
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань транспорту 

від 09 грудня 2014 року 

Веде засідання Голова Комітету Я.В.ДУБНЕВИЧ 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …засіданням комітету транспорту починаємо нашу 

плідну і конструктивну працю. На засіданні присутні 18 членів комітету, 

кворум є, засідання комітету є правочинним. Інформую вас, що ведеться 

стенограма, тому велике прохання (ми перший раз зібралися), хто буде бере 

слово, щоб представляв себе: прізвище, ім'я, – щоб знали (для належного 

оформлення стенограми). Вам всім роздано порядок денний запропонований. 

Є якісь доповнення до порядку денного? Немає. 

Хто за такий порядок денний прошу підняти руку. Утримались? Проти? 

Немає.  

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми зараз приймемо, порядок денний прийняли, 

шановний пане Юрій, секретар. Рішення прийнято? Юра, прийнято рішення? 

 За – прийнято. Проти? Утримались? Немає. Рішення прийнято 

одноголосно.  

Йдемо далі. Перше питання порядку денного: перший пункт – про 

створення у складі комітету підкомітетів та обрання голів підкомітетів. 

Пропонується створити у складі комітету наступні підкомітети: з питань 

авіаційного транспорту, з питань автомобільного транспорту,  з питань 

автомобільних доріг та дорожнього господарства, з питань безпеки 

дорожнього руху, з питань залізничного транспорту та з питань морського і 

річкового транспорту.  

Хто за створення таких підкомітетів прошу підняти руку. 
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Хто – "за"? Проти? Утримались? Немає. Рішення прийнято 

одноголосно.  

Другий пункт. Обираємо голів підкомітетів. Пропонується обрати 

головою підкомітету з питань залізничного транспорту Побера Ігоря 

Миколайовича. Також пропонується обрати головою підкомітету з питань 

автомобільного транспорту Білого Олексія Петровича. Підкомітету з питань 

морського і річкового транспорту – Урбанського Олександра Ігоровича. 

Головою підкомітету з питань авіаційного транспорту Кадикало Миколу 

Олеговича. Головою підкомітету з питань автомобільних доріг та 

дорожнього господарства Пономарьова Олександра Сергійовича. Головою 

підкомітету з питань безпеки дорожнього руху Діденко Ігоря Анатолійовича.  

Є якісь питання? Слухаю. 

 

______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Підкомітет авіаційно… Кадикало Микола Олегович, 

згідно поданих…  це голова підкомітету авіаційного транспорту.  

 

______________. І ще одне запитання стосовно підкомітету з питань 

автомобільного транспорту.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз. Питання автомобільного транспорту Білий 

Олексій Петрович.  

 

______________. Теж немає в матеріалах.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, це будемо рахувати, що це технічна помилка 

секретаріату. Звертаю питання секретаріату, щоб більше таких не було 

пропусків.  
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Згідно в документах, чому пропущено в розданих вам документах, бо 

ми зараз тільки пропозиції проголосуємо голів підкомітетів і тоді на 

наступний раз будуть уже всі голови підкомітетів, вже будуть в розданих 

документах. 

Хто за кандидатури названих на голів підкомітетів прошу підняти руку. 

Хто "за"? Утримався? Ми голосуємо за шість голів підкомітетів. Так. Хто 

утримався? Хто – проти? Рішення прийнято одноголосно.  

Також вам роздано документи, де озвучено згідно побажань членів 

комітету, які записалися як члени підкомітетів. Є якісь ще  пропозиції, 

доповнення? Слухаю.  

 

_______________.  (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ну ми зараз голосуємо склад підкомітетів, тому в 

кого є пропозиції ще доповнити підкомітети, будь ласка, під стенограму, 

включаючи мікрофон.  

Ще які є пропозиції? Включіть, будь ласка, мікрофон, щоб записувати, 

щоб під стенограму.  

 

ГУСАК В.Г. Володимир Гусак. Також тоді, якщо до підкомітету з 

питань морського транспорту, авіаційного та автомобільних доріг.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прийнято.  

 

ЄВТУШОК С.М. Сергій Євтушок. Прошу внести також моє прізвище 

для роботи в підкомітеті з питань безпеки дорожнього руху.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Євтушок.  

Слухаю.  
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КАДИКАЛО М.О. Микола Кадикало. Я би також просив, щоби мене 

включили ще в підкомітет з питань залізничного транспорту, автомобільного 

транспорту, автомобільних доріг і безпеки дорожнього руху. Окрім цього, що 

от для включення в підкомітет з авіаційного транспорту.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слухаю вас. Включіть, будь ласка, мікрофон.  

