  набере голосів, тоді автоматично…

ГОЛОВУЮЧИЙ. То тоді залишається редакція. Добре.
Шановні колеги, зараз  ставимо на голосування правку 57. Пропозиція Олега Андрійовича Дунди – це на врахування, але  рішення підкомітету – відхилити. Тому ставиться правка на врахування, прошу визначатись. Я знову пройду по прізвищах. 
Клочко Андрій утримався. 
Аліксійчук.

АЛІКСІЙЧУК О.В. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Балоги немає. 
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Білозір Лариса Миколаївна.

БІЛОЗІР Л.М. Утрималась.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бондар Ганна Вячеславівна. Ганна Вячеславівна. Зараз буде.

БОНДАР Г.В. Утрималась.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гузь Ігор Володимирович. Вийшов поки що з ефіру, нема його.
Гурін Дмитро Олександрович.

ГУРІН Д.О. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. Постав, я - за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко утрималась.

ГОЛОВУЮЧИЙ Дякую.
Іванов. Немає.
Ісаєнко Дмитро Валерійович. 

ІСАЄНКО Д.В. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Кальцев Володимир Федорович. Немає.
Качури немає.
Корнієнко Олександр Сергійович. 

КОРНІЄНКО О.С. Утримався.

КАЧУРА О.А. Андрій Андрійович, я ж є. Утримався. Уже другий раз пропускаєте. Я тут з лікарні включаюся в комітет, а ви мене не помічаєте. 

КАЛЬЦЕВ В.Ф. Андрій Андрійович, Кальцев теж утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович.	

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Плачкова Тетяна Михайлівна

ПЛАЧКОВА Т.М. Утрималась.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Поляк Владіслав доєднався?  Немає.
Рубльов Вячеслав Володимирович. Не доєднався, да?
Саврасов Максим Віталійович. Максима Віталійовича десь немає.
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Чорний Дмитро Сергійович.
 
ЧОРНИЙ Д.С. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шуляк Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена проти.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.
Юнаков Іван Сергійович.

ЮНАКОВ І.С. Проти. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утримався?

ЮНАКОВ І.С. Проти.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.
Ітак, шановні колеги, у нас 1 – за, 2 – проти, 18 – утримались. Правка не підтримується, не врахована, тому залишається рішення підкомітету – відхилити.
Прошу далі, Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. Дякую.
Я так розумію, що більше ніхто з присутніх на правках, які відхилені підкомітетами, не наполягає, тому я…

ЯНЧУК А. Я вибачаюсь. Янчук Артем, радник Стефанчука Руслана Олексійовича. Він  зараз захворів,  не може бути присутній. У нас  технічна правка, яка відхилена, це 133 правка. Ми просимо її підтримати, трошки поміняти редакцію, бо там у нас є посилання на Програму діяльності Кабміну, яка не затверджена. Ми просимо в редакції, яка передана в секретаріат комітету: для  здійснення Верховною Радою контрольної функції комітету щорічно, починаючи  з 2021 року, інформувати Верховну Раду про стан виконання цього закону. Просимо в такій редакції підтримати. Це "Прикінцеві положення".

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, ми бачимо, це крайня правка у нас, розділ ІІ. 

ШУЛЯК О.О. Пане Артеме, можна вам запитання? Дивіться,  ми  уже приймали законопроекти і враховували такі правки пана Стефанчука, а нам потім юридичне управління пише зауваження стосовно того, що  не можна враховувати такі пропозиції. Тому саме, коли ми розглядали цей законопроект на підкомітеті, ми і відхили  цю правку. Можливо, подивіться яка  повинна бути редакція. На сьогодні юридичне управління Верховної Ради саме в такій редакції вважає, що це помилка. 

ЯНЧУК А. Я думаю, що воно вважає, що це помилка, тому що в первинній редакції ми зазначали, що інформувати в звіті про стан виконання програми  діяльності. Ми зараз відмовляємося, трошки редакцію міняємо. 
Дякую.

ДУНДА О.А. У мене таке, я вибачаюсь, питання. Дивіться, наскільки я правильно  розумію, ви пропонуєте таку правку практично вставляти зараз у всі закони. Правильно я розумію? 

ГОЛОВУЮЧИЙ Олег Андрійович, я перепрошую, у членів підкомітету є пропозиція про врахування даної правки? 

ДУНДА О.А. Дивіться, підкомітет по цій правці його відхилив якраз тої позиції, що Олена Олексіївна озвучила. Тобто воно відхилено. Чому помічник пана Стефанчука зараз ставить це питання?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Андрійович, дана правка відхилена, ми просто, щоб не тягнути час… Пане Артеме, ми почули, але я тут долучусь до думки Олени Олексіївни, вона в цьому точно… опрацьована, і вона слушно зробила зауваження. Тому я вважаю, що ця правка,  вона відхилена, ми її зараз навіть не будемо ставити на голосування, тому що у членів підкомітету чи у народних депутатів немає про її врахування.
Тому рухаємося далі. Дякую.
Пане Олег Андрійович, прошу продовжувати.

ДУНДА О.А. Дивіться, з урахуванням того, що більше пропозицій про розгляд правок, які не враховані підкомітетами, наскільки я розумію, нема, я зараз тоді озвучу номери правок, які не враховані, і  прошу поставити їх на відхилення одразу гуртом, і далі  переходимо до таких, дискусійних питань, якщо не проти. 
Ітак, ставляться на відхилення правки:1, 2, 3, 5, 12, 13, 16, з 36 по 41, 44, 46, 47, з 49 по 56, 58, 59, з 62 по 69, з 72 по 76, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 88, 90, 98, 99, 100, 110, 111, 112, 113, 114, 121, 122,  124, з 128 по 130, і 133. І тоді після голосування йдемо до архітекторів.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ітак, ставлю на голосування поправки, озвучені Олегом Андрійовичем, на відхилення. Я по черзі буду надавати слово кожному. Прошу теж піднімати руку, говорити вашу позицію. Прошу підтримати і проголосувати.
Клочко Андрій - за.
Аліксійчук. Аліксійчук, ваша позиція? Пропускаємо, бо немає.
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Безгін - за.
Білозір Лариса Миколаївна. За. Дякую.

АЛІКСІЙЧУК  О.В. Пане голово, Аліксійчук - за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Бондар Ганна Вячеславівна. Бачу - за.
Гузь Ігор Володимирович. Немає.
Гурін Дмитро Олександрович.

ГУРІН Д.О. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. Дунда Олег Андрійович - за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко - за.

ГОЛОВУЮЧИЙ Дякую.
Іванова немає.
Ісаєнко Дмитро Валерійович. 

ІСАЄНКО Д.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Кальцев Володимир Федорович.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Качура Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Корнієнко Олександр Сергійович. 

КОРНІЄНКО О.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр - за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович.	

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Микиша - за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор… За, бачу. Дякую.
Плачкова Тетяна Михайлівна
	
ПЛАЧКОВА Т.М. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Поляк Владіслав. Не доєднався, да, у нас немає?
Рубльов Вячеслав. Теж не доєднався.
Саврасов Максим. Немає.
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський - за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Чорний Дмитро Сергійович.
 
ЧОРНИЙ Д.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шуляк Олена Олексіївна. За, бачу.

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена - за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Юнаков Іван Сергійович.

ЮНАКОВ І.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ітак, шановні колеги, у нас 1 – утримався, 18 – за. Рішення прийнято.
Переходимо далі. 20 – за, я перепрошую. 1 – утримався.
Олег Андрійович, переходимо далі. 

ДУНДА О.А. Дякую, Андрій Андрійович.
Перша група правок, які у  нас дискусійні,  які винесені на розгляд комітету. Це про архітектурну  діяльність, а саме про, скажімо так, повноваження головного архітектора міста. На сьогоднішній день частину шосту…

ШУЛЯК О.О. Я вибачаюсь, а  враховані правки ми потім будемо всі проглядати?

ГОЛОВУЮЧИЙ. А ми їх не голосуємо, пані Олена. Вони враховані. 

ШУЛЯК О.О. А є запитання зараз у Міністерства інфраструктури саме по врахованим правкам. Що з ними робити?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте ми зараз пройдемо по блоку, який зараз Олег Андрійович озвучив, а потім перейдемо… На завершення ми перейдемо до цього блоку, і хто там є з міністерства, висловлять свою позицію. Дякую.
Олег Андрійович, прошу.

ДУНДА О. А. Дякую.
Це повноваження головного архітектора міста, яке визначено на сьогоднішній день частиною шостою в статті 14 Закону України "Про архітектурну  діяльність". 
На  розгляді  на підкомітетах у нас виникла ситуація, коли деякі члени підкомітетів виступили про те, що залишити пропозиції законопроекту - ті, які подавалися на перше читання. Це прибрати ці повноваження головного архітектора міста. Деякі члени комітету і члени підкомітету висловили за позицію врахувати деякі правки, і, по суті, залишити існуючі повноваження головного архітектора в тому чи іншому вигляді.
Тому я пропоную спочатку вирішити питання, чи  залишати, чи ні, а після того, якщо буде прийнято рішення комітетом про те, що  залишаємо повноваження, вже можна розглянути, в якому об’ємі ці повноваження залишаються, чи потрібно їх змінювати. 
Тому я прошу членів комітету  висловитись з цього приводу, спочатку про те, залишаємо  чи ні головних архітекторів з такими повноваженнями. 
Дякую.

ШУЛЯК О.О. У мене пропозиція все ж таки піти в розгляд правок поданих, а не обговорювати, що ми  залишаємо, що ми не залишаємо. Є певні правки, які винесені на розгляд комітету. Давайте кожну правку обговорювати і ухвалювати рішення, а не говорити незрозумілі якісь речі. 

ДУНДА О.А. Олена Олексіївна, ми таким чином згрупували правки, проте вони дуже різні, їх дуже багато. І якщо ми почнемо розглядати кожну окремо правку, ми, по-перше, затягнемо; по-друге, можемо заплутатись потім в голосуванні. Тому я пропоную все ж таки…

ШУЛЯК О.О. Добре, колеги,  давайте я нагадаю… Давайте я нагадаю, про що ми говоримо, якщо ви дозволите, колеги. 
Цим законопроектом, я як співавтор цього закону, ми пропонуємо привести у відповідність норми Закону України "Про архітектурну  діяльність"  у відповідність  до основного будівельного Закону, який називається "Про регулювання містобудівної діяльності", де встановлено частиною шість статті 31, що проектна документація на будівництво об’єктів  не потребує погодження державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними особами та утвореними такими органами. І для того ми пропонуємо скасувати певні речі в Законі "Про архітектурну діяльність". І це була наша пропозиція, яка проходила і через перше  читання законопроекту. І моя  пропозиція як автора закону, вона залишається незмінною. 

ДУНДА О.А. Я хотів би зі  свого боку як голова підкомітету нагадати, що ця дискусія у нас точиться досить давно. Я підтримую в цьому плані Олену Олексіївну, бо, залишаючи головних архітекторів в тих повноваженнях, в яких вони є по положенню,  це створює дуже велике корупційне поле для так  званого вирішення питань, на яке ніхто не впливає. І головний архітектор в цій, існуючий редакції, яка існує  на сьогоднішній день в законодавчому полі, він має  право на власний розсуд, з власних уподобань вирішувати, яким архітектурним рішенням жити, а яким - помирати. 
Тому я погоджуюсь з Оленою Олексіївною, що відхилити всі правки і прибрати головного архітектора з цими повноваженнями. Дякую.

РЯБОВА О.О. Дозвольте? Міністерство інфраструктури також  підтримує позицію автора законопроекту…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, слухаю. Представтесь, будь ласка ще раз.

РЯБОВА О.О. Рябова Ольга, Міністерство інфраструктури. Ми також підтримуємо позицію автора законопроекту щодо відхилення правки, оскільки її врахування суперечитиме чинній  нормі закону щодо заборони погодження проектної документації державними органами та їх посадовими особами. 
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ще раз номер правки. І, Ганна Бондар, прошу вам слово.

БОНДАР Г.В. Колеги, мене чутно?

ГОЛОВУЮЧИЙ Да, чутно.

БОНДАР Г.В. Я автор трьох різних правок по  цьому питанню. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Номери, будь ласка, називайте.

БОНДАР Г.В. Це номер 26, 32 і 34. Вони пропонують різне вирішення цього питання. Я хочу нагадати, що позиція щодо зняття повноважень головних архітекторів щодо конкретного погодження проектних рішень об’єктів, розташованих в історичних частинах міста, історичних ареалах на магістралях та площах загального міського значення, розглядалося вже і в нашому… в законопроекті ………. Тоді комітет не визначився. Правка була піднята в залі і …….. більшістю депутатів із різних фракцій. 
Чому  взагалі виникло питання? Автори законопроекту вважають, що погодження проектних рішень – це те саме, що погодження проектної документації, яке записано в Законі "Про регулювання містобудівної діяльності". Проектна документація – це затверджений об’єм графічних і текстових матеріалів. Очевидно, що якщо воно затверджено замовником, то жодного погодження не потрібно. Проектні рішення – це передпроектні пропозиції. Концептуально ……. яким чином буде виглядати об’єкт. Тому тут протиріччя жодного немає. 
Яка зараз виникла ситуація. У нас досить потужна відбулася дерегуляція..... І сьогодні фактично, коли відмінили містобудівний розрахунок при подачі документів на отримання  містобудівних умов і обмежень, жодна людина в місті або в  державі не може навіть  спитати, що будує забудовник. Тобто на  жодному етапі взагалі ніхто не має права навіть спитати: покажи свій проект, що ти робиш. Якщо це питання стосується історичних ареалів міст, то ми бачимо, до чого це призводить. 
Очевидно, що головна причина - у відсутності належної містобудівної документації, а також у відсутності історико-архітектурних опорних планів в історичних населених місцях. І в цьому… як би це корінь проблематики. Але ми маємо те, що маємо.  Кількість історико-архітектурних опорних планів невелика серед 401 населеного пункту України, якого стосується взагалі ця норма.
І з містобудівною документацією теж у нас проблеми. Ми знаємо, що не багато міст мають зонінги. Із того випливає те, що ми бачимо на вулицях. 
Якщо спитати і подивитися, яким чином це питання регулюється в європейських країнах і в Штатах, то, я  досліджувала це питання, у всіх розвинених країнах працює дорадчий орган, він по-різному називається. Це може бути Baukollegium колегіум в Берліні або спеціальна комісія при органі містобудуванні в Нью-Йорку, через які проходить розгляд у найбільш важливих частинах міста. Тому просто зробити  це безконтрольним, я вважаю, буде неправильно. 
 І моя пропозиція полягає в чому. Я подала  3 правки. Одна залишає статус-кво такий, який він є на сьогодні. Але розуміючи, що норма недосконала, я запропонувала ще два варіанта вирішення питання. 
Правка номер 32 пропонує встановити процедуру погодження із  залученням дорадчого органу постановою уряду, де буде записана вся процедура розгляду. Воно буде стосуватися виключно тих об’єктів, які не пройшли через процедуру архітектурного конкурсу як майданчик для відбору кращого проекту професійним журі. Це правка номер 32, і, мені здається, що вона як би найкращим чином вирішить це  питання.
І є правка номер 34, яка розписує процедуру прямо в законі. І знов- таки, вона буде стосуватися виключно тих об’єктів, які не пройшли через архітектурний конкурс. І хочу нагадати, що в  діючому законодавстві, в Законі "Про архітектурну діяльність", записано, що всі об’єкти, які розташовані в історичних ареалах, мають  проходити конкурс. Просто ця норма не виконується. Таким чином, ми сильно звузимо ту кількість об’єктів, які мають проходити певне погодження, і також залучимо всі необхідні інструменти для зниження корупційних ризиків. 
Я прошу дуже відповідально членів комітету віднестися до цього питання, тому що  історичні центри міст - це те, що ми маємо зберігати. І все, що забудовується в містах, воно впливає на нас, воно впливає на суспільство і на нашу свідомість. 
Тому прошу уважно придивитись, підтримати, з моєї  точки зору, найкращу правку номер 32 і прийняти державницьке рішення. Дуже дякую.
 
