СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань організації державної влади,
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудвання
09 грудня 2020 року

Веде засідання голова Комітету КЛОЧКО А.А.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добрий день, шановні колеги! Я попрошу всіх вимкнути, по-перше, мікрофони, щоб ми могли з вами спілкуватися і не заважити один одному. Прошу поки що повиключати мікрофони.
Дмитро Валерійович, добрий день, радий вас вітати, теж, якщо можна, поки що вимкніть мікрофон.
Шановні колеги, я вас всіх вітаю. У нас на сьогодні вже є… Зараз ми зробимо перекличку. Сьогодні ми проводимо засідання комітету в режимі відеоконференції на платформі Zoom у порядку, передбаченому Законом України "Про комітети Верховної Ради України" із застосуванням пункту 4 розділу VIII "Прикінцевих положень". 
Нагадую, що до складу нашого комітету входить 27 народних депутатів. Засідання комітету є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від затвердженого Верховною Радою України складу його членів. 
На засіданні у нас зареєструвалося попередньо 18 людей, але ми зараз зробимо перекличку. Я прошу зараз включатися, включити всім камери, щоб ми вас бачили, і казати, що ви є присутні на засіданні.
Я, Клочко Андрій, присутній на засіданні комітету. 
Аліксійчук Олександр. Олександр є?
Балога Віктор Іванович.
Ганна Бондар додається до нас.
Прошу, ще раз, включити всіх камери, щоб ми всіх бачили.
Балога. Нема.
Безгін Віталій Юрійович. Безгіна нема.
Білозір Лариса Миколаївна. Нема.
Бондар Ганна В'ячеславівна, бачу вас, добрий день.
Дмитро Валерійович Ісаєнко, ми вас бачимо, ми вас реєструємо.

ІСАЄНКО Д.В. Присутній.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, якщо можна, телефон вимикайте. Дякую.

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко присутній. Погано чую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Микрофон выключите, пожалуйста. Спасибо.
Гузь Ігор Володимирович, бачу вас.

ГУЗЬ І.В. Я.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гурін Дмитро Олександрович. На форумі, немає.
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. Так, присутній.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добрий день! Вітаю вас!

ДУНДА О.А. Доброго дня всім!

ГОЛОВУЮЧИЙ. ... у нас у відрядженні, немає.
Іванов Володимир Ілліч. Немає.
Кальцев Володимир Федорович.
Качура Олександр.

КАЧУРА О.А. Олександр Качура бере участь у засіданні комітету особисто.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Корнієнко Олександр Сергійович.

КОРНІЄНКО О.С. Бере участь у засіданні комітету особисто.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр особисто приймає участь у засіданні комітету.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Лозинський Роман Михайлович бере участь особисто.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Безгін Віталій Юрійович, ви до нас доєдналися? Під'єднайте...

БЕЗГІН В. Ю. Да, беру участь особисто. Доброго дня всім!

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Всім доброго дня! Микиша Дмитро особисто бере участь в засіданні комітету.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. Бере участь.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Вітаю вас!
Плачкова Тетяна Михайлівна.

ПЛАЧКОВА Т.М. Доброго дня! Присутня Плачкова.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Поляк Владіслав Миколайович. Поляка немає, да?
Рубльов Вячеслав Володимирович.

РУБЛЬОВ В.В. Приймаю особисто участь в роботі комітету.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Саврасов Максим Віталійович, бачу вас.

CАВРАСОВ М.В. Саврасов.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Стріхарський Андрій Петрович у нас на лікарняному. Не доєднався. Здоров'я і найшвидшого выздоровления.
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. Всім доброго дня! Присутній.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Мікрофон, будь ласка. 
Шуляк Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена присутня.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Юнаков Іван Сергійович.

ЮНАКОВ І.С. Доброго дня! Юнаков присутній.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вісімнадцять. І так, шановні колеги, на засіданні зареєструвалося 18 народних депутатів. Кворум у нас є. Тому оголошую засідання комітету відкритим. Колеги, я зараз кожному... В нас будуть в нашому засіданні комітету брати участь народні депутати, які є авторами законопроектів, представники центральних органів виконавчої влади, всеукраїнських асоціацій, органів місцевого самоврядування.
Ми будемо обов'язково надавати слово  для виступів в обговоренні всім запрошеним, які у нас сьогодні є. 
І так, колеги, з порядком денним ви були завчасно ознайомлені. Пропоную прийняти порядок денний одразу за основу та в цілому.  Якщо нема заперечень, я по черзі буду знову… 

ЛОЗИНСЬКИЙ  Р.М. Андрій Андрійович! 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, Роман Михайлович, прошу.


ЛОЗИНСЬКИЙ  Р.М. Пане голово, у мене є пропозиція до порядку денного нашого засідання. Відповідно до частини другої статті 39 Закону України про комітети я вношу пропозицію включити до порядку денного  розгляд питання про запрошення на засідання нашого комітету наступного тижня голову української делегації для участі в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Кравчука Леоніда Макаровича. Я не буду тут забирати  зараз час колег по комітету, ми обговорювали це питання впродовж останніх 3-4  засідань. 
І відповідно теж до статті 43, як організаційне питання я прошу його внести в порядок денний з наступним голосуванням і запрошення членами комітету і нашим рішенням Леоніда Макаровича. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будемо окремим голосуванням його проводити.
І так зараз прошу прийняти тоді порядок денний одразу за основу та в цілому. 

ЛОЗИНСЬКИЙ  Р.М. За мою пропозицію, пане голово?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вашу пропозицію ми проголосуємо окремо, пане Роман Михайлович. 

ЛОЗИНСЬКИЙ  Р.М. Тоді за основу, а потім ця пропозиція в цілому? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, спочатку тоді за основу давайте. Дякую. 
І так прошу за основу. 
Хто – за? 
Я, Клочко Андрій Андрійович,  голосую "за". 
Аліксійчук. Не доєднався. 
Балоги немає. 
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бачу. За. Дякую. 
Білозір Лариса Миколаївна не доєдналася. 
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гузь Ігор Володимирович.

ГУЗЬ І.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гурін Дмитро. Не доєднався. 
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Загоруйко. Немає.
Іванов. Не доєднався.
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Кальцев. Немає. 
Качура.

КАЧУРА О.А. Качура – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Корнієнко Олександр Сергійович.

КОРНІЄНКО О.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Лозинський Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Лозинський – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Микиша – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М'ялик Віктор Ничипорович. Віктор. Немає поки що. А, є вже. 

М'ЯЛИК В.Н. Я – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Плачкова Тетяна.

ПЛАЧКОВА Т.М. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Поляк. Немає. 
Рубльов Вячеслав Володимирович.

РУБЛЬОВ В.В. Я – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Саврасов Максим Віталійович. Саврасов не голосує. 
Стріхарського немає. 
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. Юнаков – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
У нас 17 – за. Рішення прийнято. 
Переходимо далі. Тепер ми ставимо на голосування пропозицію Романа Лозинського про  включення до порядку денного про запрошення Леоніда Макаровича Кравчука. 
Але я, колеги, хочу нагадати, що ми домовилися, що будемо з вами ще раз розглядати є пропозиція запросити, можливо, на комітет спікера ТКГ для того, щоб ми всі поспілкувалися і визначили, яку позицію має ТКГ для того, щоб комітет був поінформований. Тому я впевнений, що …

 _______________.  (Не чути)
 
ГОЛОВУЮЧИЙ.  Що-що?

 _______________. Це пана Арестовича ви маєте на увазі? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. Я думаю, що ми погодимо цю позицію  для того, щоб всі члени комітету могли бачити в якому напрямку рухаємося. Це та пропозиція. Тому чи є бажання у всіх запрошувати пана Кравчука. Ми вже його заслуховували. 