	ШУЛЯК О.О. Колеги, я прошу все ж таки, ми всі обережно відносимось до охорони культурної спадщини і до історичних місць, але,  давайте говорити, коли у нас є містобудівна документація, коли у нас є містобудівні умови та обмеження, коли у нас є експертиза проекту, то давайте не вводити такий фактор, як суб’єктивне рішення архітектора, який на свій власний розсуд буде приймати рішення, подобається йому, не подобається, ставити йому там підпис чи не ставити. 
І давайте на рівень Кабінету Міністрів не віддавати адміністративні послуги. Ми знаємо, що  вимоги до адмінпослуг, вони прописуються в законі, а не для того, щоб ще на рівні Кабінету Міністрів була  можливість прописати якісь  речі, які потім будуть  негативно впливати  на весь будівельний ринок. 
Давайте не забувати також ще, що проектне рішення, воно вже є в проектній  документації, це є частиною проектної документації.  Якщо проектна документація зроблена згідно чинного законодавства, згідно містобудівних умов та обмежень, а саме містобудівні умови і обмеження, вони будуть ґрунтуватися на тих обмеженнях, які стосуються і охорони культурної спадщини, то ніякого зловживання у забудовника, чесно, його не буде. 

БОНДАР Г.В. Але ж воно зараз є.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Дивіться, я тут підтримую повністю Олену Олексіївну. Тому я вважаю, що оці правки, які там: 14, з 17 по 28, 29, 30, 31, 32, 33, та  34 - повинні поставити на  відхилення. 

ГУРІН Д.О. Пане голово!

ГОЛОВУЮЧИЙ Слухаю вас.

ГУРІН Д.О. Шановні колеги, давайте так, ми вже не вперше обговорюємо повноваження головного архітектора. Я думаю, всі це пам’ятають. Особисто я хотів би звернути увагу на два моменти, що  ми зараз говоримо про Закон "Про автомобільні дороги",  і у нас  знову з’являється спроба регулювання головним архітектором, ну, абсолютно не відноситься до цього питання наш законопроект, який ми розглядаємо. Але  ми говоримо про ці правки - о'кей.  
Я тут хотів насправді трохи всіх поженити. Бо, дивіться, у нас зараз  йде обговорення Закону про місцеве самоврядування, і насправді, я думаю, у всіх в комітеті є повна згода щодо того, що позиція головного архітектора  зараз є корупційна, і  про це ніколи не сперечались, і що головний архітектор зараз видає де-факто дозвільні документи. Тобто їх не можна вважати дозвільними, але де-факто умови та обмеження, вони мають такі ознаки. І така ситуація є абсолютно неприпустимою, коли людина сама і дозволяє, і видає документи де-факто дозвільні, яка там щось може оцінювати, це неправильно. І такої моделі в  Європі роботи головного архітектора, її немає, тобто там абсолютно інші повноваження. 
Ми зараз в Законі про місцеве самоврядування - вже на робочих групах на наступному тижні ми маємо дійти до цього моменту, - будемо обговорювати зміну повноважень і зміну навіть назви позиції повністю. Це заступник голови з міського планування,  який займається саме плануванням і не може нічого дозволяти, нічого забороняти.  І, таким чином, наша задача – це демонтувати взагалі позицію головного архітектора як таку, змінити її сутність повністю, для того щоб це регулювання  поїхало. Тут я повністю підтримую конкурсну практику і на історичних ареалах міст, і на особливо цінних територіях громад. Але головний  архітектор, ми розуміємо, що це зараз є недосконале регулювання існуюче. Але в мене є і прохання,  і пропозиція, у зв’язку з тим, що ми доктринальні зміни вводимо і пропонуємо абсолютно іншу модель, в мене є  пропозиція зараз… Ми  очікуємо, що у нас Закон про місцеве самоврядування вже до нового року вийде в зал. Ми пропонуємо зараз просто не чіпати Законом про автомобільні шляхи повноваження головного архітектора. Цей процес поставити на паузу, на 2-3 тижні, і після цього ми вийдемо на комітет і вже поговоримо  про реальну, працюючу модель. Бо зараз ми  ганяємося один за одним: і давайте через цей закон проведемо, через цей закон проведемо. Мені здається, це не дуже конструктивно. 
Тому я  звертаюсь до всіх членів комітету з  проханням, не те що давайте не будемо нічого чіпати, а з  проханням давайте ми, зараз у нас йдуть доктринальні зміни, не  будемо через цей Закон про автомобільні шляхи змінювати, щоб за два тижні побігти знову змінювати. Це не дуже правильно, не дуже державницько.  
Дуже дякую. І велике прохання до всіх членів комітету прислухатись.

ШУЛЯК О.О. Колеги, у мене маленька ремарка. Чому саме  в цьому законопроекті, тому що сьогодні згідно цих  неузгодженостей між Законом "Про архітектурну діяльність" і "Про регулювання містобудівної діяльності" з головним архітектором міста якраз і погоджується: якщо в історичних місцях є вулиці, дороги, є площі, майдани ти повинен йти до головного архітектора на поклон,  і він буде дивитися на проектне рішення, незважаючи на те, що в тебе є вся експертиза, є вся проектна документація і таке інше. 
Тому давайте не маніпулювати цими речами, а все ж таки приймати  рішення. Дякую.

ГУРІН Д.О. Пані Олена, вибачте, я б хотів тут  прокоментувати. Пані Олена, ще раз, ми не сперечаємося з вами, ми розуміємо, що це регулювання, зараз воно недосконале. Мова не йде про те, що давайте ви просто скажете, що все гаразд в тому місці, де все не гаразд. Я  взагалі про інше. У нас зараз готуються доктринальні зміни з нормальними  повноваженнями, і давайте ми не будемо протягом місяця двічі чи тричі змінювати регулювання. Це просто не дуже правильно.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Дмитре, дякуємо. Ми вашу позицію почули. 
Юнаков Іван, прошу, вам слово.

ЮНАКОВ І.С. Дякую.
Пане голово, я вважаю, що треба підтримати позицію Гуріна Дмитра, тому що ми зараз говоримо про дороги, і про головного архітектора, треба цю правку просто відхилити зараз і потім розглядати окремим законопроектом. Тому що ми не можемо в цьому законопроекті  вирішувати долю історичних ареалів та історичних частин міст. 
Тому, я вважаю, її треба відхилити.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам  за позицію.
Олег Андрійович, я думаю, що ми… Ваша позиція, прошу її зараз озвучити. 

БОНДАР Г.В. Вибачте,  можна уточнення?

ГОЛОВУЮЧИЙ Так, пані Ганна.

БОНДАР Г. Дивіться, я хотіла би  прочитати членам комітету діючу норму, для того щоб у нікого не було ілюзії стосовно того, що дороги погоджуються з головним архітектором в історичному центрі міста. Тут написано в діючі нормі: "Головний архітектор міста, району погоджує містобудівне архітектурно-проектне рішення об’єктів, розташованих в історичній частині міста, в історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення". Тобто мова йде про об’єкти будівництва на магістралях. Будинки, які будуються на  магістралях або на площах. Мова не йде про погодження доріг в  історичному центрі міста. Просто щоб всі розуміли, про що йдеться. 

ШУЛЯК О.О. Аня, тем более. Тобто є пряме відношення до погодження з головним архітектором. І, колеги, давайте ставити вже на  голосування ці…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, у нас ще з Мінцифри просять слово  Пане Рябова…

ШУЛЯК О.О. Міністерство інфраструктури,  Рябова. 

РЯБОВА О.О. Колеги, ця  норма чинна є одним з бар’єрів щодо реалізації проектів будівництва доріг загального користування, які проходять  межами міст та інших населених пунктів, оскільки об’єкти, які розташовані вздовж придорожньої полоси, підпадають під дію цієї норми. Ця норма всупереч Закону "Про дозвільну системи у сфері господарської діяльності" не передбачає процедуру її  реалізації. Тобто написано лише погодження. Яким чином погодження, в які строки і так далі? Це не врегульовано, це містить прямі корупційні складові. 
 І, знову ж таки, при плануванні території мають виконуватися будівельні норми планування та забудова територій,  будівельні норми щодо реставрації об’єктів. І якщо діють свідомо на місцевому рівні ті ж чиновники, той же головний архітектор, то всі вимоги щодо охорони об’єктів дотримуються. Знову ж  таки,  якщо ще якась дозвільна процедура, то це втрата часу і знову ж таки корупційні ризики. 
Тому прохання не підтримувати пропозицію,  а залишити в редакції, прийнятій в першому читанні. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, шановні колеги.
Олег Андрійович, прошу озвучити вашу позицію. Звук, будь ласка, включіть.

ДУНДА О.А. Дякую  всім за плідну дискусію.
Я дуже радий про те, що є розуміння, що існуюча система з  містобудівними радами і головним архітектором нічого гарного не принесла за десятиріччя.  Тому я ставлю на голосування… Прошу поставити на голосування відхилення правок…

ЛОГІНОВ О. Пан головуючий, можна слово?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми вже всебічно проговорили, тому дозвольте …

ГУРІН Д.О. Давайте дамо Асоціації міст. У них є позиція, і вони найбільше з цим стикались.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

ЛОГІНОВ О. Дякую, що надали слово. 
Дивіться,  позиція асоціації полягає в тому, що  ми проти того, щоб виключали взагалі архітектора з регулювання цих правовідносин. Ми можемо підтримувати… Наразі я почув дві позиції, такі конструктивні - це пані Анни Бондар або пана Дмитра Гуріна. Або в законі дещо змінити ці функції, повноваження і прописати в законі прямо, як здійснюється надання дозволу, або це буде колегіальний орган, який буде погоджувати такі проекти. Якщо неможливо зараз це зробити, тоді  залишити і дійсно перенести в закон, який зараз обговорюється, про місцеве самоврядування. Проте тут у мене є зауваження, що я не впевнений, що цей новий закон зайде в зал Верховної Ради до нового року. 
Тому більше ми підтримуємо позицію залишити архітектора, але модернізувати його функцію погодження цих проектів. Дякую.

ДУНДА О.А. Дякую за виступ.
Продовжуємо.  Прошу поставити тоді на відхилення правки: 14, правки з 17 по 28, правку 29, 30, правку 31, 32, 33, 34. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я ще додам  тоді… (Загальна дискусія) Прошу.

БОНДАР Г.В. Можна слово з процедури? 
Дивіться, у нас ці правки різних депутатів з різних фракцій, які стосуються цієї теми, вони поділяються концептуально на  три підходи. Перший підхід – це залишити все, як є, тобто  виключити норму з законопроекту і залишити те погодження, яке є зараз в Законі "Про архітектурну діяльність". Це певні правки  за певними номерами. 
Другий  підхід – це залишити погодження, виключно коли не було конкуру, і процедуру виписати постановою уряду. Декілька депутатів подали таку пропозицію в тій чи іншій формі.
 І третій підхід: виписати процедуру із залученням містобудівної ради,  виключно у випадках коли не було  архітектурного конкурсу, і процедура повністю виписана в законі.  Це третій підхід. Це три різні  блоки. 
Я дуже прошу ставити на голосування не всі три блоки разом, а  по конкретних блоках. Дуже дякую. По конкретних правках. Дуже дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Анна.
Ми почули, але… 

ГУРІН  Д.О. Пане Андрію, я підтримую. Я  б хотів точно, щоб конкретно було поставлено… Пане Андрію, вибачайте, по процедурі. Я  прошу поставити пропозицію про те, щоб… У мене пропозиція яка: залишити, як є, і дайте нам вийти в зал з нормальним …..

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Дмитре, ми почули вашу пропозицію. 

ГУРІН Д.О. І тому прошу поставити цю правку, щоб залишити  тимчасово, як є, окремо на голосування…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Дмитре, ми почули.  Я почув. Дякую вам. Дозвольте мені сказати.
Ми будемо ставити в порядку надходження пропозиції. Олег Андрійович озвучував позицію: на відхилення поставити правки:  14, з 17 по 28, 30, 31, 32 та 34. Ці правки ставляться на відхилення. Прошу підтримати…

ГУРІН Д.О. Пане голово, я вибачаюсь… (Загальна дискусія)

ГОЛОВУЮЧИЙ. А потім и поставимо вашу пропозицію, пане Дмитро. 
Шановні колеги, я прошу …

ГУРІН Д.О. Пане голово, я вибачаюсь,  з процедури. Ми спеціально проговорили, що ми говоримо концептуально…(Загальна дискусія)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Дмитро, ми проговорили, ваша пропозиція надійшла… Пане Дмитро, я ж не буду вас перекрикувати, будь ласка! Тому я прошу, зараз є пропозиція голови підкомітету Олега Андрійовича поставити на  відхилення дані правки. Після того ми поставимо вашу пропозицію. 
Прошу, Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. Я вибачаюсь, ми ж спочатку домовились, що перше голосування у нас буде на відхилення, тобто враховано - не враховано. Якщо воно не набере  голоси, далі ми вже по концепціях підемо. Тобто  йдемо, як домовились.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Як домовились. Тому…

ГУРІН Д.О. Ми не домовлялись так, ми зараз  пачкою ставимо на голосування, це неправильно, колеги.

ДУНДА О.А. Ти можеш подивитися онлайн-запис, там було. 
(Загальна дискусія)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, я прошу долучатися, щоб ми один одного дослухались. 
Шановні колеги, ставиться…

ГУРІН Д.О. Пане голово, ми саме про це. Ми проти того, щоб все  зараз ставилось на голосування, коли ми обговорюємо конкретне питання, щоб ми його ставили пачкою з іншими. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми вас теж чуємо. Ваша позиція буде поставлена після цієї. 
Тому, Олег Андрійович, прошу ще раз озвучити.

ДУНДА О.А. Ставляться на відхилення правки: 14, з 17 по 28 і 31, 32, 33, 34. І 30-а, здається, зараз я ще раз передивлюся ще раз. І 30-а, так. І 29-а, 30-а, 28-а ставиться на відхилення.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу підтримати і проголосувати. Я буду теж називати…
Клочко Андрій - за.
Аліксійчук Олександр. Аліксійчук - за. 
Балога Віктор Іванович. Немає. 
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Білозір Лариса Миколаївна.

БІЛОЗІР Л.М. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. Проти.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Проти. Дякую. 
Гузь Ігор Володимирович. Немає.
Гурін Дмитро Олександрович. 

ГУРІН. Д.О. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гурін утримався? 

ГУРІН Д.О. Так. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бачу. Дякую.
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  За.

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук - за, бо Інтернет зникає.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все. Дякую.  Аліксійчук – за, є.
І пані Тетяна, я бачу,  Плачкова підняла "за", але вона виходить  в ефір. Аліксійчук – за, є. Плачкова - за, плюс. 
Ідемо далі. Загоруйко Аліна Леонідівна - за.
Іванова немає.
Ісаєнко Дмитро Валерійович. Десь тільки що піднімав руку "за".

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко - за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, ось він є.
Кальцев Володимир Федорович. 

КАЛЬЦЕВ В.Ф. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Качура Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. Качура утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Утримався.
Корнієнко Олександр Сергійович.  Не долучився.
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр - за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Микиша Дмитро Сергійович. Пане Дмитро! Микиша. Немає.

МИКИША Д.С. Микиша - за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Микиша – за. Дякую.
М’ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. Я – за. Підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Плачкова Тетяна – за.
Поляк Владіслав. Не доєднався. 
Рубльов Вячеслав. Не доєднався. 
Саврасов Максим. 
Пане Максиме? Є… але немає.
Стріхарський Андрій Петрович. 

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Андрій Стріхарський – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шуляк Олена Олексіївна. 

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Юнаков Іван Сергійович. 

ЮНАКОВ І.С. Проти.
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ітак, у нас 2 – проти, 3 – утримались і 15 – за. Рішення прийнято. 
Переходимо далі. Олег Андрійович, прошу. Друга група правок.

ДУНДА О.А. Друга група правок. Там одна правка, 89 правка. Вона стосується… про те, чи надавати суб’єктам ринку до відповідних органів  серед документів отримання дозволу на роботу і ліцензію.
У чому проблема… не проблема, нюанс? На сьогоднішній день є норма закону відповідного про те, що ліцензія існує. З іншого боку, є постанови Кабміну, якими скасовані ліцензії на виконання будівельних робіт. 
Що пропонується? Тут Олена Олексіївна підтвердить, пропонується прибрати з документів на подачу ліцензію, а залишити лише кваліфікаційні сертифікати або сертифікати.
Дивіться, моя позиція в чому полягає. Постанова не може підміняти закони, хоча вони там застарілі, тому я пропоную розглянути варіант (Олена Олексіївна хай скаже своє слово), добавити: ліцензію, що дає право на виконання будівельних робіт (якщо така є) (або якщо така наявна) та кваліфікаційні сертифікати (сертифікати). Таким чином, ми узгоджуємо і постанови, і закон, ну, з моєї думки.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Олена Олексіївна, скажіть ще вашу позицію.

ШУЛЯК О.О. Колеги, 13 березня на засіданні уряду було прийнято дві постанови, 218 і 219, якими були внесені зміни стосовно того, що на сьогодні ліцензії на виконання будівельних робіт не видаються жодним органом виконавчої влади, вони скасовані. Тому зараз просити такі документи у будівельників, додавати до повідомлення, я вважаю, це є трошки несправедливо.
Тому ми б взагалі виключили таку вимогу в законодавстві, щоб просити ці ліцензії.

ДУНДА О.А. Олена Олексіївна, так, про це я й кажу, що постановами воно скасовано, але в законі відповідному воно є. 
Тому я пропоную, якщо у будівельника є така ліцензія - хай надає, якщо немає - то не надає. Так і написати: в разі наявності таких.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ще прошу, Олена Олексіївна, вашу поправку ще раз озвучити, щоб Олег Андрійович…

ШУЛЯК О.О. Ми взагалі прибирали слово «ліцензія» з переліку документів, тому що цими постановами ліцензування скасовано.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Андрійович. 

ДУНДА О.А. Так, воно скасовано, але є в законі. І треба якось з ситуації виходити. Тому я пропоную, щоб вони надавали тільки в разі, якщо в них така наявна, бо в деяких будівельників вона дійсно є. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, є така пропозиція, щоб поставити на голосування поправку пані Олени Олексіївни Шуляк: про виключення із повідомлення на виконання будівельних робіт інформацію про ліцензію взагалі, що дає право на виконання будівельних робіт. Правильно? Олена Олексіївна, я правильно сформулював вашу пропозицію?

ШУЛЯК О.О. Дивіться, це наша пропозиція, але давайте обговоримо. Я не буду там проти, якщо ми розглянемо пропозицію Олега Дунди. 

_______________. Пане голово, дозвольте слово? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …. прошу. 

_______________. Я підтримую пропозицію Олега Дунди, щоб ми в дужках прописували «за наявності такої», тому що, дійсно, вона тоді врегульовує ситуацію, що є постанова, є закон і різне трактування різними службами. 
Тому я би пропонував підтримати пропозицію Дунди і поставити її на голосування. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Тобто пропозиція буде звучати таким чином: про виключення із повідомлення на виконання будівельних робіт інформації про ліцензію, що дає право на виконання будівельних робіт, але предоставляти за наявності такої. Вірно? 

ДУНДА О.А. Я зацитую під стенограму.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, будь ласка, ще раз зацитуйте, щоб ми могли зафіксувати. 

ДУНДА О.А. «Ліцензія… дає право на виконання будівельних робіт (за наявності такої у суб’єкта подачі документів) та кваліфікаційні сертифікати (сертифікати)». Бо там є різні сертифікати. Дужки закриваються. Все, на цьому закінчується.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Всіх влаштовує? Всі висказали позицію з цього? 
Добре. Тоді ставиться пропозиція, яку озвучив Олег Андрійович, у цій редакції прийняти.

ШУЛЯК О.О. Який це номер правки?

ГОЛОВУЮЧИЙ. 89, Олена Олексіївна. В редакції, яку озвучив Олег Андрійович. Чи всіх все влаштовує, подивіться, будь ласка, ще раз, щоб ми могли ставити на голосування? 

ДУНДА О.А. Андрій Андрійович, вона буде комітетська, з голосу коригування, там трошки інше.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Там, дивіться, нумерація трохи у нас після прийняття цього буде змінена. Тому зараз ми голосуємо за цю правку. 
Олена Олексіївна, ви знайшли? Все добре? Всіх все влаштовує. 
Тому ставиться пропозиція підтримати дану пропозицію, яку озвучив Олег Андрійович, саме в тій редакції, яка була під стенограму зроблена. 
Прошу підтримати і прошу проголосувати. 
Зараз я кожного буду… Клочко Андрій - за. 
Аліксійчук. Аліксійчук, там є Інтернет?

АЛІКСІЙЧУК О.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. Дякую.
Балоги немає.
Безніг Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Білозір Лариса Миколаївна.

БІЛОЗІР Л.М. Білозір – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Бондар Ганна Вячеславівна. 

БОНДАР Г.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович. Не вийшов на зв’язок.
Гурін Дмитро Олександрович. 

ГУРІН Д.О. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Дунда Олег Андрійович. 

ДУНДА О.А. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Іванов Володимир Ілліч. Не доєднався.
Ісаєнко Дмитро Валерійович. 

ІСАЄНКО Д.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Кальцев Володимир Федорович.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. Бачу.
Качура Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Корнієнко Олександр Сергійович.
Літвінов Олександр Миколайович. 

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лозинський – утримався.  Добре.
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Микиша Дмитро – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М’ялик Віктор Ничипорович. 

М'ЯЛИК В.Н. М’ялик – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Плачкова Тетяна Михайлівна. За. Дякую.
Поляк Владіслав Миколайович. Поляка немає.
Рубльов Вячеслав. Немає.
Саврасов Максим Віталійович. Не доєднався. Добре.
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шуляк Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О. Шуляк – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Юнаков Іван Сергійович. 

ЮНАКОВ І.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
19 – за. Проти – 0. Утримався – 1. Рішення прийнято.
Далі, Олег Андрійович, прошу. Правка 89.

ДУНДА О.А. Так, ми пройшли 89-у, коригування. І з цього розділу у нас йде поправка 93. Нею пропонується встановити вимоги подавати до повідомлення виконання будівельних робіт в електронній формі ті документи, інформацію щодо яких з тих чи інших причин електронна система не має можливості згенерувати. Мова йде там про документи про землю, про проект будівництва, який досить потужний, про звіт експертизи та інше.
Тому прошу поставити цю правку на голосування, якщо ні в кого немає заперечення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми її підтримуємо, пане Олеже?

ДУНДА О.А. Так.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правка 89 та 93.

ДУНДА О.А. 93-я.

ШУЛЯК О.О. Ні, 93-я дана розгляд комітету. Дивіться, цією поправкою, колеги, давайте розуміти, що ми робимо взагалі цим законопроектом. Ми спрощуємо можливість при ремонті та реконструкції автомобільних доріг, у нас замовник надає повідомлення, це все вноситься у систему, і виходить оцей дерегуляційний момент. А правкою 93 ми взагалі змінюємо запропонований проектом закону підхід. Ми кажемо: а тепер ти даєш повідомлення, а до повідомлення ще додаєш купу-купу документів. 
Тому давайте, я, наприклад, проти цієї поправки і не хотіла, щоб вона була в законопроекті врахована.
Дякую. 

ДУНДА О.А. Олена Олексіївна, дивіться, якщо ви уважно прочитаєте, ми про це розмовляли, що в електронній системі всіх документів немає. У нас передбачається цим законопроектом, що подається перелік документів без їх додачі з урахуванням того, що вони є в реєстрі. Але можуть бути такі випадки, коли їх в реєстрі немає. 
Тому ми просимо, якщо їх в реєстрі немає, додавати до свого повідомлення, от і все. Бо інакше ми відкриваємо велику діру для, умовно кажучи, так…

ШУЛЯК О.О. Добре, ми підтримуємо.

ДУНДА О.А. А?

ШУЛЯК О.О. Ми підтримуємо цю правку.

ДУНДА О.А. Все. Дякую.
Тому, пане Андрію Андрійовичу, прошу поставити на врахування цю правку, 93-ю.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую, був без звуку.
Ставимо правку номер 93 на врахування. Прошу підтримати і проголосувати.
Клочко Андрій – за.
Аліксійчук. 

АЛІКСІЙЧУК О.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Балоги немає.
Безгін Віталій Юрійович. Пане Безгін!

БЕЗГІН В.Ю. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Білозір Лариса Миколаївна.

БІЛОЗІР Л.М. Білозір – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г. В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь. Немає. 
Гурін Дмитро Олександрович. Гуріна немає.
Дунда Олег Андрійович. 

ДУНДА О.А. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Загоруйко Аліна Леонідівна. 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Іванов Володимир. Не доєднався. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович. 

ІСАЄНКО Д.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Кальцев Володимир Федорович.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бачу. 
Качура Олександр Анатолійович. Качура. Мовчить. Лікується.
Корнієнко. Немає.
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лозинський утримався.
Микиша Дмитро Сергійович. 

МИКИША Д.С. Микиша Дмитро – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
М’ялик Віктор Ничипорович. Пане М’ялик! Десь він є.

М'ЯЛИК В.Н. Я підтримую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бачу - за. 
Плачкова Тетяна Михайлівна. Пані Плачкова! Десь немає зараз. 
Поляк. Немає.
Рубльов. Немає.
Саврасов Максим. Немає.
Стріхарський Андрій Петрович. 

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Андрій Стріхарський – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чорний Дмитро Сергійович. Дмитро Сергійович десь є? Є. За. Дякую.
Шуляк Олена Олексіївна. Олена Олексіївна!

ШУЛЯК О.О. Дивіться, у нас зараз присутній перший заступник міністра цифрової трансформації. І мені зараз пишуть, що це там технічно, є там певні проблеми, щоб ми взагалі не зупинили роботу електронної системи в сфері будівництва. Можливо, ми дамо зараз йому слово, Олексій виступить…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Олено, ми вже в процесі голосування, ми не можемо надати слово, це або до надається, або після голосування. Зараз у нас залишись ви і пан ,Юнаков.

ШУЛЯК О.О. Я проти. Я прошу переглянути це питання, тому що ми не узгодили технічну можливість системи. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юнаков Іван Сергійович. 

ЮНАКОВ І.С. Я те ж саме хотів сказати, ви не дали мені слово, до початку голосування я підняв руку, ви мені не дали слово. Я хотів, щоб Мінцифра сказала свою думку. Тому я теж проти. І, я вважаю, треба переголосувати, дати висловитися Мінцифри.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. У нас є рішення зараз: 14 – за, 2- проти, 1 – утримався. 
Пане Олексію, прошу вам слово, Мінцифра.

ВИСКУБ О.А. Мені по цій нормі поки що не зрозуміло, з якого числа вона буде запроваджена: з моменту ухвалення закону? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так.

ВИСКУБ О.А. Тоді є дуже багато ризиків щодо можливості старту саме з цієї дати. Можливо, якщо вже правка підтримана, можливо, якось передбачити термін відкладений із запуском.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Термін можна з техніко-юридичним доопрацюванням…

ШУЛЯК О.О. Тоді потрібно розуміти, який термін. Олексію, скажіть, будь ласка.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Внесіть вашу пропозицію. Олена Олексіївна її внесе, ми  зараз її проголосуємо по цій правці.