КАЧУРА О.А. Є, Андрій Андрійович, бажання. Думаю, що Арестович, він хай з пресою спілкується, а з нами повинен безпосередній керівник Тристоронньої… (Шум у залі) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Анатолійович. Я чую, я вам надам слово. Дякуємо. 
Зараз: включити до порядку денного  пропозицію Романа Лозинського – запит на комітет Кравчука Леоніда Макаровича. Прошу визначатися.
Я, Клочко Андрій, я утримуюся від голосування. Дякую. 
Аліксійчук. Немає.
Балога Віктор Іванович. Нема. 
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Білозір Лариса Миколаївна. Немає. 
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гузь Ігор Володимирович.

ГУЗЬ І.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гурін Дмитро. Немає. 
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. Це було б дуже доцільно з урахуванням кінця року і наступного дуже важливого року з точки зору ТКГ.
Я – за. 

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

ІСАЄНКО Д.В. Утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Кальцев Володимир Федорович.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Качура Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. Качура – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Корнієнко Олександр Сергійович.

КОРНІЄНКО О.С. Утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Лозинський Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Микиша – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. Утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Плачкова Тетяна Михайлівна.

ПЛАЧКОВА Т.М. Утримуюся. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поляк Владіслав. Немає. 
Рубльов Вячеслав Володимирович. Немає. 

РУБЛЬОВ В.М. Утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утримався.
Саврасов Максим Віталійович. Немає. 
Стріхарського немає.
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шуляк Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юнаков Іван Сергійович.

ЮНАКОВ І.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Десять – за. Добре, дана пропозиція до порядку денного прийнята.
Голосуємо тоді за порядок денний в цілому. Прошу голосувати.
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую "за".
Аліксійчук. Нема.
Балога. Нема.
Безгін Віталій Юрійович. З урахуванням пропозиції Романа Лозинського.

БЕЗГІН В.Ю. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Білозір. Немає.
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович.

ГУЗЬ І.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гурін Дмитро. Немає. 
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Загоруйко. Немає.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іванов. Немає.
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Кальцев Володимир Федорович.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бачу вас. Дякую.
Качура Олександр Андрійович.

КАЧУРА О.А. Качура – за. Анатолійович.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Анатолійович.
Корнієнко Олександр Сергійович.
	
КОРНІЄНКО О.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Дякую.
Літвінов.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Микиша – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. Я – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Плачкова Тетяна Михайлівна.

ПЛАЧКОВА Т.М. Плачкова - за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Поляка немає.
Рубльов.

РУБЛЬОВ В.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рубльов, ні, будь ласка, включіть відео. Пане Вячеслав, прошу включати камеру. 
Шановні колеги,  якщо не буду бачити камеру...

РУБЛЬОВ В.В. Вибачаюсь.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Вячеслав.
Саврасов Максим Віталійович. Саврасова немає.
Стріхарський. Немає.
Чорний Дмитро.

ЧОРНИЙ Д.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шуляк Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Іванов. Юнаков, я перепрошую.

ЮНАКОВ І.С. За.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  
І так, рішення прийнято. 

РУБЛЬОВ В.В.  Рубльов – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  І так, 18 – за. Рішення прийнято.  
Колеги, перед тим як ми перейдемо до розгляду питань 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 через смс інформувати мене і керівника секретаріату про вашу необхідність залишити засідання комітету. Я буду дякувати вам за розуміння. 
Ми всі з вами мали змогу ознайомитися з матеріалами порядку денного засідання комітету, які були завантажені через систему "Електронний комітет".  
Переходимо до розгляду питання номер порядку денного. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення якості управління багатоквартирними будинками та вдосконалення діяльності об'єднань власників  багатоквартирного будинку (реєстраційний номер 2606). У нас автор Андрій Стріхарський зараз на лікарняному. 
Позицію представить Олександр Миколайович Літвінов. Прошу. 

ЛІТВІНОВ О.М. Дуже дякую, Андрій Андрійович.
Шановні колеги, всім доброго дня. На підкомітеті з питань житлової політики та житлово-комунального господарства, який у нас відбувся 4 грудня, ми  розглянули чотири законопроекти. А саме: це  2606, 3878, 3367 та 3937, які на сьогодні стоять на порядку денному. 
У всіх цих проектах закладені вірні положення, які потребують законодавчого врегулювання, але члени підкомітету дійшли висновку, що усі ці законопроекти необхідно доопрацювати. Крім того, деякі питання повторюються саме в цих законопроектах. Проаналізувавши їх, можна зробити висновок, що кожен з цих проектів потребує запровадження можливості електронного сповіщення  та електронного голосування для співвласників багатоквартирних будинків та об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Також вони спрямовані на удосконалення порядку інформування про проведення зборів об'єднання та співвласників багатоквартирного будинку. 
По суті, всі розглянуті законопроекти з деяких питань управління багатоквартирними будинками доповнюють один одного. Тому я  переговорив з авторами  цих проектів та запропонував їм попрацювати над спільним проектом законодавчого акту, включивши до нього всі питання, які заслуговують на увагу та які направлені на врегулювання окремих положень існуючого законодавства, підійти комплексно до вирішення цих проблем. 
І хочу сказати наперед, що підкомітет пропонує відхилити ці проекти законів та спробувати напрацювати один законопроект. Далі ми будемо рухатися порядком денним і по черзі будемо розглядати згідно порядку денного.
Так як Андрій Петрович Стріхарський на лікарняному, дозвольте мені коротенько представити його законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення якості управління багатоквартирними будинками та вдосконалення діяльності об'єднання  співвласників багатоквартирного будинку (реєстраційний номер 2606) (поданий народний депутат Стріхарським Андрієм Петровичем).
За визначенням автора законодавчої ініціативи положення законопроекту спрямовані на  комплексне вирішення проблем управління багатоквартирними будинками, підвищення якості управління житловим фондом, створення конкурентного ринку управителів на ринку якісних комунальних послуг та сприяння створенню об'єднань співвласників багатоквартирного будинку та призначення уповноваженої особи як організованого виразника інтересів співвласників, а також захисника їхніх прав та інтересів. 
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради зазначило низку зауважень та пропозицій. І водночас хочу доповнити, що члени підкомітету також відмітили, що деякі положення законопроекту потребують доопрацювання. 
Крім того, про що я буду далі говорити, у нас ще є три законопроекти, положення яких перетинається з положеннями законопроекту 2606. Тому підкомітет з питань житлової політики та житлового господарства  просить комітет підтримати пропозицію та рекомендувати Верховній Раді України  відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення якості управління багатоквартирними будинками та вдосконалення діяльності об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (реєстраційний номер 2606) за наслідками розгляду в першому читанні відхилити. Колеги, пропоную підтримати озвучену пропозицію.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Дякую вам за пропозицію.
Чи бажають члени комітету виступити?

КАЧУРА О.А. Запитання можна доповідачу?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. Скажіть, будь ласка, я от ознайомився, що у нас декілька є законопроектів, вони аналогічні по суті, так як ви сказали, тобто вони регулюють ті ж самі відносини. Тобто який план? Я так розумію, що ці всі автори між собою вони напрацюють новий законопроект і внесуть? Чи ми якийсь візьмемо за основу законопроект, наприклад, і на його базі буде доопрацювання? Тобто як ви це бачите? Тому що дійсно це важливе питання і не хотілося б, щоб його в довгий ящик так відкладали. Я знаю, що дійсно людей турбує питання регулювання.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Олександр.

ЛІТВІНОВ О.М. Дякую.
Якщо дозволите, як я вже казав, я перебалакав з усіма авторами законопроектів і ми дійшли спільної згоди, і я буду пропонувати комітету створити робочу групу на базі підкомітету житлової політики та житлово-комунального господарства і все-таки не брати за основу ні один з даних законопроектів, а напрацювати новий законопроект. Вони, ви знаєте, майже один одного дублює. Тому вважаю, що в довгий ящик нам не потрібно це питання відкладати, а оперативно напрацювати новий законопроект. 
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую.
Шановні колеги, ми почули позицію голови підкомітету. Чи бажають виступити запрошені з даного законопроекту 2606? Якщо немає, тому є пропозиція, яку озвучив Олександр Миколайович. 
Пропоную рекомендувати Верховній Раді України проект з реєстраційним номером 2606 за наслідками розгляду в першому читанні відхилити, визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні народного депутата України Олександра Літвінова. 
Я знову по черзі буду надавати вам слово для вашого висловлення вашої позиції. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую "за" за відхилення. 
Аліксійчук Олександр. Немає. 
Балога. Немає. 
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Білозір Лариса Миколаївна. Немає. 
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Гузь Ігор Володимирович.