ВИСКУБ О.А. Для мене ця правка трошки сюрприз. Я прямо в дану секунду не можу чітко назвати термін. Я б вважаю, хоча б три місяці відкласти, це мінімум.

ГОЛОВУЮЧИЙ. З 1 квітня 2021 року нормально буде? 

ВИСКУБ О.А. Давайте хоча б так. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, є ще пропозиція підтримати Мінцифру, для того щоб не завалити даний процес, щоб ця правка вступала в дію з 1 квітня 2021 року. Якщо не заперечуєте, ми зараз теж проголосуємо. Якщо немає заперечень, то всі, хто підтримував, проголосуємо «за», доврахуємо до цієї правки. Добре? 
Олег Андрійович, у вас є пропозиції?

ДУНДА О.А. Дивіться, я не проти. Тільки, наскільки я правильно розумію, Мінцифра просто не розуміє, про що йде мова. Скоріш за все, вони мають на увазі, що сама система не може в першій редакції працювати вже там наступний місяць - два. Я якраз про те і кажу, що якщо її немає, вона не працює, якраз цією правкою і дозволяється це обійти, щоб люди могли це надавати в паперовому вигляді. 

ВИСКУБ О.А. Так в паперовому чи в електронному?

ДУНДА О.А. Ні, я не проти 1 квітня, але ви самі собі заб’єте цвях. 

ШУЛЯК О.О. Ні, колеги, там будуть коригуватися і підзаконні акти, і давайте розуміти, що не вся документація робиться у цифровому вигляді, потрібно буде її сканувати, якщо є така можливість, і таке інше. І навіщо це робити… Ми чому розглядали саме це, винесли на комітет…І я думаю, що Мінцифра, Олег, Мінцифра точно в технічному плані розуміє більше, ніж депутати нашого комітету, при всій повазі.

ДУНДА О.А. Олена Олексіївна, давайте обирати слова.
Ще раз, якщо в реєстри, не можна підгрузити туди документи, тобто тоді у нас відкривається діра в наступні три місяці, через яку, умовно кажучи, через реєстр будуть писати, що в них є ці документи, але в реєстрі їх немає, бо реєстр не може їх підгрузити, і пише, що завгодно, і відкриває шлях - вперед! 

ВИСКУБ О.А. Так, а яким чином ви передбачаєте подання цих документів, які відсутні в системі? Онлайн чи…

ДУНДА О.А. Воно і передбачається: якщо онлайн-режим не дозволяє це зробити, на цей період, поки ви зробите нормальний реєстр, хоча б вони копії документів у паперовому вигляді надавали. Це ж правкою і пропонується. Розумієте, ця правка дозволяє вам закрити цю проблему і спокійно доробити реєстр, а ви кажете: давайте перенесемо. Давайте перенесемо, і три місяці у нас буде через цей реєстр гуляти, як вітер.

ВИСКУБ О.А. Дивіться, я на слух цю правку сприйняв так, що якщо в системі ці дані автоматично не підтягуються, то замовник будівництва може ці дані підгрузити сам, підгрузити, а не надати паперові. Так звучало, мені здалося. Якщо мова йде, що він не може подати через систему і він має виключно у паперовій формі подавати документи, то, безумовно, ми тут жодного відношення до цього не маємо, у паперовій формі можете прописувати. 
Я мав на увазі, якщо ви хочете, передбачити норму подання в електронній формі додатково документів замовником самостійно, а не автоматичне підтягування з інших реєстрів, то можливість подання документів в електронній формі і потрібно передбачити, зараз її немає в системі.

ДУНДА О.А. Так треба передбачити.

ВИСКУБ О.А. Так, от на це я і прошу час, бо я не зрозумію, про які документи йде мова. Якщо там проектна документація, то…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, дивіться у нас… щоб ми розуміли, тоді ми дану правку враховуємо, але з погодженням з усіма, що термін її дії відтерміновується після підписання закону, але з 1 квітня 2021 року. Всіх це влаштовує?
Пане Олексію, Олег Андрійович, Олена Олексіївна?

ДУНДА О.А. Так, давайте голосуємо.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу. Ставиться на голосування щодо правки номер 93 в тій редакції, яку озвучив Олег Андрійович.

БАНЧУК О.А. Колеги, Андрій Андрійович, пробачте. Заступник міністра юстиції Банчук Олександр. У мене технічна пропозиція: не 1 квітня, тому що ми не знаємо, коли буде закон проголосований, я би пропонував через три місяця з моменту набрання або опублікування цим законом. Тобто не прив’язуватися до дати, а через три місяці з моменту опублікування закону. Це краща буде редакція. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Олександре, за поправку. Вона дійсно слушна. 
Пане Олексію, ви не проти цього?  Олег Андрійович?

ВИСКУБ О.А. Я підтримую.

ДУНДА О.А. Дивіться, я розумію, що можуть бути різні терміни введення в дію.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, це логічно просто.  

ДУНДА О.А. Логічно. Але що заважає Мінцифрі, вже розуміючи, що це буде і це треба умовно таку функцію передбачити в реєстрі, вже розробляти це зараз? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, вони будуть розробляти. Я думаю, що тут питання не в цьому, але логічно так, як з Міністерства юстиції виступили, коректно, правильно зробити таким чином. Я думаю, що…

ДУНДА О.А. Мінцифри, яке розробляє, він каже, що їм достатньо часу до 1 квітня, вони ж розробляють.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо ми приймемо закон…

ВИСКУБ О.А. Нам достатньо, питання: коли закон буде прийнято?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Саме так. Ми тоді враховуємо. Дякую.
Ставиться на голосування врахування, що дана правка 93 набуде чинності через три місяці після підписання даного законопроекту. Я її внесу.
Добре. Якщо немає заперечень, прошу ще раз тоді проголосувати, щоб у нас все було згідно Регламенту.
Клочко Андрій – за. Прошу підтримати і проголосувати.
Аліксійчук. Аліксійчук є? Був десь тільки що.
Балоги нема. 
Безгін Віталій Юрійович. Віталій Юрійович?
Білозір Лариса Миколаївна. 

БІЛОЗІР Л.М. Білозір – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович. Не доєднався. 
Гурін Дмитро Олександрович. 

ГУРІН Д.О. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Загоруйко Аліна Леонідівна. 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Іванов. Немає. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович. 

ІСАЄНКО Д.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. 
Кальцев Володимир Федорович.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Качура Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Корнієнко. Немає. 
Літвінов. 

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Лозинський Роман. 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.
Микиша Дмитро Сергійович.
 
МИКИША Д.С. Микиша Дмитро – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М’ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. Я – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Плачкова Тетяна доєдналась? Не доєднується поки що. 
Поляк - немає. Рубльов. Саврасов. 
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Чорний Дмитро Сергійович. Дмитро Сергійович теж був, немає зараз.
Шуляк Олена Олексіївна. Дякую.
І Юнаков Іван Сергійович. 
Іванов.

ЮНАКОВ І.С. Юнаков - утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І Аліксійчук, я бачу. Аліксійчук Саша. За. Дякую. Бачу. 
І Іванов. За?

ІВАНОВ В.І. Іванов - за .

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
І так, 17 – за, 2 –утримались, проти- 0. Рішення прийнято.
Переходимо далі. Прошу, Олег Андрійович. 

ДУНДА О.А. Останній розділ правок на розгляд комітету - це правка 118 пані Шуляк Олени Олексіївни. Вона стосується перенесення дат настання чинності окремих законів, окремих норм Закону про Єдину державну електронну систему у сфері будівництва. Наскільки я розумію, там підрядник може зробити це скоріше, ті роботи, які були заплановані. Але тут є такий нюанс, що ця правка порушує статтю 116 Регламенту. 

ШУЛЯК О.О. Так, колеги, можна я скажу? Дивіться, ми зараз говоримо про блок правок: 115, 116, 117 і 118. Це всі правки якраз стосуються частково перенесення строків введення окремих розділів роботи електронної системи в сфері будівництва. І ми пропонуємо для тої частини, яка стосується містобудівних умов та обмежень, і частини, яка працює з технічними інветаризаторами, з 1 грудня 2021 року перенести на ближчий час, на місяць після опублікування цього законопроекту, тому що технічно Міністерство цифрової трансформації вже готово. Тут є Олексій Вискуб, я б хотіла, щоб він сказав своє бачення.

ВИСКУБ О.А. Шановні народні депутати, дійсно, ваш комітет, дійсно, опікується реформою ДАБІ. І ми всі розуміємо, що без пришвидшення запуску електронної системи реформа ДАБІ точно неможлива, адже, поки там залишається місце для прийняття рішення чиновникам, зрозуміло, що є корупційні ризики, а система мінімізує вплив чиновника. 
Насправді у нас вже з 1 вересня почалося підключення всіх управлінь архітектури органів місцевого самоврядування. У нас на сьогодні вже 75 відсотків усіх управлінь органів місцевого самоврядування архітектурних саме вже підключені, і технічно все готове. Питання лише в тому, що окремі великі міста там саботують підключення, бо вони, дійсно, посилаються на закон, що закон вимагає це аж через рік. А це насправді, якщо ми не перенесемо цю дату, то ми відкладаємо, насправді реформу ДАБІ на рік. Адже ми всі розуміємо, як ці містобудівні умови, як вони видаються, і поки вони там видаються в незрозумілих системах там десь під столом, поки їх не буде в єдиній системі, то там завжди буде корупція. 
Тобто технічно ми готові, на 75 відсотків цей пункт вже виконаний. Питання лише в перенесенні строків закону, і ми готові там навіть до кінця року всіх підключити. Дуже прошу підтримати. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Олега Андрійовича у нас немає. Тому, шановні колеги…

ДУНДА О.А. Андрій Андрійович, є.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ще два слова скажу поки що, Олег Андрійович. 
Перед тим, як ми перейдемо до голосування за дану поправку 118, я маю звернути вашу увагу, що, незважаючи на те, що поправка має на меті вдосконалення питання створення відповідних документів в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, проте вона подана з порушенням частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України. Адже запропоновані зміни в першому читанні не розглядалися, а необхідність внесення відповідних пропозицій з даного правового регулювання до прийнятого законопроекту за основу не зазначено у висновку головного комітету на перше читання, відповідно не оголошено головуючим на пленарному засіданні під час розгляду такого законопроекту в першому читанні.
Звертаю увагу на те, що в разі підтримання 118 правки комітет свідомо піде на порушення Регламенту. Я повинен це сказати. 
Тому, шановні коллеги… Олег Андрійович, у вас є що додати до цього?

ДУНДА О.А. Андрій Андрійович, я думаю, що треба ставити на голосування правку 118 на врахування, а там уже депутати хай вирішують. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. 
Шановні колеги, ставиться пропозиція, винесена головою підкомітету Олегом Дундою: 118-а разом із поправкою 123, наскільки я розумію. Правильно, Олег Андрійович?

ДУНДА О.А. Так..

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Частково з цього питання… В разі, якщо буде підтримано, то прошу вважати відхилені правки: 115, 116 та 117. Вірно?

ДУНДА О.А. Вірно. Якщо не буде врахована ця правка, будуть ставитися на голосування правки: 115, 116,117. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому дана правка ставиться на врахування згідно пропозиції підкомітету. Прошу тоді підтримати і проголосувати. 
Я, Клочко Андрій, голосую – за.
Аліксійчук. Десь не в Інтернеті. Добре, пізніше доєднається.
Безгін Віталій Юрійович. Немає.
Білозір Лариса Миколаївна.

БІЛОЗІР Л.М. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Бондар Ганна Вячеславівна. 

БОНДАР Г.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь. 
Гурін Дмитро Олександрович.

ГУРІН Д.О. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Дунда Олег Андрійович. 

ДУНДА О.А. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утримався? Добре. 
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Іванов Володимир Ілліч.
Ісаєнко Дмитро Валерійович. 

ІСАЄНКО Д.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Кальцев Володимир Федорович.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бачу. Дякую.
Качура Олександр Анатолійович. 

КАЧУРА О.А. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Літвінов Олександр Миколайович. 

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр - за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Лозинський Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Микиша Дмитро Сергійович. 

МИКИША Д.С. Микиша Дмитро – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
М’ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. Бачу. Дякую. 
Плачкова Тетяна. Вийде на зв’язок чи ні? Ні, не вийшла.
Поляк Владіслав Миколайович. Немає. 
Рубльов.
Саврасов. Немає.
Стріхарський Андрій Петрович. Стріхарський – за.
Чорний Дмитро Сергійович. Дмитро Сергійович! Десь немає поки що.
Шуляк Олена Олексіївна. 

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Юнаков Іван Сергійович. 

ЮНАКОВ І.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шановні колеги, у нас… 

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Аліксійчук – за. Дякую.
15 – за, 2- утримались. Ми врахували правку 118 разом з поправкою 123 частково. Рішення прийнято.
Щодо редакційних уточнень. Ставлю на голосування пропозицію…Прошу.

ДУНДА О.А.  І на завершення. Ми практично все розглянули. Якщо ні в кого немає заперечень, у нас залишаються редакційні поправки на уточнення. Чотири редакційні: там відносно капітального ремонту, технічного переоснащення, відносно там заміни пари слів. Абсолютно технічні, те, що у нас .......  
Тому прошу поставити на врахування. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Ставлю на голосування…

ШУЛЯК О.О Ні, будь ласка, у нас тут ще присутнє Міністерство інфраструктури. Є запитання по ряду правок, які підкомітетом враховані, те, що я говорила на початку засідання. Можемо ми розглянути ті правки, які підкомітетом враховані, надати слово Міністерству інфраструктури? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте ми спочатку, пані Олено, дійдемо до цієї таблиці, завершимо зараз цю позицію, а потім перейдемо до цих правок, щоб ми вже рухалися правильно. 

ШУЛЯК О.О. Я переживаю, що ми зараз щось таке проголосуємо, де будуть не враховані думки міністерства, а їм потім це виконувати, розумієте?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Олено, не хвилюйтесь, все буде добре. Зараз є пропозиція, яку озвучив Олег Андрійович, ще редакційні поправки, включення їх до порівняльної таблиці, а після того ми перейдемо до пропозицій міністерства. 
Тому, шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію щодо врахування наведених у зверненні Олега Дунди чотирьох редакційних поправок та включення їх до порівняльної таблиці. Знову по черзі буду надавати слово.
Я, Клочко Андрій, голосую – за.
Аліксійчук. 

АЛІКСІЙЧУК О.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Балога Віктор. Немає.
Безгін Віталій. Немає. 
Білозір.

БІЛОЗІР Л.М. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Бондар Ганна Вячеславівна. 

БОНДАР Г.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович. Не доєднався.
Гурін Дмитро Олександрович.

ГУРІН Д.О. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Дунда Олег Андрійович. 

ДУНДА О.А. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Загоруйко Аліна Леонідівна. 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Іванов. Бачу, що є. Добре, зараз доєднається. Бачу – за. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович. 

ІСАЄНКО Д.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є. За. Дякую. 
Кальцев Володимир.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Качура Олександр. 

КАЧУРА О.А. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Корнієнко. Немає.
Літвінов. 

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бачу - за. 
Лозинський Роман. 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утримався. Добре. 
Микиша Дмитро. 

МИКИША Д.С. Микиша Дмитро – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М’ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. М’ялик – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Плачкова Тетяна. 
Поляк. Немає. 
Рубльов. 
Саврасов. 
Стріхарський Андрій Петрович. 

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Чорний Дмитро Сергійович. Не доєднався.
Олена Олексіївна Шуляк. 

ШУЛЯК О.О. Шуляк – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Юнаков Іван Сергійович. Дякую. Є. Бачу - за.
17 –за. 1 – утримався. Рішення прийнято.
Тепер переходимо до пропозицій міністерства. Пані Олена Олексіївна, прошу змодерувати міністерство, що саме, які були пропозиції. 

ШУЛЯК О.О. Я прошу зараз розглянути правки, які були враховані комітетом. Це правка 9, 10, 11, стосовно змін до Закону «Про енергозбереження». Вилучається один пункт, який стосується про… невиключення будівельних норм і правил з переліку об’єктів, які підлягають державній експертизі з енергозбереження. 
Нехай пані Рябова з цього питання надасть свої зауваження. 

РЯБОВА О.О. Шановні народні депутати! Правка 9, 10, 11 не підтримується. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Андрійович, я прошу вас дослухатись, бо це рішення підкомітету треба ще буде. Зараз пані Рябова. 

РЯБОВА О.О. …оскільки відповідно до статті 7.2 Закону України «Про будівельні норми» під час проектування будівництва та експлуатації об’єктів повинно бути забезпечено дотримання основних вимог до будівель і споруд з урахуванням їх функціонального призначення. Однією з таких вимог є енергоефективність. При цьому при розробці будівельних норм енергоефективність вже має враховуватися. І Законом України «Про надання будівельної продукції на ринку» це також було передбачено в результаті імплементації Регламенту ЄС 305 і вже врегульовано будівельними нормами ДБН В. 2.6-31 «Теплова ізоляція будівель» та ДБН В. 1.2-11 «Основні вимоги до будівель і споруд, економія енергії», вимогу щодо енергоефективності. 
Процедурою розробки будівельних норм, передбаченої Законом України «Про будівельні норми», вже передбачено врахування вимоги щодо енергоефективності при їх розробці. Визначення об’єктом експертизи з енергозбереження ще й будівельних норм лише затягне процедуру їх розробки і не сприятиме перегляду застарілих норм, які ще діють з часів Радянського Союзу. 
Також чинною редакцією, яку пропонується виключити, передбачено будівельні норми і правила. Вже будівельних правил немає зараз. Це застаріле формулювання. Застосовуються виключно будівельні норми і нормативні документи. 
Тому пропонується залишити редакцію, прийняту у першому читанні. Дякую. Це щодо правок 11, 9, 10. І ще коментар до правки 87. Прошу дозволити…

ШУЛЯК О.О. Давайте ми з цією правкою вирішимо для початку. 

ДУНДА О.А. Можна, так?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Андрійович, прошу, вам слово.

ДУНДА О.А. Дивіться, на підкомітеті розглядалась ця правка. Вона була врахована після довгих розмов і дискусій з огляду на те, що якщо її не врахувати, у нас виникає ризик про те, що норми і правила відносно енергоефективності у нас зникнуть з законодавчого поля і ніде не будуть розглядатися. А вони вже є у відповідному законопроекті. Тому, щоб врахувати це і у нас була відповідність у законодавчому полі, вирішили цю правку залишити. 

РЯБОВА О.О. Хотіла прокоментувати. Врахування вимоги щодо енергоефективності вже передбачено Законом «Про будівельні норми», і Закон «Про будівельні норми» передбачає спеціальну процедуру їх розробки. І на практиці це питання виникало в суб’єктів нормування: чи треба ДБН 2016 року, який вже прийнятий, «Теплова ізоляція будівель», який імплементував відповідну Директиву ЄС, піддавати експертизі з …(Не чути)
…відповідно експертиза не проводилась. Проте ДБН набув схвальної оцінки і експертів, і Європейського співтовариства. 
Тому прохання все ж таки не підтримувати цю правку, оскільки вона не є об’єктивно необхідною, і не спрощує, а навпаки, затягує процедуру перегляду будівельних норм.
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена Олексіївна, ваша позиція.

ШУЛЯК О.О. Я прошу дослухатись до позиції Міністерства інфраструктури, тому що їм працювати з цими документами і вносити зміни до підзаконних актів. Тому я б ставила на голосування 9, 10 і 11 правку відхилити, якщо можливо. 

ДУНДА О.А. Я вибачаюсь…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. Я пропоную цю правку залишити по рішенню підкомітету. З������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� урахуванням того, що Міністерство інфраструктури має досить дотичний стосунок до будівельних правил і норм, то краще прислухатися до Мінрегіону.
Дякую.

РЯБОВА О.О. Мінінфраструктури є суб’єктом нормування відповідно до Закону «Про будівельні норми» і Постанови Кабінету Міністрів 187. Ми також уповноважені затверджувати і переглядати будівельні норми. Ми це робимо, ми працюємо над цим зараз. …. стосується і доріг, і інших об’єктів інфраструктури.

_______________. Я вибачаюсь, пане голово, а є хтось з Мінрегіону прокоментувати цю правку?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, дивіться у нас …
Іван Юнаков, прошу, вам слово. 

ЮНАКОВ І.С. Дякую.
Може, вислухаємо позицію Мінрегіону, яка відповідає за ДБН? Це тим паче у сфері енергоефективності. 

ШУЛЯК О.О. Пане Юнаков, пані Ольга Рябова до 2019 року була керівником департаменту саме з технічного регулювання та проектування Міністерства регіонального розвитку. 

ЮНАКОВ І.С. А зараз?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ми затягуємо, у нас теж, у народних депутатів, є в подальшому багато справ, а ми зараз затримуємося.
Шановні колеги, якщо є пропозиція поставити Олени Олексіївни пропозицію щодо відхилення правок 9, 10 та 11, ставлю на голосування, пане Олеже щодо міністерства, але прошу пам’ятати, що ці правки були включені до таблиці і рішення підкомітету були їх підтримати. 

ДУНДА О.А. Тоді, якщо є така пропозиція, прошу поставити, Андрій Андрійович, ці правки на відхилення, якщо є така пропозиція. Якщо вони проголосують за відхилення, вони будуть відхилені. Якщо вони не будуть проголосовані на відхилення, у нас залишається - по рішенню підкомітету.
І все ж таки пані Рябовій сказати: місце сидіння формує точку зору. Якщо ти сидиш у Мінрегіонбуді – у тебе одна точка зору, у Мінінфраструктури -  в тебе вже інша точка зору.
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Олеже. 
Ітак, ставиться пропозиція на відхилення, пропозиція Олени Шуляк: правки номер 9, 10 та 11  на відхилення. 
Прошу голосувати. Аліксійчук Олександр. Немає.
Безгін Віталій. 

БЕЗГІН В.Ю. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Білозір Лариса. Пані Ларисо, ще раз, ваша позиція?

БІЛОЗІР Л.М. Підтримую. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. Утрималась.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович. Не доєднався.
Гурін Дмитро Олександрович.

ГУРІН Д.О. Утримуюсь.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. Проти. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Загоруйко Аліна Леонідівна. 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Іванов Володимир Ілліч. Іванов тільки що був. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович. 

ІСАЄНКО Д.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Кальцев Володимир Федорович. Володимир Федорович десь там є. Зараз дочекаємося. 
Качура Олександр Анатолійович. Пане Качура!
Пан Безгін є.
Корнієнко Олександр Сергійович. Немає.
Літвінов Олександр Миколайович. 

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович. 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Микиша Дмитро Сергійович. 

МИКИША Д.С. Микиша Дмитро – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кальцев є, плюс, за.
М’ялик Віктор Ничипорович. 

М'ЯЛИК В.Н. М’ялик – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Кальцев – за.
Плачкова Тетяна Михайлівна виходила на зв’язок? Ні.
Поляк Владіслав Миколайович. Поляк не вийшов. 
Рубльов. Не вийшов. 
Саврасов. Не вийшов. 
Стріхарський Андрій Петрович. 

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Чорний Дмитро Сергійович. Пане Чорний! Немає. 
Шуляк Олена Олексіївна. 

ШУЛЯК О.О. Шуляк – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Юнаков Іван Сергійович. 

ЮНАКОВ І.С. Утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я – за.
У нас 10 – за, утримались…

ШУЛЯК О.О. Якщо Клочко - за, то 11 - за

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колочко - за.
Давайте ще раз. 11 – за. Скільки утримались? 1 – проти і 3 – утримались.
11 - за, 3 – утримались і 1 – проти. Рішення не прийнято.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. Андрій Андрійович, я ще на зв’язку. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, прошу. 

КАЛЬЦЕВ В.Ф. Я  ще на зв’язку, теж «за». Не було Інтернету. Я – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми почули вас. Я бачу вашу руку, ви ж з’явилися. Да, Кальцев. Да, пане Володимире, ваш голос врахований.
Скільки у нас «за»?

_______________. З Кальцевим буде 12. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 12 – за, а нам треба 14. Рішення не прийнято. Вибачайте. При всій повазі. 
Колеги, ми завершили розгляд правок. Пропоную рекомендувати Верховній Раді …

РЯБОВА О.О. Будь ласка, ще один коментар. По 87-й, будь ласка, дайте слово.

ДУНДА О.А. А що там?

РЯБОВА О.О. По 87-й пропонується передбачити, що залучення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт, та осіб, які здійснюють авторський технічний нагляд, та інженера-консультанта в разі його залучення. Тобто не обов’язок, а право залучити інженера. 
Разом з тим, Указом Президента України Зеленського від 19 липня 2019 року № 529 передбачено завдання: встановити обов’язок для замовників будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг залучати на конкурсних засадах інженера-консультанта в сфері дорожнього будівництва. (Не чути)
 …у Кабінеті Міністрів і в Офісі Президента є завдання встановити обов’язковість залучення інженера. Прошу це взяти до відома. 
А законопроектом, саме цією правкою, передбачається добровільність його застосування. 

ШУЛЯК О.О. Я відреагую. Це принципова позиція і наших колег з транспортного комітету, щоб це був не обов’язок, а саме добровільне використання. Якщо є інженер-консультант, ми вказуємо таку інформацію, якщо немає, то не вказуємо. Тобто дуже велика кількість народних депутатів з цього приводу зверталися, тому ми їх якраз моєю правкою врахували, що це добровільні засади, а не обов’язкові.

ДУНДА О.А. Пане Андрій Андрійович, можна слово? Андрій Андрійович? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, вам слово, пане Олег Андрійович. 

ДУНДА О.А. Дивіться, ця правка Олени Олексіївни Шуляк, вона передбачає в разі залучення інженера-консультанта… в разі залучення. Але якщо законодавчим полем - для пані Рябової кажу, - якщо законодавчо передбачено, що вони повинні бути обов’язковими, то обов’язково за цією правкою вони обов’язково будуть залучені, бо вони вже є. І воно не звільняє від залучення, якщо це є обов’язок. 
Тому я вважаю за доцільне залишити так, як передбачено правкою Шуляк. І якщо ніхто з депутатів не наполягає на переголосуванні, то залишити в цій редакції. 
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні члени підкомітету, є ще бажаючі виступити проти цієї правки? Немає бажаючих виступити.
Рухаємося далі. Пропоную рекомендувати Верховній Раді України розглянути підготовлену для розгляду в другому читанні порівняльну таблицю до проекту за реєстраційним номером 2680 та прийняти законопроект у другому та в цілому. 
У разі прийняття парламентом законопроекту в другому читанні та в цілому доручити комітету при підготовці тексту закону на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управління Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. 
Визначити доповідачем з цього питання на пленарному засіданні народного депутата України Олега Андрійовича Дунду. 
Чи є інші пропозиції? Якщо пропозицій немає, тоді переходимо до голосування. Знову по черзі буду надавати вам слово. Тому прошу… 
Ітак, шановні колеги, я, Клочко Андрій, голосую за основу та в цілому до другого читання. В цілому в другому читанні. 
Аліксійчук Олександр Васильович. 

АЛІКСІЙЧУК О.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Безгін.

БЕЗГІН В.Ю. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Білозір. 

БІЛОЗІР Л.М. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Бондар Ганна Вячеславівна. 

БОНДАР Г.В. Утрималась. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович. Не доєднався. 
Гурін Дмитро Олександрович. 

ГУРІН Д.О. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Загоруйко Аліна Леонідівна. 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Кальцев Володимир Федорович, поки є на зв’язку. 

КАЛЬЦЕВ В.Ф. За 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ісаєнко Дмитро Валерійович. 

ІСАЄНКО Д.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Іванов Володимир Ілліч. 
Качура Олександр Анатолійович. Пане Качура!
Корнієнко Олександр Сергійович.
Літвінов Олександр.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Лозинський Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лозинський – утримався. 
Микиша Дмитро Сергійович. 

МИКИША Д.С. Микиша Дмитро – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Микиша – за. 
М’ялик Віктор Ничипорович. 

М'ЯЛИК В.Н. М’ялик – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. М’ялик – за. 
Плачкова Тетяна Михайлівна.

ПЛАЧКОВА Т.М. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Поляк Владіслав. Не доєднався. 
Рубльов. Немає. 
Саврасов. 

САВРОСОВ М.В. Утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Саврасов утримався. Дякую.
Стріхарський Андрій.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Стріхарський - за.
Чорний Дмитро Сергійович.
Дмитра Сергійовича немає.
Шуляк Олена Олексіївна. 

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юнаков Іван Сергійович.

ЮНАКОВ І.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Іванов, прошу включити звук. Хто у нас ще залишився? Іванов – за. 
16 – за.  4 – утримались. Рішення прийнято. 
Шановні колеги, Олег Андрійович, ще вам доручення спільно з секретаріатом доопрацювати таблицю для подання на підпис і на голосування. 