ГУЗЬ І.В. За відхилення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Гурін Дмитро. Немає. 
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Загоруйко Аліна Леонідівна. Немає. 
Іванов Володимир Ілліч. Не доєднався. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.
Кальцев Володимир Федорович.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Качура Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. Качура – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.
Корнієнко Олександр Сергійович. Олександр Сергійович.

КОРНІЄНКО О.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Я – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Лозинський – за. 	

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Микиша – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. Я підтримаю. Я – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Плачкова Тетяна Михайлівна.

ПЛАЧКОВА Т.М. Плачкова – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.
Поляк. Не доєднався. 
Рубльов Вячеслав.

РУБЛЬОВ В.В. Рубльов – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будьте добрі відео, бо у нас були вже якісь моменти чиї голоси….. Як тільки ми побачимо, тоді ми зарахуємо ваш голос чи не зарахуємо. Поки що не брав в голосуванні пишемо. 
Саврасов Максим Віталійович.
Пане Рубльов, бачу. Все. За. Дякую. Рубльов, ви з'явилися. Дякую вам. 
Саврасов Максим Віталійович. Не голосував. 
Стріхарський Андрій Петрович. Немає. 
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Шуляк Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Іван Сергійович Юнаков. 

ЮНАКОВ І.С. Юнаков – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
І так, шановні колеги, у нас  18 – за. Рішення прийнято. 
Переходимо до наступного питання. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо управління багатоквартирними будинками (реєстраційний номер 3878) (автор – народний депутат Олександр Літвінов).
Пане Олександре, надаю вам слово, як автору. Прошу. 

ЛІТВІНОВ О.М. Дякую, Андрій Андрійович. 
До вашого розгляду  пропонується проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо  управління багатоквартирними будинками за реєстраційним номером 3878, який розроблений мною, Літвіновим Олександром.
Коротенько. Метою законопроекту є спрощення процедури прийняття рішень співвласниками багатоквартирного будинку, зокрема шляхом використання електронних сервісів та удосконалення порядку створення і діяльності об'єднань співвласників багатоквартирного будинку.
Проектом закону передбачається можливість голосування за допомогою  електронного цифрового підпису, що є і в свою чергу дозволить мінімізувати ризик оскарження прийнятих співвласниками рішень. Також полегшить процес збору підписів та охоплення письмовим опитуванням співвласників, які з різних причин фізично не мають можливості особисто бути присутніми на зборах чи під час письмового опитування. Також запропоновані законопроектом зміни спростять порядок скликання зборів співвласників та дозволять зекономити кошти на рекомендованих листах. 
Хочу зазначити, що Головне експертне управління Апарату Верховної Ради  в своєму висновку висловило також низку зауважень і пропозицій,  вказало на питання, які залишились неврегульованими, і зауважило, що ці прогалини законопроекту потребують доопрацювання та усунення.  
Підкомітет з питань житлової політики та житлового господарства на своєму засіданні 4 грудня розглянув це питання і просить комітет підтримати пропозицію та рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту  2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо  управлінні багатоквартирними будинками (реєстраційний номер 3878) за наслідками розгляду в першому читанні відхилити. Прошу підтримати дану пропозицію.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Миколайович.
Шановні колеги, бажаючі виступити є? У нас є загальна позиція, в принципі, по всім законопроектам, яку Олександр Миколайович висловив. Тобто проведене обговорення... 
До нас доєднався ще Аліксійчук. 
У нас є загальна позиція, яку ми...

АЛІКСІЙЧУК О.В. Колеги, доброго дня! 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня! 
Тому, я думаю, що тут у нас є загальна позиція, яка комітетська. Ми проголосуємо кожне рішення, але я щоб не витрачати на це забагато часу. Тому якщо є бажаючі виступити – просто підняти руку чи включити мікрофон, щоб я вас почув. 
Якщо ні, тоді пропоную рекомендувати Верховній Раді України проект з реєстраційним номером 3878 за наслідками розгляду в першому читанні відхилити. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні народного депутата України Олександра Літвінова. По черзі буду знову надавати вам слово для голосування.
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую за відхилення даного законопроекту 3878.
Аліксійчук Олександр. 
Володимир Кальцев, ми вас бачимо.

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

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ми раді вас вітати! Дякую, що доєдналися.
Безгін Віталій Юрійович. 

БЕЗГІН В.Ю. За. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Білозір немає.
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович.

ГУЗЬ І.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гурін Дмитро. Немає. 
Дунда Олег Андрійович. Олег Андрійович, доєднайтесь до нас. Немає його поки що.
Загоруйко. Немає.
Іванов. Немає.
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Кальцев Володимир Федорович.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Качура Олександр Андрійович.

КАЧУРА О.А. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Корнієнко Олександр Сергійович.

КОРНІЄНКО О.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Я – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Лозинський Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Лозинський – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. За

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Плачкова Тетяна Михайлівна.

ПЛАЧКОВА Т.М. Плачкова – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Поляк. Немає.  
Рубльов В'ячеслав. Десь вийшов. Немає поки що. 
Саврасов Максим Віталійович.
Стріхарський.
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. Юнаков – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
17 – за. Рішення прийнято. 17 – за. 
Шановні колеги, переходимо до третього питання.  Проект  Закону про внесення змін до Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" щодо порядку встановлення результатів голосування на зборах об'єднання  співвласників багатоквартирного будинку (реєстраційний номер 3367). Автор – народний депутат Руслан Валерійович Требушкін. 
Але його… Не знаю, є він  у нас? Доєднався чи ні? Секретаріат, скажіть мені. 
Якщо його нема, тоді Олександр Миколайович Літвінов, прошу представити позицію підкомітету, про що ви говорили. 
Дякую. 

ЛІТВІНОВ О.М. Дякую, Андрій Андрійович.
Шановні колеги, пропонується проект Закону України для розгляду про внесення змін до Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" щодо порядку встановлення результатів голосування на зборах об'єднання  співвласників багатоквартирного будинку (реєстраційний номер 3367), який був поданий народним депутатом  Русланом  Требушкіним. 
Проектом закону передбачається визначити порядок встановлення  результатів голосування співвласників багатоквартирного будинку на установчих зборах при створенні об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, і на загальних зборах об'єднання та можливість приймати рішення в залежності від кількості голосів співвласників, а не від кількості співвласників, що сьогодні встановлено законом України про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.
Мінрегіон підтримує законопроект та вказує на необхідність його доопрацювання в частині узгодження з Законом України "Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку" процедури голосування з питань щодо визначення переліку та розміру внесків платежів співвласників, порядку управління та користування спільним майном, передачі і користування фізичними та юридичними особами спільним майном, реконструкції та капітального ремонту багатоквартирного будинку або зведення громадських споруд. 
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради не заперечує щодо прийняття законопроекту та звертає увагу на необхідність доопрацювання його положень. 
Комітет Верховної Ради з питань бюджету також дійшов до висновку, що законопроект не має впливу на показники бюджету і, розглянувши даний законопроект на підкомітеті житлової політики та житлово-комунального господарства, просить підкомітет підтримати пропозицію та рекомендувати, відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" щодо порядку встановлення результатів голосування на зборах об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (за реєстраційним номером 3367) за наслідками розгляду в першому читанні відхилити.
Колеги, прошу підтримати, озвучену мною пропозицію. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Даний законопроект 3367, була представлена позиція від голови підкомітету. Тому я прошу народних депутатів включитися, якщо є бажання, висловити позицію. 
Якщо цієї позиції немає, тоді я пропоную рекомендувати Верховній Раді України проект за реєстраційним номером 3367 за наслідками розгляду в першому читанні відхилити. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні народного депутата Олександра Літвінова. 
Я знову по черзі буду надавати слово, голосуємо про відхилення законопроекту 3367. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую "за", за відхилення даного законопроекту.
Аліксійчук.