ДУНДА О.А. Дякую. Буде виконано. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шановні колеги, ми переходимо… Дякую за це голосування. Переходимо далі. Рішення прийнято. Закон до другого читання винесено. 
Про розгляд у другому читанні проекту Закону про народовладдя через всеукраїнський референдум (реєстраційний номер 3612, друге читання) із зауваженнями Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 21.10.2020. 
Колеги, у нас на це питання запрошено Першого заступного Голови Верховної Ради України Руслана Олексійовича Стефанчука, представників ЦВК та проектів міжнародної технічної допомоги. Замість Руслана Олексійовича є його заступник.
Хто з народних депутатів бажає виступити з даного питання чи запрошених, прошу озвучити в ефірі і піднімати руки. Є бажаючі?

КАЛЬЧЕНКО С.В. Я би хотів би, Андрій Андрійович. Кальченко. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, прошу Сергій Кальченко. 

КАЛЬЧЕНКО С.В. Дякую, Андрій Андрійович. Я багато часу не займу.
По-перше, я вітаю комітет з такою титанічною працею, яка була проведена, зокрема, мені особисто приємно те, що були враховані мої пропозиції і комітет відмовився від такої… (Не чути)
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Віталійович, ви пропали, десь вас нечутно. Сергій Віталійович! Сергій Віталійович, прошу. Звук включіть, будь ласка, вас нечутно, Сергій Віталійович. Дякую.

КАЛЬЧЕНКО С.В. Чути?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз чутно, прошу ще раз.

КАЛЬЧЕНКО С.В. Ще раз, мені приємно подякувати комітету за ту роботу, яка була проведена. Зокрема, я вітаю позицію комітету, я подивився порівняльну таблицю вчора, що відмовилися від такого механізму збору підписів за народною ініціативою, як подання заяви до представництв Центральної виборчої комісії. Це абсолютно правильне рішення, бо це є залучення державного органу до збору підписів. 
Але я б все ж таки просив членів комітету розглянути можливість і врахувати ті пропозиції, які я давав, і відмовитись від механізму подання заяви в електронній формі на підтримку ініціативи проведення референдуму з електронним підписом. По-перше, цей механізм тоді буде встановлюватися і регулюватися Центральною виборчою комісією. За Конституцією, у нас організація і проведення виборів і референдумів визначається Конституцією та законами, а тут все відноситься до Центральної виборчої комісії. Це перший момент. 
Другий момент. Цей механізм буде абсолютно непрозорим. Да, ЦВК буде періодично надавати відомості про кількість виборців, які підтримали, перевірити цю кількість неможливо. 
Друге. Ми ніколи не можемо бути впевненими, чи навіть та кількість, якщо вона відповідає дійсності, виборці вільно надали свою згоду і подали таку заяву з електронним підписом, оскільки невідомо, в яких умовах це робиться. 
Тому, по-перше, цей механізм він, на мою думку, суперечить Конституції, а, по-друге, він є абсолютно нетранспарентним. 
Тому я готовий буквально озвучити номери тих пропозицій, які би я просив підтримати і які стосуються виключно оцього механізму збору підписів в електронній формі. 
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Прошу до слова голову підкомітету Аліну Загоруйко. Прошу представити позицію підкомітету. 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Дякую, шановний пане голово. Доброго дня всім колегам! Наперед прошу вибачення за свій голос, трошечки прихворіла. 
Я ще, можливо, пане голово, вас попрошу, можливо, у нас там є представники Центральної виборчої комісії, можливо, вони ще хотіли сказати кілька слів, а тоді ми вже долучимося до обговорення? Чи відразу переходимо до позиції підкомітету? Пане голово?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую, не було звуку. Прошу, можемо врахувати ваші пропозиції…

ЗАГОРУЙКО А.Л. Пане голово, я до вас звертаюся з тим, щоб, якщо є бажання представників ЦВК висловити свою позицію щодо законопроекту… Якщо немає бажаючих там зараз сказати від себе кілька слів, то тоді я вже безпосередньо перейду до позиції підкомітету.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бажаючі ЦВК є виступити чи немає?

ЛЮБЧЕНКО П.М. Да, звичайно. Доброго дня, шановні колеги!

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добрий день!

ЛЮБЧЕНКО П.М. Павло Любченко, член Центральної виборчої комісії. 
Ми послідовно виступали за те, щоб всі процедури, які можливо,  залучати нові технології і використовувати оті можливості, для того щоб спростити можливість волевиявлення і виразу тих позицій громадян, які підтримують ту чи іншу ініціативу. 
Тому і при розробці законопроекту було запропоновано такий механізм, який сьогодні вже діє, з використанням електронних систем підтримки тих чи інших ініціатив, які будуть висловлюватися.
Державний реєстр виборців сьогодні вже практикує зміну виборчої адреси, і це доволі зрозумілий механізм для всіх громадян. Такий же, схожий механізм, був запропонований і тут. Для того, щоб можна було провести верифікацію всіх тих підписів, у законопроекті передбачено, що щоденно оприлюднюється інформація, а також кожен громадянин може в індивідуальному порядку перевірити свій підпис, чи він зарахований на підтримку тої чи іншої ініціативи.
Тому тут практично якихось можливостей для маніпуляцій чи зловживань зведено нанівець. Тому ми підтримуємо саме в тій редакції, яка сьогодні викладена у порівняльні таблиці.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Павло.  
Аліна Леонідівна, прошу, вас до слова.   

ЗАГОРУЙКО А.Л. Дякую. 
Я тоді вже перейду безпосередньо до позиції підкомітету. Дійсно, я коротенько колегам нагадаю, що ми вже приймали рішення комітету і рекомендували Верховній Раді прийняти законопроект 3612 за основу і в цілому в другому читанні. За результатами цього рішення законопроект був опрацьований Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України. І від юридичного управління до нас надійшов ще значний масив їхніх зауважень і пропозицій. 
Знову ж таки, ми пропрацювали, робоча група пропрацювала, місяць працювали над цими пропозиціями, узгоджували, доузгоджували. І от вже та фінальна таблиця, яку ми вам представили в чаті комітету, з якою ви всі ознайомилися, це і є якраз результат тієї кропіткої роботи і врахування всіх можливих доцільних пропозицій, як від суб'єктів законодавчої ініціативи, так і вже безпосередньо від наших юристів.  
Колеги, сьогодні підкомітет з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії на своєму засіданні розглянув у другому читанні проект Закону про народовладдя через всеукраїнський референдум (за реєстраційним номером 3612) за результатами опрацювань зауважень Головного юридичного управління від 21 жовтня 2020 року. 
З метою врахування зауважень мною і спільно з нашим шановним головою Андрієм Андрійовичем було подано додаткових 154 нових пропозиції, які не були предметом розгляду на засіданні комітету 16 вересня і які внесені до прийнятого за основу тексту проекту Закону за реєстраційним 3612. 
З метою врахування зазначених пропозицій ми підготували уточнену порівняльну таблицю до вказаного законопроекту. Таблицю ми вам надали. 
Всього в комітеті було опрацьовано 1 тисячу 380 пропозицій, які надійшли від 49 народних депутатів України як суб'єктів права законодавчої ініціативи. За результатами розгляду пропонується: 364 пропозиції врахувати, 35 пропозицій – врахувати частково, 52 – врахувати редакційно і 929 – відхилити. 
За результатами опрацювання всіх пропозицій, які надійшли до нас, та зауважень Головного юридичного управління підкомітет рекомендує… Зараз буде багато цифр, як завжди. Ми пропонуємо підтримати пропозиції народних депутатів Клочка і Загоруйко щодо врахування зауважень Головного юридичного управління при підготовці до другого читання проекту Закону про народовладдя через всеукраїнський референдум шляхом врахування нових пропозицій. І я зараз вам буду зачитувати в такому порядковому стилі номери цих пропозицій.
Врахувати нові пропозиції за номерами: 8, 80, 92, 107, 112, 122, 123, 127, 130, 134, 146, 148, 150, 169, 189, 198, 226, 234, 241, 260, 263, 273, 274, 287, 291, 309, 331, 348, 357, 373, 383, 388, 390, 397, 420, 424, 438, 501, 512, 522, 555, 558, 566, 589, 596, 609, 613, 623, 633, 640, 663, 669, 685, 706, 711, 715, 733, 735, 744, 748, 767, 778, 779, 783, 789, 794, 797, 804, 805, 815, з 817 по 820, 823, 827, 828, 830, 838, 847, 851, 864, 923, 926, 928, 937, 945, 947, 954, 959, 964, 972, 978, 980, 981, 990, 991, 997, 1011, 1014, 1034, 1043, 1044, 1056, 1057, 1059, 1074, 1080, 1083, 1087, 1090, 1092, 1094, 1095, 1120, 1124, 1129, 1131, 1137, 1138, 1147, 1148, 1156, 1161, 1163, 1167, 1171, 1202, з 1210 по 1213, 1224, 1234, 1246, 1254, 1281, 1283, 1299, 1325, 1334, 1344, 1347, 1348, 1355, 1358, 1363, 1364, 1376, 1376, 1378. Це врахування нових пропозицій. 
Та перегляду рішень комітету щодо пропозицій за номерами: 81, 104, 107, 114, 128, 135, 202, 207, 210, 211, 220, 238, 351, 359, 417, 433, 484, 533, з 533 по 537, 539, 582, 592, 593, 596, 599, 675, 750, 754, 755, 780, 841, 849, 912, 915, 989, 991, 993, 1183, 1196, 1199, 1201, 1203, 1206. З яких раніше відхилені пропозиції за номерами: 417, 433, з 533 до 537, 592, 593, 1199 – враховуються. Пропозиції за номерами: 114, 128, 484, 539, 596, 599, 1203 – враховуються частково. 
Ті пропозиції, які раніше були враховані, за номерами: 207, 211, 220, 754, 755, 1196, 1201, 1206 – відхиляються. А пропозиції за номерами: 81, 104, 202, 238, 351, 359, 582, 675, 750, 780, 849, 912, 915, 989, 991, 993, 1183 – враховуються частково. Пропозиція за номером 241 – враховується редакційно.  
Раніше пропозиція, яка була врахована редакційно, за номером 107, враховується, а пропозиція за номером 135 – відхиляється. І пропозиція за номером 210, вона раніше була врахована частково, зараз ми пропонуємо її відхилити. 
Отака позиція підкомітету, пане голово. А, і ще попрошу 2 хвилини уваги. Я на підкомітеті звертала увагу колег, і зараз ще хочу для всього комітету сказати, що ввечері вчора ми отримали зауваження від Офісу Президента, швиденько їх опрацювали. І за результатами ще такої роботи додатково просимо внести зміни. Що пропонується: частину другу статті 31 доповнити новим абзацом такого змісту: "Помилки і неточності, які виявлені в поданих документах, якщо їх наявність не є перешкодою для розуміння змісту викладених відомостей, підлягають виправленню або уточненню у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, і не є підставою для відмови в реєстрації ініціативної групи".
Друге. Пропонується частину восьму статті 32 викласти в такій редакції: "У разі, якщо особа з порушенням здоров'я у зв'язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров'я чи віком, яка є виборцем, не має можливості внести зазначені відомості до підписного листа у паперовому вигляді власноручно, на його прохання з відома особи, яка збирає підписи,  це може зробити у його присутності інший виборець, крім особи, яка збирає підписи, або офіційного спостерігача, про що біля такого підпису робиться відмітка такої особи із зазначенням відомостей про виборця, який поставив підпис від імені підписанта". 
Третім пунктом пропонується пункт 9 частини третьої статті 45 викласти в редакції такій: "Відомості про відсутність в особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, кримінального правопорушення проти виборчих прав громадян, чи корупційного кримінального правопорушення, яка не погашена або не знята в установленому законом порядку".
Четвертим пунктом пропонуємо статтю 86 доповнити частиною п'ятою такого змісту: "Особи, які порушили вимоги, передбачені цієї статтею, несуть відповідальність в порядку, передбаченому законом".
І п'ята пропозиція. В частині другій статті 102 слова "працівника Національної поліції України" замінити словами "поліцейського".
Потім, шоста пропозиція. В частині двадцять першій статті 107 слова "на зазначених бюлетенях" замінити словами "на контрольних талонах бюлетенів". 
І пропозиція: правки за номерами 435, 508, 673, 892 врахувати частково. 
Дякую за увагу. А колег прошу підтримати.


ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Аліна Леонідівна. Ми просимо теж підтримати всі ці пропозиції, але вони повинні з секретаріатом узгодитись письмово. Добре?

ЗАГОРУЙКО А.Л. Лист на вас вже направлений. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шановні колеги, ми зараз переходимо до голосування. Тому попрошу зараз всіх бути на зв'язку, хто у нас там де зараз є. 
Ітак, ставлю на врахування нові пропозиції від  Клочка та Загоруйко та перегляд рішень комітету щодо низки пропозицій, які озвучила Аліна Леонідівна Загоруйко. 
Шановні колеги, за це рішення нам треба мати більшість голосів від затвердженого складу, бо ми переглядаємо попереднє рішення, тобто треба 14 "за".
Я по черзі знову буду надавати слово. Прошу підтримати і проголосувати. 
Я, Клочко Андрій, за. 
Олександр Корнієнко десь у нас тільки що був…
Аліксійчук. 

 АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук  – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Клочко – за.
Балога. Немає.
Безгін Віталій. 

 БЕЗГІН В.Ю. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Білозір Лариса Миколаївна.

БІЛОЗІР Л.М. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гузь Ігор Володимирович. Немає.
Гурін Дмитро Олександрович.

ГУРІН Д.О. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Дунда Олег Андрійович. Олег Андрійович! Добре, зараз десь доєднається, тільки що був.
Аліна Загоруйко. Аліна Леонідівна!

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко – підтримує.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Іванов Володимир Ілліч. 

ІВАНОВ В.І. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович. За, бачу. Дякую.
Кальцев Володимир Федорович. За. Дякую.
Качура Олександр Анатолійович. Доєднується чи ні?
Олег Андрійович, ви доєдналися? Прошу, ваше рішення. Ви – за?

ДУНДА О.А. За, напевно. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, дякую. 

_____________. А за що голосуємо?
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. За всеукраїнський референдум. 
Качура Олександр Анатолійович. 
Корнієнко Олександр Сергійович. Прошу вас доєднатися. А, він вже є. Дякую. Корнієнко  є – за. 
Літвінов Олександр Миколайович. 

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович. 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Микиша Дмитро Сергійович. 

МИКИША Д.С. Микиша – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. М'ялик – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Плачкова Тетяна Михайлівна. Тетяна Михайлівна, ви – за? 

ПЛАЧКОВА Т.М. Утрималась.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви утримались. Добре.

ПЛАЧКОВА Т.М. Утрималась. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Поляк Владіслав Миколайович. Немає.
Рубльов.
Саврасов Максим доєднувався, тільки що бачив. 

САВРАСОВ М.В. Утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Стріхарський – за. 
Чорний Дмитро Сергійович. Бачу, доєдналися зараз.

ЧОРНИЙ Д.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шуляк Олена Олексіївна. Дякую. За.

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юнаков Іван Сергійович. 

ЮНАКОВ І.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні колеги, в нас 19 – за, 3 – утримались. Рішення прийнято. 
Ми зараз переходимо до основного голосування, прошу нікого не відключатися. Ми так же швиденько пройдемо. 
Ми завершили обговорення питання. Пропоную підтримати пропозицію народних депутатів України Клочка та Загоруйко щодо врахування зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 21 жовтня 2020 року при підтримці до другого читання проекту за реєстраційним номером 3612 шляхом врахування проголосованих нами пропозицій та переглянутих рішень комітету.
 Доручити підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії спільно із секретаріатом комітету здійснити техніко-юридичне доопрацювання проекту Закону за реєстраційним номером 3612 та його подання на розгляд парламенту у другому читанні. 
Рекомендувати парламенту проект за реєстраційним номер 3612 прийняти у другому читанні та в цілому з врахуванням пропозицій народних депутатів України Клочка та Загоруйко, поданих з метою врахування зауважень Головного юридичного управління Апарату. 
У разі прийняття проекту закону за реєстраційним номер 3612 в другому читанні та в цілому запропонувати парламенту доручити комітету при підготовці відповідного тексту закону на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату його техніко-юридичне доопрацювання. 
Визначити доповідачем з цього питання на пленарному засіданні народного депутата України Аліну Загоруйко. 
Я по черзі знову буду надавати слово для голосування. Прошу підтримати  і проголосувати. 
Я, Клочко Андрій, голосую за.
Аліксійчук.

АЛІКСІЙЧУК О.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Балога. Немає.
Безгін Віктор Іванович.

БЕЗГІН В.Ю. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віталій Юрійович. 
Білозір Лариса Миколаївна. 

БІЛОЗІР Л.М. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо не включається, достатньо руки, я бачу вас всіх. 
Бондар Ганна Вячеславівна. 

БОНДАР Г.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович. Не доєднався. 
Гурін Дмитро Олександрович. 

ГУРІН Д.О. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Загоруйко Аліна Леонідівна. 

ЗАГОРУЙКО А.Л. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Іванов Володимир Ілліч.

ІВАНОВ В.І. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ісаєнко Дмитро Валерійович. Бачу, за. Дякую.
Кальцев Володимир Федорович. За, бачу.
Качура Олександр Анатолійович. Не доєднався.
Корнієнко Олександр Сергійович. Олександр Сергійович! Зв'яжіться. Поки що немає? Добре.
Літвінов Олександр Миколайович. 

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Літвінов  – за. 
Лозинський Роман Михайлович. 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Лозинський  – утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Дякую.
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Микиша  – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М'ялик Віктор Ничипорович. 

М'ЯЛИК В.Н. М'ялик  – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Плачкова Тетяна. Пані Тетяна? 

ПЛАЧКОВА Т.М. Утрималась.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

ПЛАЧКОВА Т.М. Утрималась.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да-да, я почув.
Поляк. Немає.
Рубльов Вячеслав.
Саврасов Максим.

САВРАСОВ М.В. Утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утримався. Дякую.
Стріхарський Андрій. 

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Чорний Дмитро Сергійович. 

ЧОРНИЙ Д.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бачу. Дякую.
Шуляк Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Юнаков Іван Сергійович. За, бачу. 
18 – за, 3 – утримались. Рішення прийнято. 
Ітак, шановні колеги, ми переходимо до третього питання – це про Рекомендації слухань в Комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на тему: "Стан реалізації державних програм з енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв та виконання програм і проектів з енергозбереження та енергомодернізації багатоквартирних будинків. Подальші кроки у реформі", які відбулися у форматі відеоконференції на платформі Zoom 13 жовтня 2020 року. 
Для представлення позиції підкомітету надаю слово голові підкомітету Івану Сергійовичу Юнакову. Прошу. 
Олександр Сергійович, ми побачили ваше "за". Дякую.

КОРНІЄНКО О.С. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. За попереднє рішення 19 – за. Олександр Сергійович… 
Мікрофон, будь ласка, включіть.

ЮНАКОВ І.С. Дякую.
По результату слухань я відправляв у чат документ. Я сподіваюсь, всі ознайомилися. Але я хочу підкреслити, що там ми рекомендуємо.
Перш за все, це Верховній Раді про прийняття Закону про Державний бюджет на 2021 рік, щоб фонд був наповнений так, як потрібно, для того щоб він міг працювати. І те ж саме Кабінету Міністрів України, те ж саме про державний бюджет.
Також прошу позначити, що було невелике коригування. Там, в пункті 7, ми… 7.1 і 7.2, зробили як один пункт, щоб парламентський контроль був більш широкий. 
По результатам: 5 – за, 2 – утримались. Це по результатах підкомітету: 5 – за, 2 – утримались, 0 – проти. Прошу проголосувати. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Колеги, ставлю на голосування пропозицію підкомітету. Чи будуть інші пропозиції?  Якщо ні, тоді переходимо з вами до голосування. 
Пропоную схвалити рекомендації слухань, направити їх депутатським фракціям та групам парламенту, Кабінету Міністрів України, Міністерству розвитку громад та територій України, Міністерству енергетики України, Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження, асоціаціям і органам місцевого самоврядування для їх розгляду та вжиття відповідних заходів. 
В рамках реалізації контрольних функцій комітету для аналізу практики застосування законодавчих актів періодично заслуховувати відповідні органи державної влади про стан впровадження реформи енергетичної ефективності та термомодернізації будівель. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря комітету Дмитра Валерійовича Ісаєнка. Прошу підтримати і проголосувати. 
Я, Клочко Андрій,  голосую за. 
Аліксійчук. 

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Безгін Віталій Юрійович. 

БЕЗГІН В.Ю. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Білозір. Дякую. За, бачу.
Бондар Ганна Вячеславівна. 

БОНДАР Г.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гузь Ігор Володимирович. 
Гурін Дмитро Олександрович. 

ГУРІН Д.О. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Загоруйко Аліна Леонідівна. 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іванов Володимир Ілліч.

ІВАНОВ В.І. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ісаєнко Дмитро Валерійович. 

ІСАЄНКО Д.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бачу, за. Дякую.
Кальцев Володимир Федорович. Бачу, за. Відключився.
Качура Олександр. Не доєднався. 
Олександр Корнієнко. Бачу, за. Дякую. 

КОРНІЄНКО О.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я бачу. 
Літвінов Олександр.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Лозинський – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Микиша Дмитро Сергійович. 

МИКИША Д.С. Микиша Дмитро – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М'ялик Віктор Ничипорович. Десь був, зараз доєднається. 

М'ЯЛИК В.Н. Я – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Плачкова Тетяна Михайлівна. 

М'ЯЛИК В.Н. Я – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бачу. Дякую.
Плачкова Тетяна Михайлівна.

ПЛАЧКОВА Т.М. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Поляк. Немає.
Рубльов.
Саврасов Максим. Бачу, уже є. За. Дякую.
Стріхарський Андрій.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Чорний Дмитро Сергійович. Десь немає.

ЧОРНИЙ Д.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Є, бачу, все.
Шуляк Олена Олексіївна. 

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена  – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
І Юнаков.

ЮНАКОВ І.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шановні колеги, я хочу сказати, що у нас ще залишилось 4 голосування, тому прошу, ми зараз пройдемо швиденько. 
22 – за. Рішення прийнято. Проти і утримались – 0. 
Переходимо до наступного – це Рекомендації круглого столу в комітеті з обговорення проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань приєднання до інженерних мереж, який відбувся у форматі відеоконференції з платформи Zoom 21 жовтня 2020 року.
 Для представлення позиції підкомітету надаю слово підкомітету Олегу Андрійовичу  Дунді. Прошу, вам презентація, і переходимо до голосування. 

ДУНДА О.А. Дякую, Андрій Андрійович.
Давайте швидко, по часу вже довго сидимо. Дійсно, як Андрій Андрійович зазначив, 21 жовтня відбулося засідання круглого столу щодо обговорення проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань приєднання до інженерних мереж. 
Під час цього круглого столу були представники і народні  депутати, були представники центральних органів влади, були представники міжнародних організацій, професійних об'єднань, асоціацій, експерти, забудовники, місцеві органи влади. 
Під час заслуховування практично всі присутні і зацікавлені сторони зауважили, що це дуже важливе питання, яке на сьогоднішній день не врегульовано, що треба уніфікувати доступ забудовників, інвесторів до мереж в межах місцевих громад. Були представлені моделі, як це може бути. Зараз ми чекаємо від цих представників і експертів їхні зауваження та пропозиції. І на підставі цих пропозицій вже буде доопрацьований цей законопроект.
З урахуванням того, що зауважень до рекомендацій цього круглого столу висловлено не було, тому прошу підтримати запропонований проект Рекомендацій круглого столу. 
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги… Дякую, Олег Андрійович. 
Ставлю на голосування пропозицію підкомітету, якщо немає інакших пропозицій. Інакших пропозицій немає. Тому пропоную схвалити рекомендації круглого столу, направити їх депутатським фракціям та групам для розгляду та залучення народних депутатів України до напрацювання остаточної редакції завершеного законопроекту. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря комітету Дмитра Валерійовича Ісаєнка. 
Знову прошу підтримати і проголосувати.
Я, Клочко Андрій,  голосую за. 
Аліксійчук. 

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук  – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Безгін.

БЕЗГІН В.Ю. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Білозір. Дякую. За, бачу.
Бондар Ганна Вячеславівна. За?

БОНДАР Г.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гузь. Не доєднався.
Гурін Дмитро. 

ГУРІН Д.О. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. Дякую.
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. Відповідно за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Загоруйко Аліна Леонідівна. Бачу, за.
Іванов Володимир Ілліч. 

ІВАНОВ В.І. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ісаєнко Дмитро Валерійович. Бачу, за. Дякую.
Кальцев Володимир Федорович. Бачу, за. Дякую.
Качура. Немає.
Корнієнко Олександр. Десь тільки що був. Добре, почекаємо, поки доєднається.
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр  – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович. Пане Романе! Добре.
Микиша Дмитро Сергійович. 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Я перепрошую…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви – за? 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Так.

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Микиша – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М'ялик Віктор Ничипорович. Бачу вас, за. Дякую.
Плачкова Тетяна Михайлівна. За, бачу. Дякую.
Поляк Владіслав. Немає.

ПЛАЧКОВА Т.М. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бачу, бачу, Тетяна Михайлівна. Дякую.
Саврасов Максим. Пана Максима немає.
Стріхарський Андрій Петрович. Бачу, за. Дякую.
Чорний Дмитро Сергійович. 

ЧОРНИЙ Д.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шуляк Олена Олексіївна. 

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена  – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Юнаков Іван Сергійович. Бачу. Дякую.
20 – за.  Рішення… Проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято.
Переходимо до наступного питання – це про порушення Комітетом з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування клопотання про нагородження нагородами і відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з нагоди Дня місцевого самоврядування, яке відбудеться 7 грудня цього року. 
Колеги, ви мали змогу завчасно ознайомитись з моїми пропозиціями щодо відзначення наших колег: Лариси Білозір, Дмитра Гуріна, Дмитра Микиші та Олени  Шуляк – за активну законотворчу діяльність з нагоди свята та з нагоди свята Дня місцевого самоврядування. 
Також внесли пропозиції голови підкомітетів Віталій Безгін, Лариса Білозір та керівник секретаріату Анжела Малюга щодо нагородження працівників секретаріату з нагоди Дня місцевого самоврядування. 
Колеги, у нашого номінованого заступника керівника секретаріату Юрія Гарбуза сьогодні теж день народження, тому ми його вітаємо з днем народження. 
Хто з народних депутатів бажає виступити з цього питання? Чи є якісь заперечення? Пане Юрію, ми вас вітаємо з днем народження. Здоров'я, як то кажуть, і всього самого найліпшого! 

ГАРБУЗ Ю.П. Дякую, пане голова. Дякую, народні депутати. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, пропоную підтримати дане рішення та скерувати його до Верховної Ради України. 
Я, Клочко Андрій,  голосую за. 
Прошу, Аліксійчук. Доєднається. 
Балога. Немає.
Безгін Віталій. Дякую. За.
Білозір Лариса Миколаївна. Білозір – за.

БІЛОЗІР Л.М. Я ж маю утриматись, мабуть, чи взагалі не голосувати. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви утримуєтесь. 

АЛІКСІЙЧУК О.В. Пане голово, Аліксійчук – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

_____________. Лариса, краще взагалі тобі не голосувати. 

БІЛОЗІР Л.М. Добре. Я тоді не голосую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук  – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бондар Ганна Вячеславівна. 

БОНДАР Г.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гузь Ігор Володимирович. Немає.
Гурін Дмитро Олександрович. 

ГУРІН Д.О. Конфлікт інтересів, не голосую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. Дунда – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Загоруйко. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Іванов Володимир Ілліч. 

ІВАНОВ В.І. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович. Бачу, за. Дякую.
Кальцев Володимир Федорович. Ось він є. Все, дякую, що підєднались.
Качура Олександр. Не доєднався. 
Корнієнко Олександр. Є він, да? Тільки що був. Тільки що був Корнієнко. Зараз доєднається. 
Літвінов Олександр.

ЛІТВІНОВ О.М. За. Підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович. Роман Михайлович! 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Микиша Дмитро Сергійович. 

МИКИША Д.С. Я – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
М'ялик Віктор. 

М'ЯЛИК В.Н. М'ялик  – за.

_____________. (Не чути)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Микиша – утримався. У вас конфлікт інтересів, Дмитро Сергійович, при нагородженні.

МИКИША Д.С. А що ми, який зараз…

ГОЛОВУЮЧИЙ. За нагородження.
М'ялик Віктор Ничипорович. 