АЛІКСІЙЧУК О.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Балога. Немає.
Безгін Віталій Юрійович. Безгіна немає.
Білозір Лариса Миколаївна. Немає.
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гурін Ігор Володимирович.

ГУЗЬ І.В. Гузь Ігор Володимирович. Пане голово, зберіться трошки. Я – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просто дивлюся, уже наступне... Ігор Володимирович, дякую. Перепрошую. 
Гурін Дмитро Олександрович. Немає.
Дунда Олег Андрійович. Дунда не доєднався.
Загоруйко. Немає.
Іванов Володимир Ілліч. Немає.
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Кальцев Володимир Федорович.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. Бачу. Дякую. 
Качура Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. Качура – за. 

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

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Лозинський Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Микиша – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. Я – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Плачкова Тетяна Михайлівна.

ПЛАЧКОВА Т.М. Плачкова – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Поляк Владіслав Миколайович. Немає. 
Рубльов Вячеслав Володимирович. Не доєднався.
Саврасов Максим Віталійович. Немає.
Стріхарський Андрій Петрович.
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. За. Юнаков – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Іване, покажіться, будь ласка, щоб я вас бачив. 

ЮНАКОВ І.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  16 – за. Рішення прийнято. 
Переходимо до наступного питання. Питанн номер чотири: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення додаткових можливостей для прийняття управлінських рішень в багатоквартирних будинках (реєстраційний номер 3937) (автор народний депутат Михайло Михайлович Лаба).
Він у нас є на зв'язку, чи доєднався? Якщо немає, прошу, Олександр Миколайович Літвінов, позицію підкомітету озвучте зараз. 

ЛІТВІНОВ О.М. Дякую.
Шановні колеги, Андрій Андрійович, дозвольте мені також представити даний законопроект про внесення змін до деяких  законодавчих актів України щодо створення додаткових можливостей для прийняття управлінських рішень в багатоквартирних будинках (реєстраційний номер 3937), який був поданий народними депутатом Лабою Михайлом Михайловичем. 
Метою законопроекту є запровадження можливості реалізації волевиявлення співвласників багатоквартирних будинків на загальних зборах співвласників шляхом електронного опитування. Такий спосіб голосування дозволить власнику реалізувати своє право на прийняття участі в зборах віддалено і самостійно обрати форму управління будинком, прискорити даний процес і спростити голосування власникам, позбавленим можливості фізично бути присутнім на зборах. 
Також проектом пропонується запровадити механізм електронного голосування, що включає в себе різні способи подачі голосу власником з використанням електронних ресурсів. Хочу зазначити, що Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради в своєму висновку зазначили, що вказаний законопроект містить прогалини, які потребують доопрацювання та усунення.
Підкомітетом з питань житлової політики та житлового господарства був розглянутий даний законопроект і просимо комітет підтримати пропозицію та рекомендувати Верховній Раді України, відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення додаткових можливостей для прийняття управлінських рішень в багатоквартирних будинках (за реєстраційним номером 3937) за наслідками розгляду в першому читанні відхилити. 
Колеги, пропоную підтримати озвучену пропозицію. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Миколайович.
Шановні колеги, чи є бажаючі виступити з даного питання? 
Якщо знову нема у нас бажання виступити, пропонується рекомендувати Верховній Раді України проект за реєстраційним номером 3937 за наслідками розгляду в першому читанні відхилити. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні народного депутата України Олександра Літвінова. 
Я по черзі знову буду надавати слово, прошу підтримати та проголосувати. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую "за".
Аліксійчук. Немає поки що. 
Безгін.

БЕЗГІН В.Ю. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Безгін – за. 
Десь Балоги немає. 
Білозір. Немає. 
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.
Гузь Ігор Володимирович

ГУЗЬ І.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Гурін. Немає. 
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. Дунда – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Загоруйко. Немає. 
Іванов. Немає. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович.
 
ІСАЄНКО Д.В.  За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Кальцев Володимир Федорович.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Качура Олександр Анатолійович. Немає. 
Корнієнко Олександр Сергійович. Дякую. 
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Лозинський Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Лозинський – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Микиша – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. Я – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Плачкова Тетяна Михайлівна.
Пан Аліксійчук доєднався. Ваш голос "за" врахувати? 

АЛІКСІЙЧУК О.В. За.

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

ПЛАЧКОВА Т.М. Я – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я бачу, що ви є. Дякую.  
Поляк. Немає. 
Рубльов Вячеслав. Немає. 
Саврасов Максим Віталійович. Немає. 
Стріхарський Андрій Петрович. Немає. 
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. Дякую. 
Шуляк Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Юнаков Іван Сергійович.

ЮНАКОВ І.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
17 – за. Рішення прийнято. 
І так, переходимо до наступного питання порядку денного це про розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення законодавства у сфері містобудівної діяльності (реєстраційний номер 2680) (друге читання) із зауваженнями Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України. 
Колеги, у нас на це питання запрошені представники низки центральних органів виконавчої влади, асоціацій. Хто з народних депутатів чи запрошених бажатиме виступити з даного питання, прошу озвучити в ефірі, піднімати руки, я надам слово. 
Колеги, зараз ми будемо обговорювати зауваження Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України  до законопроекту, який представить голова підкомітету Дунда Олег Андрійович.
Олег Андрійович, прошу, вам слово. Перепрошую. 
У нас ще буде обговорюватись позиція народного депутата України Олени Олексіївни Шуляк щодо перегляду та відхилення поправок номер 9, 10 та 11 в порівняльній таблиці та  додаткових поправок до законопроекту. 
Обговорити звернення Міністерства інфраструктури України щодо поправок 9, 10 та 11 у порівняльній таблиці.

ШУЛЯК О.О. Так. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нагадаю, що комітет своїм попереднім рішенням поправок 9, 10 та 11 підтримав та залишив в Законі України "Про енергозбереження" положення, що визначає обов'язковість проведення  державної експертизи з енергозбереження будівельних норм і правил, та приймає остаточне рішення щодо законопроекту.
Надаю слово для  представлення позиції щодо зауважень Головного юридичного управління голові підкомітету з питань будівництва та проектування Олегу Андрійовичу Дунді. Олег Андрійович, прошу, вам.

ДУНДА О.А. Дякую, Андрій Андрійович. 
Доброго дня ще раз, шановні колеги. Так, дійсно, ми вже цей законопроект розглянули під час розгляду правок 18 листопада 20-го року. За цей час Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради надало  шість зауважень. 
Ми дуже уважно їх розглянули і, з нашої точки зору, з них можна врахувати лише 4-е та 6-е зауваження. Інші зауваження не забезпечують дотримання концептуальних аспектів, прийнятого у першому читанні законопроекту, зокрема щодо спрощення процедури виконання будівельних робіт у разі реконструкції або капітального ремонту автомобільних доріг, приведення вживаного у деяких законодавчих актах України  поняття "будівництво" у відповідність із Законом України "Про архітектурну діяльність" та "Про врегулювання містобудівної діяльності", а також не дозволить зосередити етапі запровадження Єдиної державної електронної системи  у сфері будівництва в одному законі тощо.
Якщо більш простіше сказати, якщо ми врахуємо всі правки, надані Головним юридичним управлінням, втрачається сенс цього законопроекту, його вже можна більше не приймати. 
Відносно зауважень четвертого та шостого, це у нас правки 94 та 121, надані шановною пані Шуляк Оленою Олексіївною. Пропонується їх врахувати шляхом редакційного врахування. А саме: 94 правку врахувати таким чином редакційно: абзац дев'ятий підпункту 2 пункту 6 розділу І законопроекту викласти у такій редакції. 
"5. Висновок з оцінки впливу на довкілля для автомобільних доріг, будівництво яких підлягає оцінці впливу на довкілля, згідно із пунктом 7 частини другої статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля", (крім реконструкції або капітального ремонту автомобільних доріг, що не справляють значного впливу на довкілля, відповідно до критеріїв, запроваджених Кабінетом Міністрів України)".
І правку 121 врахувати в наступній редакції. 
"У пунктах 2, 5 і 8 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону № 199, запропонованих абзацами другим, четвертим, підпункту 2 пункту 9 розділу І законопроекту слова "з 1 грудня 2019 року по…", та "з 1 березня 2020 року по…" та "з 1 грудня 2020 року по..." відповідно замінити словом "до". Ну, це таке технічне врегулювання цього питання.
Вказані пропозиції наведені у додатковій порівняльній таблиці, яка завантажена в електронному комітеті. З урахуванням вказаних пропозицій доцільно рекомендувати Верховній Раді України, відповідно до пункту частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України розглянути, підготовлену для розгляду в другому читанні, порівняльну таблицю до проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення законодавства у сфері містобудівної діяльності (реєстраційний номер 2670) і прийняти законопроект в другому читанні та в цілому.
Шановні колеги, прошу підтримати таку пропозицію. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я перепрошую. Зараз, хвилиночку.
Шановні колеги, перед тим як Олена Олексіївна представить свої пропозиції щодо поправок 9, 10 та 11 в порівняльній таблиці та додаткові поправки до законопроекту, хочу вам ще раз нагадати, що і підкомітет і комітет щодо правок 9, 10 та 11 визначились і ми ці правки з вами врахували, чим збережено положення Закону про енергозбереження щодо обов'язковості проведення державної експертизи будівельних норм. 
Також хочу вказати на те, що нова поправка Олени Олексіївни щодо змін до Закону України "Про концесію" не була внесена до порівняльної таблиці та не була предметом нашого розгляду на засіданні комітету. Ця правка внесена народним депутатом Оленою Олексіївною Шуляк вчора після вивчення нею зауважень Головного юридичного управління. Але звертаю вашу увагу, що вона суперечить статті 116 Регламенту Верховної Ради України як така, що не була предметом правового регулювання, прийнятого за основу законопроекту. 
Хочу наголосити, що після обговорення пропозицій щодо поправок 9, 10 та 11 під час голосування нам треба мати більшість голосів від затвердженого складу, бо ми переглядаємо попереднє рішення. Тобто треба буде обов'язково 14 і більше голосів "за". Дякую. 
Передаю слово Олені Олексіївні Шуляк народному депутату. Прошу, Олена Олексіївна. 

ШУЛЯК О.О. Колеги, дякую. Повертаємося до правок 9, 10, 11. Хочу зазначити, що чому ми повертаємося до цих правок? 
Ми, після ухвалення на комітеті законопроекту, спілкувалися з центральним органом виконавчої влади саме з Міністерством інфраструктури і з Міністерством розвитку громад і територій, і просимо якраз всі разом, тут сьогодні запрошені всі представники, ще раз обговорити це питання, тому що ще на стадії підготовки проектів будівельних норм здійснюється їх обов'язкова перевірка на предмет дотримання законодавства у сфері енергоефективності та енергозбереження. І на сьогодні на законодавчому рівні вже врегульовано питання обов'язкової перевірки ДБН на відповідність законодавства у визначеній сфері. 
І вважаємо, що додаткове проведення такої експертизи на сьогодні є недоцільним, тому що така експертиза, по-перше, дублює процес узгодження таких проектів з тим самим органом виконавчої влади, який проводить державну експертизу. Цей орган – Державне агентство з питань енергоефективності та енергозбереження України. І відповідно, по-друге, є наслідки  необґрунтованого витрачання коштів державного бюджету. 
Тому я б дуже вас просила зараз заслухати представників  міністерства, і повернутися до того, щоб все ж таки  переглянути і залишити в тій версії, як ми й просили, що слова  "будівельні норми і правила" виключити в пункті "в" частини першої статті 22 Закону України "Про енергозбереження". 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олено Олексіївна. 
Ми обов'язково надаємо слово представнику Міністерства інфраструктури. У нас на зв'язку є Рябова Ольга Олексіївна, вона у нас директор Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Міністерства інфраструктури України. 
Прошу, Ольга Олексіївна, вам слово.

РЯБОВА О.О. Добрий день, шановні народні депутати! Чути мене?  Добрий день. 
Дійсно, ми звернулися повторно до комітету листом від 03.12.2020 і звертаємо увагу комітету, що статтею 7.2 Закону України "Про будівельні норми", яка була запропонована також Оленою Шуляк і набуде чинності у квітні 2021 року, передбачено вже, що під час проектування будівництва та експлуатації об'єктів, повинно бути забезпечене дотримання основних вимог до будівель і споруд з урахуванням їх функціонального призначення. Основні вимоги до будівель і споруд конкретизуються у будівельних нормах, і серед цих вимог є забезпечення енергозбереження та енергоефективності. Тобто будівлі і споруди, їх системи мають бути запроектовані та побудовані таким чином, щоб кількість енергії, що використовується під час експлуатації, була низькою з урахуванням інших вимог. І саме в будівельних нормах вже конкретизовано, що будівлі та споруди мають бути енергозберігаючими та потребувати якомога менше енергії під час будівництва та демонтажу. Це будівельні норми чинні ДБН-31 2016 року "Теплова ізоляція будівель, ДБН 2008 року "Основні вимоги до будівель і споруд, економія енергії". 
Також чинною редакцією Закону України "Про енергозбереження" передбачено, що експертиза з енергозбереження проектів будівництва проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності". 
Тобто вже врегульовано вимоги до будівель щодо енергозбереження, які конкретизовані у відповідних будівельних нормах. Наразі Мінінфраструктури розробляє будівельні норми щодо розміщення об'єктів дорожнього сервісу та інших об'єктів інфраструктури, зокрема, електрозаправних станцій і це питання є актуальним відповідно. Знову ж таки, оскільки вимоги ці врегульовані, Закон "Про будівельні норми", як спеціальний закон, не передбачає ще додаткових експертиз. Тобто, як вже зазначила Олена Олексіївна, на стадії розробки та погодження будівельних норм, вимоги щодо енергозбереження опрацьовуються з Державним агентством енергоефективності. Додаткової вимоги щодо оплатної, знову ж таки звертаю увагу, оплатної експертизи з енергозбереження, яка, згідно з інструкцією № 15 1999 року, затверджена наказом Державного комітету з енергозбереження, становить 30 днів, зумовлює подвоєння цих, дублювання по суті процедур, затрати часу та бюджетних коштів, оскільки замовниками розробки будівельних норм є саме державні органи за бюджетні кошти. І це є не невиправданим заходом. І знову ж таки, метою є аби об'єкт будівництва на стадії експлуатації забезпечував дотримання основних вимог щодо енергозбереження і вже створено правові та технічні умови для досягнення цієї мети. Тому додаткова ця експертиза, вона не є адекватним заходом щодо врегулювання цих відносин. 
Тому міністерство звернулося і до Олени Шуляк як до автора законопроекту і до комітету, аби повторно все ж таки розглянути це питання.  І ми також звернулися до Олени Шуляк, щоб в разі, якщо комітетом буде все ж таки запропоновано виключити відповідну норму законопроекту, винести це питання на розгляді законопроекту вже під час розгляду у Верховній Раді. 
Якщо є якісь питання можливо до мене, треба якісь коментарі, то будь ласка, я готова відповісти. 
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Ольга Олексіївна. 
Далі  надаю слово представнику Мінрегіону Лозинському. Є він? Прошу, перший заступник у нас міністра. Прошу, вам слово. 