МИКИША Д.С. Так, у мене конфлікт інтересів. Я утримуюсь від голосування. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дмитро Валерійович, я бачив вашу руку. Дякую. 

М'ЯЛИК В.Н. М'ялик  – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. М'ялик  – за. 
Плачкова Тетяна. 

ПЛАЧКОВА Т.М. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Саврасов Максим, ви є? Дякую. 
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Чорний Дмитро Сергійович. Є.
Шуляк Олена Олексіївна. 

ЧОРНИЙ Д.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бачив. Дякую. 
Олена Олексіївна. За. 
Юнаков. Дякую. Бачу, плюс. 
18 – за. 

ШУЛЯК О.О. Я не голосувала "за", я взагалі проти таких грамот і вважаю, що це якась радянщина. Але там є інші колеги, тому я утримуюсь. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви – утримались.
У нас  4 – утримались, 17 – за. Дякую, пані Олена. Так, рішення прийнято. 
Переходимо до наступного рішення – це про розклад засідань нашого Комітету на листопад – грудень 2020 року. 
Колеги, вам завчасно надсилався для вивчення розклад засідань комітету на листопад – грудень 2020 року. Може, ми будемо вносити до нього корективи, бо не всі документи вчасно можуть бути підготовлені, оскільки  у нас зараз активно працюють робочі групи та міжнародні експерти по багатьом напрямкам. Також у нас може бути змінено формат наших засідань і ми будемо їх проводити дистанційно у режимі відеоконференції, як сьогодні. Але завчасно будемо намагатися всіх інформувати. 
Є якісь пропозиції у членів комітету? Якщо ні, пропоную затвердити розклад засідань на листопад – грудень 2020 року. Головам підкомітетів забезпечити підготовку питань, передбачених цим розкладом, до розгляду на засіданні комітету. У разі внесення змін до календарного плану проведення четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання забезпечити відповідні коригування до цього розкладу. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Дмитра Валерійовича  Ісаєнка. 
Я, Клочко Андрій, голосую за. Прошу підтримати. 
Аліксійчук.

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Безгін. Безгін Віталій Юрійович. 
Олександр Корнієнко під’єднався. Дякую. Бачу, за. 
Безгін – за. 
Білозір. Пані Лариса. 

БІЛОЗІР Л.М. Я перепрошую, що ми голосуємо? Я пропустила. Вибачте.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Розклад комітету на листопад – грудень 2020 року.

БІЛОЗІР Л.М. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Ганна Вячеславівна Бондар. 

БОНДАР Г.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гурін Дмитро Олександрович. 

ГУРІН Д.О. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Дунда Олег Андрійович. 

ДУНДА О.А. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Загоруйко Аліна Леонідівна. Дякую. Бачу, за.
Іванов Володимир.

ІВАНОВ В.І. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. Дякую.
Ісаєнко Дмитро Валерійович. Бачу, за. Дякую. 
Кальцев Володимир Федорович. Не доєднався.
Качура. Немає.
Корнієнко є. 
Літвінов. Тільки що побачив.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М'ялик Віктор Ничипорович. 

М'ЯЛИК В.Н. М'ялик – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Плачкова Тетяна Михайлівна.

ПЛАЧКОВА Т.М. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Поляк, Рубльов - немає.
Саврасов Максим. Якщо ви є, доєднайтесь. Немає.
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Чорний Дмитро Сергійович. 

ЧОРНИЙ Д.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бачу, бачу. Дякую.
Шуляк Олена Олексіївна. 

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена  –  за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Юнаков Іван Сергійович. Дякую.
20 – за, проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято. 
Переходимо до розділу "Різне". У нас два питання. Одне, яке озвучив Роман Лозинський. І перше: зараз Офіс Ради Європи в Україні засвідчує нам свою високу повагу та висловлює вдячність за співпрацю в реалізації Плану дій Ради Європи для України на 2018-2022 роки, зокрема в рамках програми "Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні". Радою Європи планується проведення 9-10 грудня чергового п'ятого форуму місцевого самоврядування "Ефективне місцеве самоврядування як запорука демократичної та правової держави" у форматі відеоконференції. 5 років поспіль комітет є партнером у проведенні форуму. Зараз нам теж надійшла така пропозиція, тому, якщо немає заперечень, ми його підтримаємо. Просто не голосуємо це рішення. 
Пане Романе Лозинський, ви хотіли ще озвучити, тому надаю вам слово. Прошу, будь ласка, доєднатися.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Дякую, пане голово. Дякую, Андрій Андрійович.
Шановні колеги і всі присутні, ви знаєте, я це анонсував на початку засідання комітету, що було подано депутатське звернення за участю, за підписом 10 членів нашого комітету. За наслідками заяв, які ми бачили, Кравчука і ТКГ, для того, щоб узгодити їхні позиції, краще налагодити комунікацію, і взагалі мати таку більшу динаміку групову між комітетом та головою і представниками нашої тимчасової, перепрошую, Тристоронньої контактної групи, і було таке скероване звернення на ім'я пана голови. Власне, пан голова представляє наш комітет, і саме він, використовуючи там всю нашу прозорість і залучення всіх членів комітету, як це зазвичай буває, далі скеровує це на наступні кроки.
У мене є зараз запитання. Власне, що було зроблено за цей час? Чи вже є пропозиції дат, визначених на таку зустріч комітету, чи запрошення пана Кравчука на засідання комітету? Я думаю, це дуже допоможе уникнути різних маніпуляцій, спекуляцій в інформаційному просторі і ми будемо значно краще розуміти, що відбувається, і наші пропозиції теж можуть бути враховані як членів профільного комітету. 
Тому, пане голово, я би попросив, аби ви доповіли комітету, що по цьому напрямку зроблено і коли нам чекати Леоніда Макаровича.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Романе. 
Шановні колеги, до ваших пропозицій та запрошення на засідання комітету голови делегації України у Тристоронній контактній групі Леоніда Макаровича Кравчука з повідомленням плану спільник кроків, які Україна запрошує у Тристоронній контактній групі, хотів зазначити наступне. 
Хотів би вам нагадати, що згідно Конституції України саме до повноважень Президента України  належить забезпечення державної незалежності та національної безпеки держави. Саме глава держави забезпечує керівництво зовнішньополітичної діяльності держави та веде перемови. 
Я так розумію, що план спільних кроків має у своєму предметі низку питань, і це не лише питання місцевих виборів у 2021 році, а й питання демілітаризації окупованих територій, національної безпеки, обміну полоненими, відповідальності для осіб, які брали участь у подіях, пов'язаних з війною на Донбасі, економічного відродження ОРДЛО, міжнародної підтримки запропонованих кроків, ці питання на законодавчому рівні  є предметом відання багатьох комітетів.
Я хотів би запропонувати ініціаторам питання, тобто нашим 10 народним депутатам, але обов'язково враховуючи предмет відання саме нашого комітету, це письмово зібрати, наприклад, до завтра, якщо це можливо буде, до 11-ї чи до 12-ї години дня, сформулювати ті питання, за якими ми хочемо долучити думку Леоніда Макаровича Кравчука. Я скерую наші питання главі делегації України в ТКГ, і за наслідками їх розгляду ми вчинятимемо певні дії.
Дипломатично буде, колеги,  щоб пан Кравчук знав наперед питання, які нас турбують, і зміг надати нам вичерпну відповідь. І, колеги, якщо в разі ви підтримаєте таку пропозицію, я скерую її з розглядом паном Кравчуком, і всі письмові питання долучимо до цього. 
Тому ми голосувати її не будемо, але прошу підтримати. Якщо є інакші пропозиції, прошу висловитись, щоб ми рухались в цьому напрямку. 
Пане Романе. 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Дякую, пане голово.
Я згоден з таким покроковим планом дій, аби тоді всі бажаючі, якщо можна, тоді напишуть вам особисто, а ви зберете їх і скеруєте, відповідно якщо будуть дублюватися, аби не було зайвої інформації, тоді ви це скеруєте відповідно до наших запитань. Але в мене прохання і пропозиція наразі, аби ми більш оперативно рухались в таких питанням, аби ми не затягували вирішення таких питань і оперативно реагували на такі звернення депутатів.
А щодо плану дій, давайте працювати і рухатись далі. Чекаємо тоді від вас завтра збірку питань, і надіслати Леоніду Макаровичу запрошення на зустріч нашого комітету і запрошення на платформі нашого комітету членів інших профільних комітетів. Я думаю, це буде доречно, і з питань національної безпеки, зокрема, теж.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Романе. Ви можете, якщо… Ви були просто ініціатором, є 10 народних депутатів, щоб ви проконтролювали саме надходження цих запитів. І я тут є на роботі, тому, якщо можна, щоб ви до мене зайшли чи повідомили…

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Домовились. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …тих, хто підписали, є ось такі думки. Просто це буде коректно і це буде правильно. Я не проти. 
Я в порядку надання піднімання рук надам зараз слово Тетяні Плачковій, Аліні Загоруйко і Олександру Аліксійчуку. Якщо ще когось не сказав, прошу долучитися чи підняти руку, щоб я побачив.
Тетяна Плачкова, прошу. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Дякую, пане голово.
Насправді слушна пропозиція. Я абсолютно не проти, щоб ми запрошували і керівника нашої Тристоронньої контактної групи, і не тільки. Але все ж таки я хочу зауважити і нагадати нам, як відбувався минулий комітет, коли ми запрошували пана Фокіна, і до цього часу ми не маємо зрозумілої відповіді на те, за що ми голосували, незважаючи на те, що ви дали нам протокол, з яким ми не згодні, тому що ми там не голосували. І я хочу, що якщо будуть знову у нас запрошені гості, щоб саме ви очолювали комітет.  
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Тетяно.
Якщо будуть запрошені гості, ми всі будемо збиратися, то я буду. В той момент було питання, яке ми вже не могли перенести, а в мене була Рада реформ з Президентом, з Прем'єром у Вінниці. Тому мені треба було терміново відлетіти, не те що так… 
Подальші комітети, сподіваюсь, що здоров’я… буду мати змогу, всі проведення будуть вестись з повагою один до одного, згідно Регламенту та без його порушень. Тому я впевнений, що ми всі з вами завжди знаходимо цю згоду і у нас не буде будь-яких заперечень. Я перепрошую. Дякую вам за вашу позицію.
Аліна Загоруйко. Потім Олександр Аліксійчук. Пані Аліна, прошу, вам слово.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Дякую.
Шановний пане голово, дивіться, я, дійсно, підтримала ініціативу Романа, тому що, перша звістка коли в ЗМІ з'явилася, що існує якийсь план, звісно, в нас в усіх виникла цікавість. У мене, наприклад, на сьогоднішній момент, можливо, і до самого Кравчука ніяких запитань і немає. А от до плану, який він пропонує, дуже багато питань. 
Ми, по-перше … От ви кажете нам зараз: підготувати запитання. Так я не знаю своїх запитань, тому що мене як голову підкомітету з питань виборів цікавить частина, яка стосується виборів. В цьому плані є… кажуть, що є якась частина, яка стосується виборів. Я, наприклад, особисто би хотіла ознайомитись саме з планом в цій частині. Чи є можливість якось запросити цей план, ознайомитись? І вже тоді по ходу виникнуть додаткові запитання.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Аліна Леонідівна, ви можете письмово підготувати, що саме вас як голову підкомітету, не погодивши, умовно кажучи, з вами, вам саме те, що стосується предмету відання вашого підкомітету, те, що важливо для вас як фахівця, сформуйте, будь ласка, і передайте Роману Лозинському. Ми завтра з ним сформуємо всі письмові думки, що просимо вас надати згідно предмету відання комітету, чому не погодили, що саме ви мали на увазі. Те, як ви вважаєте за потрібне, виконайте, в письмовій формі зробіть, пан Роман їх збере, ми всі подамо, і я направлю листа від комітету для того, щоб це було коректно, правильно і ми мали покроковий… 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Добре. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре? Тобто все, що ви сказали, тільки на папері і за вашим підписом. Дякую. 
Аліксійчук Олександр, прошу, вам слово. 

АЛІКСІЙЧУК О.В. Дякую, пане голово.
Пані Аліна Загоруйко випередила мене якраз з питанням стосовно того, що ми повинні знати, про що ми говоримо, і які меседжі озвучує Леонід Макарович. Ми всі точно підтримуємо те, що у нас питання зовнішньої політики – це відомство Президента України, але те, що говорить пан Леонід Макарович Кравчук, стосується внутрішньої ситуації і якраз стосується тих моментів, які будуть знаходитись у відомстві нашого комітету і рішення по яких буде приймати Верховна Рада. Тому нам вкрай важливо розуміти, з чим члени Тристоронньої контактної групи їдуть на зустрічі і які меседжі вони будуть там ретранслювати, аби потім оперативно реагувати на те, що написано в їхніх резолюціях і що вони ретранслюють. 
І коротка рефлексія стосовно комітету, на якому головував Роман Лозинський. Я не побачив там якихось порушень Регламенту, натомість були певні кроки деяких депутатів, які хотіли зірвати засідання комітету і рішення, яке назрівало в ході його обговорення. Тому, при всій повазі до всіх, я не думаю, що порушення якісь там були.
Дякую за слово. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Олександр.
Там була єдина пропозиція, я прокоментую те, що було. Було голосування без секретаря. Це згідно Регламенту не є коректна позиція. Тому просто… Ви бачите, як нас, якщо є будь-яке голосування, у нас завжди повинен бути присутній секретар, так є в Регламенті. Якщо секретар, його немає, ми з вами призначаємо або голосуванням, або спільною згодою якогось члена комітету, який стає на цей час секретарем і підписує  протокол засідання комітету. Без цього це є порушенням Регламенту. Це для того, щоб відповісти на ваше запитання. 
Все інакше – це ж… Ми всі з вами  живі люди, ми навчаємося, розвиваємось і працюємо разом, не дивлячись на різні позиції, на різні політичні виклики, які у нас в кожного є. Але я впевнений, що робота комітету на сьогодні, і раніше, і в подальшому буде конструктивна, правильна, і точно будуть враховуватись будь-які думки, незважаючи, хто в опозиції чи хто в коаліції. 
Тому, шановні колеги, якщо у членів комітету є ще пропозиції чи заяви… Якщо є, прошу підняти руку, щоб я міг дослухати. Якщо ні, я всім щиро вдячний за складний, довгий комітет. 
Дякую за плідну роботу, за конструктив. І дякую, що всі знайшли час навіть у відрядженнях доєднатися. Оголошую засідання комітету закритим. Щиро вдячний всім. До наступного засідання. Дякую. 