ЛОЗИНСЬКИЙ В.М. Доброго дня, Андрій Андрійович. Доброго дня шановні колеги народні депутати. Я, щоб коротко, з економією часу, не повторюючись про тези, які були сказані пані Оленою Шуляк і колегою з Мінінфраструктури. Ми як міністерство підтримуємо ці запропоновані зміни в частині виключення будівельних норм і правил з тексту пункту "б" в частині першій статті 22. 
Якщо коротко, наше бачення, що в ситуації, якщо не внести ці зміни, буде відбуватися фактично дубляж експертиз по енергоефективності, а це займає додатковий і ресурс і час, і точно не сприяє швидкій і якісній реалізації об'єктів в частині будівництва. Тому наша позиція абсолютно відповідає пропозиції, запропонованій пані Шуляк. 
Що стосується ще іншого питання, бо ми сьогодні отримали теж зауваження Головного юридичного управління Верховної Ради, є шість пунктів. В принципі, ми маємо питання тільки до четвертого питання. 
Прохання-пропозиція. Четвертий пункт зауважень, які були описані юридичним управлінням, говорить про те, що деякі положення даного законопроекту 2680 вносять зміни в "Прикінцеві положення" до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та створення Єдиної державної електронної системи в частині термінів, про що теж пан Дунда говорив, там є з 1 грудня 2019 року, березня та 1 грудня 2020 року. Це стосується запуску в повній мірі Єдиної електронної державної системи у сфері будівництва, яка об'єднує дуже багато питань, в тому числі і енергоефективності, занесення паспортів і так далі. 
Інформую колег, що діяльність також цієї електронної системи, як експериментальної, так її назвала сама Постанова "Про експериментальний порядок діяльності Єдиної електронної системи у сфері будівництва". Пропонувалося, згідно до закону, також, щоб це вона вже діяла в повній мірі з 1 грудня цього року, однак в світлі різних обставин, оскільки дуже багато міністерств, структур, залучених до наповнення цієї системи, не всі речі вийшли вчасно так, як планувалося. І в світлі подій з реформою Держбудконтролю. Зараз мені колеги дадуть номер Постанови Кабінету Міністрів про те, що експериментальний порядок впровадження електронної системи перенесено до 1 квітня 2021 року. Тому взагалі пункт четвертий для нас важливий. А якщо ще є можливість врегулювати це так, щоб всі терміни були відкориговані до 1 квітня 2021 року, будемо вдячні за це, щоб не було колізій в реалізації цього проекту.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Пане Василь, я ще хочу запитати, тобто ваша позиція щодо правок, які внесені, 9, 10, 11. Тобто позиція міністерства – це їх відхилення і підтримка пропозиції Олени Олексіївни? Я прошу, щоб ви ще раз сформулювали.

ЛОЗИНСЬКИЙ В.М. Підтримуємо пропозицію щодо відхилення. Тобто позиція Олени Шуляк, якщо її так назвати, щодо вилучення слів "будівельні норми і правила". 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто ви ці правки хочете, щоб їх відхилили. Я правильно розумію?

ЛОЗИНСЬКИЙ В.М. Ми підтримуємо позицію, що мають бути вилучені "будівельні норми і правила". 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Все. Дякую вам. Дякую, пане Василю, за вашу позицію.
Голова підкомітету з питань енергоефективності Іван Сергійович Юнаков. Прошу, Іван Сергійович, вам слово. 

ЮНАКОВ І.С. Доброго дня, колеги! Ми подивилися правку, яка була у нас по цій позиції. У нашого підкомітету зауважень нема. Ми розуміємо, що там є дубляж. Ми розуміємо, що в принципі ця норма не працює і думаю, що треба, варто підтримати і прибрати взагалі узгодження ДБН в енергоефективності. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Іван Сергійович.
Прошу до слова і висловити свою позицію голову підкомітету – Дунда Олег Андрійович. Підходимо до завершення обговорення даного питання.

ДУНДА О.А. Дивіться. Якщо профільний комітет підтримує цю  пропозицію депутата пані Шуляк Олени Олексіївни, то треба дослухатися до цієї пропозиції. Бо він є профільним і йому з цим працювати. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олег Андрійович.
Ще хтось з членів комітету бажає висловитися з цього  питання? Якщо ні, тоді, колеги, пропоную визначатися шляхом голосування. 
В порядку надходження ставлю на голосування.
Перше. Пропозиція народного депутата  Олега Дунди щодо врахування зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України. 
Потім другим питанням я поставлю на  голосування пропозицію Олени Шуляк щодо перегляду в порівняльній таблиці поправок 9, 10 та 11.
Потім я поставлю на голосування пропозицію Олени Шуляк щодо  включення до порівняльної таблиці та підтримки  додаткової правки  щодо змін до  Закону України "Про концесію". 
Четвертим голосуванням у нас уже буде: за наслідками розгляду цих пропозицій я поставлю на голосування пропозицію підкомітету щодо розгляду законопроекту у другому читанні.
Нагадаю, що нам потрібно 14 голосів – за. І так, шановні колеги,  ми зараз з вами переходимо до голосування. 
Перше голосування. Ставлю на голосування пропозицію врахувати пропозицію, висловлену Олегом Андрійовичем Дундою, за наслідками зауважень юридичного управління… Я по черзі знову буду надавати слово, прошу включати камери і... Тут нам потрібна більшість, а потім за перегляд...
Прошу. І так, прошу. 
Я, Клочко Андрій Андрійович голосую "за", за дану пропозицію Олега Андрійовича Дунди.
Аліксійчук. Є в нас на зв'язку? Немає.
Аліксійчук. Нема.
Балога Віктор Іванович.
Безгін Віталій Юрійович, ми вас бачимо.

БЕЗГІН В.Ю. Да. Колеги, я просто, дивіться, я трохи вже заплутався відверто. У нас позиція Олега Андрійовича самого утриматися чи підтримати, власне, позицію підкомітету. Я просто в цій дискусії між колегами вузькопрофільній заплутався, тому я утримуюсь. Я об'єктивно не  розумію що нам рекомендують...

ДУНДА О.А. Віталій, дивіться, я поясню. У нас є зауваження юридичного управління, після опрацювання нами законопроекту, воно висловило шість зауважень. Ми підтримуємо тільки два зауваження, які є, умовно кажучи, техніко-юридичними, які є технічними. От і все. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Віталій! 

ШУЛЯК О.О. Я прошу підтримати, Віталій. Просто підтримати всі ці чотири пропозиції. Це важливо. І висловлювались два міністерства. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, пані Олена. 

БЕЗГІН В.Ю. Все. Дякую, колеги. За. Довіряю вам – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Віталій Юрійович, ваш голос "за".
Білозір Лариса. Немає. 
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Гузь Ігор Володимирович. Пан Гузь десь є, бачу. Не голосує. 
Гурін Дмитро Олександрович. Немає. 
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Загоруйко Аліна. Немає.  
Іванов Володимир. Не голосує.
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Кальцев Володимир Федорович.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Качура Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. Качура – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Корнієнко Олександр Сергійович. "За". Руку підніміть, щоб ми вас бачили.

КОРНІЄНКО О.С. Підтримаю колег в прагненні реформування сфери.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Сергійович. 
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Лозинський Роман Михайлович. 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Микиша Дмитро Сергійович. Пан Микиша. Дмитро, я не бачу просто.   За? 

МИКИША Д.С. Микиша – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. Я – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Плачкова Тетяна Михайлівна. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Плачкова – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Поляк Владіслав Миколайович. Немає. 
Рубльов. Немає. 
Аліксійчук, доєднайтесь, будь ласка. Ще ваше слово скажіть нам. 

Аліксійчук О.В. Аліксійчук – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Саврасов Максим Віталійович. Немає. 
Стріхарський. Немає. 
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шуляк Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О. Шуляк – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Юнаков.

ЮНАКОВ І.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Качура не доєднався. 
17 у мене. 17 – за. Аліксійчук ще "за". 
17 – за. Рішення прийнято. 
Шановні колеги, ще в нас буде три голосування підряд. 
Ставлю на голосування пропозицію Олени Шуляк щодо відхилення поправок 9, 10 та 11 і пропоную щодо них, Олена Олексіївна просить підтримати, я як голова відзначаю це. Але за це рішення нам треба мати більшість голосів від затвердженого складу, бо ми переглядаємо попереднє рішення, тобто треба 14 голосів "за". 
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую "за". 
Аліксійчук. Аліксійчук, доєднайтесь до нас, ми бачимо, що ви є.
Балога. Нема.
Безгін Віталій Юрійович. 

БЕЗГІН В.Ю. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Білозір Лариса. Немає.
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович. Немає.
Гурін Дмитро Олександрович. Немає. 
Олег Андрійович Дунда.

ДУНДА О.А. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Загоруйко. Немає.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іванов. Немає.
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Кальцев Володимир Федорович.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Качура.

КАЧУРА О.А. Качура – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, доєднайте. А, бачу вас, все.
Корнієнко Олександр. Дякую. Корнієнко – за.
Літвінов Олександр.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Микиша – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. Я – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Плачкова Тетяна Михайлівна.

ПЛАЧКОВА Т.М. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. За – бачу. Дякую.
Поляк. Немає.
Рубльов.
Саврасов.
Стріхарський. Немає.
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шуляк Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О. Шуляк - за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Юнаков Іван Сергійович. За – бачу.
І так, у нас  16 – за. Рішення прийнято. 
Переходимо до наступного  голосування. Ставлю на голосування пропозицію Олени Шуляк щодо включення до порівняльної таблиці та підтримки додаткової поправки щодо зміни до Закону України "Про концесію" в уточненій редакції за наслідками обговорення. 
Але нагадую про перестороги статті 116  Регламенту Верховної Ради України. 

ШУЛЯК О.О. Пане  голово, мені потрібно зачитати під стенограму.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу. Прошу, вам слово, Олена Олексіївна.  

ШУЛЯК О.О. Це пропозиція юридичного управління. "В абзаці другому частини першої статті 38 слова "створення (будівництво) об'єкта концесії" замінити словами "створення (будівництво), технічне переоснащення об'єкта концесії". 
Ми тут виконуємо вимоги юридичного управління, і тому була внесена ця правка. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово "будівництво" в дужках там тільки.

ШУЛЯК О.О.  Да,  "будівництво" в дужках.

ДУНДА О.А. Пане голово, можна  зауважити? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, прошу, Олег.

ДУНДА О.А. Дивіться, у нас були великі дискусії стосовно  технічного… Як воно там називається, пані Олено?  Технічне...

ГОЛОВУЮЧИЙ. Переоснащення. 

ДУНДА О.А. Так, переоснащення. Будівництво, переоснащення. І під час цієї дискусії було виявлено, що ця термінологія, вона розкидана по багатьох законопроектах, і домовлено було про те, що  після  проголосування 2680 група депутатів повинна це все передивитися і внести новий законопроект, щоб раз і назавжди вирішити це питання. А ми зараз таким чином, вносячи додаткові правки, навпаки, не врегульовуємо це питання, а ще заводимо в глухий кут.
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олег Андрійович.
Олена Олексіївна, прошу ще раз тоді. Коментар ваш. 

ШУЛЯК О.О. Я свій коментар сказала. Ми виконуємо вимогу, як просить юридичне управління. Ми не бачимо тут якихось ризиків.

ДУНДА О.А. Олена Олексіївна, якщо ми виконаємо всі умови юридичного управління, то ми можемо законопроект цей  не приймати. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шановні колеги, ставлю зараз пропозицію номер три, ще раз озвучена Оленою Олексіївною. Прошу голосувати. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую "за". 
Аліксійчук. Немає. 
Балога Віктор Іванович. Немає. 
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. Колеги, голосую "за". Але прохання до авторів підготувати аргументацію. Якщо, дійсно, є ризик порушення 116 статті, то це ризик потім знесення законопроекту. Тому будь ласка.
Голосую "за". 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ризик є, я про нього, як голова, попереджаю. 
Білозір Лариса Миколаївна. Немає.
Бондар Ганна В'ячеславівна.

БОНДАР Г.В. Утрималася.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.
Гузь Ігор Володимирович. Немає.
Гурін Дмитро. Немає.
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, дякую.
Загоруйко. Немає.
Іванов. Немає. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Кальцев Володимир Федорович. Ми вас чекаємо, ваша позиція. За – бачу. Дякую.
Качура  Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. Качура – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Корнієнко Олександр Сергійович.
КОРНІЄНКО О.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Лозинський – утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. За, я підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Плачкова Тетяна Михайлівна.

ПЛАЧКОВА Т.М. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.
Поляк. Немає.
Рубльов. Десь є, але немає, поки що не голосував.
Саврасов Максим.
Стріхарський.
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. У нас 12.

_______________. У нас 15 присутніх, 13 – за, 2 – утрималося.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це рішення.

_______________. Рішення прийнято.

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас 15 зараз присутніх, 13 – за, 3 – утрималося.
Три: Лозинський, Дунда і Бондар. 3 – утрималося. 16 присутніх. Рішення прийнято.
Переходимо до наступного, ще третє і четверте, да, у нас на голосування?
Шановні колеги, ми завершили розгляд з вами пропозицій. Тому я пропозиція доручити підкомітету з питань будівництва та проектування спільно з секретаріатом комітету за наслідками прийнятих комітетом рішень здійснити корегування порівняльної таблиці до законопроекту з реєстраційним номером 2680 для його внесення на розгляд Верховної Ради України в другому читанні. 
Рекомендувати Верховній Раді України розглянути підготовлену порівняльну таблицю до проекту з реєстраційним номером 2680 та прийняти законопроект у другому читанні та в цілому. У разі прийняття парламентом законопроекту у другому читанні та в цілому доручити комітету при підготовці тексту закону на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. Визначити доповідачем з цього питання на пленарному засіданні народного депутата України Олега Дунду. Шановні колеги, прошу проголосувати.
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую "за". 
Аліксійчук. Немає.
Балога Віктор Іванович. Нема.
Безгін Віталій Юрійович. 

БЕЗГІН В.Ю. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Покажіть нам себе, щоб ми бачили, що тут, Віталій.

БЕЗГІН В.Ю. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Білозір Лариса. Немає.
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. Утримуюсь. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви утримались.

АЛІКСІЙЧУК О.В.  Аліксійчук – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Аліксійчук – за. Дякую.
Бондар утрималась.
Гузь Ігор Володимирович. Немає.
Гурін Дмитро Олександрович. Немає. 
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Загоруйко. Немає.

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

ІСАЄНКО Д.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Кальцев Володимир Федорович. За – бачу.
Качура Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. Ми зараз по законопроекту по останньому, правильно?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми ще по законопроекту, да, для того, щоб за основу та в цілому 2680. Ви – за?

КАЧУРА О.А. За основу і в цілому одразу, так? За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Корнієнко Олександр Сергійович. Дякую. За – бачу.
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Микиша – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. Я підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Плачкова Тетяна Михайлівна.

ПЛАЧКОВА Т.М. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Поляк Владіслав. Немає.
Рубльов Вячеслав є, але не голосує. 
Саврасов Максим Віталійович. Є. Не голосує. 
Стріхарський Андрій Петрович. Немає. 
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Шуляк Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Юнаков Іван Сергійович. Пане Юнаков.  Немає. 
15 – за. 1 – утримався. Рішення прийнято. 
І так, шановні колеги, ще у нас одне питання про утворення робочої групи Комітету з розробки проекту Закону України щодо вдосконалення діяльності об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та деяких питань управління житловими будинками з використання окремих положень законопроектів за реєстраційними  номерами 2606, 3367, 3878, 3937.
Колеги, ви чули доповідь голови підкомітету Олександра Миколайовича Літвінова про необхідність створення на майданчику підкомітету з питань житлової політики та житлового господарства робочу групу з розробки проекту Закону України щодо вдосконалення діяльності об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та деяких питань управління житловими будинками з використання окремих положень законопроектів за реєстраційними номерами 2606, 3367, 3878, 3937. 
Є пропозиція підтримати дану ініціативу. Якщо ніхто не заперечує, пропоную створити робочу групу комітету з розробки проекту Закону України щодо вдосконалення діяльності об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та деяких питань управління житловими будинками з використання окремих положень законопроектів за реєстраційними номерами 2606, 3367, 3878, 3937. Призначити керівником робочої групи народного депутата України голову підкомітету Олександра Миколайовича Літвінова, призначити заступником керівника робочої групи народного депутата України члена комітету Володимира Іванова, доручити керівнику робочої групи сформувати її персональний склад та погодити його з головою комітету. Залучити до участі в роботі робочої групи народних депутатів України, представників Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента України, секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, асоціацій, об'єднань, неурядових організацій, науковців, експертів у сфері житлової політики. Контроль за виконанням даного рішення комітету покласти на народного депутата України секретаря комітету Дмитра Валерійовича Ісаєнка. 
Шановні колеги, я по черзі буду давати пропозиції.

_______________. Якщо можна, представник Асоціації міст України, буквально 30 секунд.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу.

_______________. Асоціація міст України висловлює ряд зауважень до зазначених законопроектів і запропоноване головою підкомітету рішення є фактично оптимальним, який вирішить ці проблеми, тому що всі фактично законопроекти недосконалі. Ми підтримуємо і просимо проголосувати за запропоноване рішення.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шановні колеги, я, Клочко Андрій Андрійович, голосую за те, щоб створити робочу групу.
Аліксійчук Олександр. Немає.
Балога Віктор. Немає.
Безгін  Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Білозір Лариса Миколаївна. Немає.
Бондар Ганна В'ячеславівна.

БОНДАР Г.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович. Немає.
Гурін Дмитро Олександрович. Не бачу.
Дунда Олег Андрійович. Олег Андрійович. Немає.
Загоруйко Аліна Леонідівна. Немає. 
Іванов. Немає. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Кальцев Володимир Федорович.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Качура Олександр Анатолійович. Немає.
Корнієнко Олександр Сергійович. Олександр Сергійович, ви – за? Олександр Сергійович Корнієнко. За. Ви руку підняли "за" чи… Олександр Сергійович. Олександр Сергійович Корнієнко. За, я зрозумів.
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Олександр Сергійович Корнієнко, звук включіть, скажіть нам "за". Олександр Сергійович. З'єднайтеся, будь ласка.

КОРНІЄНКО О.С. (Не чути)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Олександр Сергійович, ви нам потрібні. Дякую, ваш голос – за.
Лозинський Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С.  Микиша – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. Я – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Плачкова Тетяна Михайлівна.

ПЛАЧКОВА Т.М. Плачкова – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Поляк Владіслав. Немає.
Рубльов. Немає.
Саврасов. Немає. 
Стріхарський. Немає.
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шуляк Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О.  Шуляк – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Юнаков Іван Сергійович. (Шум у залі) 
Десь Іванов. Або Аліксійчук, або хто там ще у нас залишився? Дунду доєднати треба було. 
Зараз, хвилинку. Ми ще доєднаємо до голосування. Десь Юнаков є.
Олег Андрійович Дунда.

ДУНДА О.А. Вибачаюся, відійшов. Що там у нас? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це за створення робочої групи по загальному напрацюванню з розробки проекту Закону України щодо вдосконалення діяльності об'єднання співвласників багатоквартирного  будинку та деяких питань управління  житловими будинками.

ДУНДА О.А. За! За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Все. 14 – за. Рішення прийнято. 
Шановні колеги, ми ще переходимо до питання, яке у нас ставив в порядку денному Роман Лозинський про запрошення Леоніда Макаровича Кравчука до комітету.
Ставиться на голосування дане питання, яке озвучував Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Я буквально, якщо можна, півтори хвилинки або навіть швидше представлю, пане голово.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу. 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Дякую. 
Шановні колеги, ви пам'ятаєте, 8  листопада, трохи більше місяця тому, ми разом з десятьма народними депутатами членами нашого комітету подали відповідний запит, щоб запросити. На превеликий жаль, з різних причин поки що він не реалізований. У нас іде час, рік закінчується.  
Сьогодні, до речі, 9 грудня річниця від зустрічі у нормандському форматі. І насправді мало якихось дуже позитивних зрушень, і точно потрібна конструктивна співпраця в цій частині. В інформаційний простір повертається… Чути мене, пане голово?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, чутно.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Я бачу, тут адміністратори. 
Власне, у нас зараз в інформаційний простір активно повертається Азаров, перед ним бойовики, так званих "ЛНР", "ДНР". На превеликий жаль, це все на каналі "НАШ", який є основним майданчиком для комунікацій ТКГ і інформування в тому числі нас про їхню діяльність, про плани і про співпрацю. 
Я наполягаю на тому, що наш комітет має бути в цьому всьому процесі включений, співпрацювати, напрацьовувати спільно положення планів, які потім презентуються на різних майданчиках. Я переконаний, що ми маємо виступати єдиною силою, а не займати різні позиції, які стосуються агресії Російської Федерації, і взагалі в позиціях, які представляє пан Кравчук, інші наші посадовці, які займають такі дипломатичні посади. 
Тому абсолютно конструктивним є до кінця року провести таку зустріч, можливо наступного тижня. І власне я тому, і виношу на голосування питання про запрошення, тобто запросити в порядку частини першої статті 48 Закону України "Про комітети Верховної Ради України", голову української делегації для участі в ТКГ з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Кравчука Леоніда Макаровича. І думаю, що навівши конструктивну комунікацію саме з ним, а не зі спікером чи з будь-якими іншими особами, які працюють з Леонідом Макаровичем в команді, ми зможемо конструктивно співпрацювати і не допускати якихось ляпів, які потім будуть використовуватися як маніпуляція, щоб ми мали якісь потім комунікації, а наша держава – проблеми. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пан Роман Михайлович. Ми почули вашу позицію. 
Ставиться на голосування згідно того, що Роман Михайлович включив дану позицію в голосування. Так, шановні колеги, ставиться пропозиція, внесена Романом Лозинським, про запрошення Кравчука на комітет. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, утримуюсь від голосування.
Аліксійчук. Немає.
Балога Віктор Іванович. Немає.
Безгін Віталій. 

БЕЗГІН В.Ю. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Безгін – за. 
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Білозір Лариса. Немає.
Гузь Ігор. Немає.
Гурін Дмитро Олександрович. Немає. 
Дунда  Олег Андрійович. Немає. 
Загоруйко Аліна. Немає.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іванов. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович. Дмитро Валерійович не голосує.
Кальцев Володимир Федорович.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. Утримався. 
Андрій Андрійович, у мене зникне зв'язок, я попереджаю, відключаюсь.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, дякую.
Качура Олександр Анатолійович. Немає.
Корнієнко Олександр Сергійович.

КОРНІЄНКО О.С. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Літвінов Олександр.
Лозинський.
Літвінов Олександр.

ЛІТВІНОВ О.М. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Микиша Дмитро Сергійович. Не бачу.
Дмитро Валерійович Ісаєнко, прошу ваша позиція. Ви утримались, да, щодо запрошення Кравчука? Я бачу, ваша позиція – утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз озвучте, будь ласка, Дмитро Валерійович, це...

ІСАЄНКО Д.В. Утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Микиша Дмитро Сергійович. Не бачу.
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Плачкова Тетяна Михайлівна. Немає.
Поляк Владіслав Миколайович. 
Рубльов Вячеслав. Немає.
Саврасов Максим.

САВРАСОВ М.В.  За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Стріхарський Андрій. Нема.
Чорний Дмитро...

Стріхарський А.П. Андрій Андрійович, я повернувся. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шуляк Олена Олексіївна. Не голосує.
Юнаков Іван. Немає.
У нас 5 – за, 7 – утримались.

_______________. На засіданні присутні 12, немає 2…..

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,  дане рішення не прийнято. 
Тому ми переходимо в "Різне". Чи бажають виступити члени комітету? 
Я оголошую засідання комітету закритим, якщо нема у нас заперечень. Дякую. Про наступне засідання вам буде повідомлено окремо, додатково.  
Дякую.