 

СУГОНЯКО О.Л. Сугоняко Олександр. Прошу внести мене в 

підкомітет з питань авіаційного транспорту додатково. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приймається. Ще в кого які пропозиції?   

Слухаю пане  Юрію. 

 

ШАПОВАЛОВ Ю.А. Шаповалов Юрій.  Прошу внести  меня в 

подкомитет автомобильного транспорта и в подкомитет з питань 

автомобільних  доріг та дорожнього господарства. 

 

КОРЧИК В.А. Віталій Корчик. Прошу включити мене  у підкомітет з 

питань автомобільного транспорту. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Дякую. Хто виступив, будь ласка,  

виключайте мікрофон, щоб… Є ще якісь пропозиції щодо включення. Немає. 

Голосуємо за склад  підкомітетів, шест… підкомітетів, членів  

підкомітетів з поправками, з побажаннями народних  депутатів, членів 

комітету, які були озвучені під стенограму.  

Хто – "за"? Хто утримався? Хто – проти?  Рішення прийнято. 

Одноголосно.  
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Переходимо  до наступного питання.  Також третій пункт щодо 

пропозиції  розподілення контрольних функцій між заступниками комітету. 

Пропонується:  перший заступник голови комітету  Васюник Ігор 

Васильович контролює питання безпеки дорожнього руху та авіаційного  

транспорту; заступник голови комітету Атрошенко Владислав Анатолійович 

контролює  питання залізничного транспорту та питання  автомобільних 

доріг та дорожнього  господарства; заступник голови комітету  Козир Борис 

Юрійович контролює питання морського і річкового транспорту, заступник  

голови комітету  Шкіря Ігор Миколайович контролює  питання 

автомобільного транспорту. 

Хто – "за"? Хто – проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно.  

Друге питання порядку денного – "Різне". Я пропоную, шановні колеги 

народні депутати,  члени комітету, щоб ми на наступне засідання  Комітету 

транспорту запросили міністра транспорту та інфраструктури на наше 

засідання з представниками  міністерства, з заступниками, з якими він 

визначиться, хто… Своє бачення нехай вискаже, хто повинен бути на 

комітеті, для того, щоб ми обговорили стратегію та питання законотворчої 

діяльності і співпраці, і нормальних відносин між комітетом та 

міністерством, профільним міністерством. Нема заперечень?  

 

_______________. Підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Підтримуєте? Так. 

 

ЄВТУШОК С.М. Шановний пане Голово, Сергій Євтушок. Ну, раз уже 

ми говоримо про роботу, оскільки…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це"Різне", тому ми не голосуємо. 
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ЄВТУШОК С.М. Касові моменти ми уже пройшли, я вважав би за 

потрібне, оскільки є інформація про те, що за минулого скликання даний 

комітет неналежним чином, можливо, працював, не хочеться говорити там 

про когось. Але, якщо будуть доповідачі, чи, можливо, там інші керівники 

центральних органів влади, то принципово ставити питання, щоб вони були 

особисто у нас засіданні. 

 

_______________. Перші особи. 

 

ЄВТУШОК С.М. Перші особи. Це дасть можливість відновити довіру 

до комітету, до його членів. Дасть можливість відновити і взагалі в цілому до 

парламентаризму. Саме не так, що приходить тут десятий зам п'ятого 

департаменту і розказує нам тут, бо у міністра там не получається щось.  

Тому я дуже просив би отаку пропозицію, і хотів би колег підтримки, 

щоби, дійсно, такі принципові речі були принципові у нас на засіданні 

комітету. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить, пропозиція приймається. Саме тому я 

висунув пропозицію, щоб запросити міністра, щоб ми спільно обговорили на 

наступному засіданні Транспортного комітету  нашу співпрацю і наші 

напрацювання, спільні напрацювання в законотворчій діяльності і роботі між 

міністерством та Комітетом транспорту.  

Ще інформація щодо розміщення народних депутатів по кабінетах. На 

жаль, у нас недостатньо ще комітетів, і по моїй інформації, ще у двох членів 

немає, ще не визначений кабінет. Ми сьогодні провели перше засідання. 

Значиться, це дає можливість, перше, щоби дати доручення секретаріату в 

питанні підключення комп'ютерів, підключення в систему роботи, саме по… 

щоби розсилалася вам вся інформація. І це що стосується питання кабінетів, 

я надіюсь, що воно буде вирішено в швидкому часі. 
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Так… Наступне засідання Комітету транспорту… Так… (Мікрофон 

вимкнено).…часу проведення засідань, тоді ми можемо зайти в протиріччя 

з… 

 

ШКІРЯ І.М. Ігор Шкіря. Я в комітеті зараз із всіх депутатів працюю 

найбільше, це вже скоро буде 13 років, в одному комітеті, жодного разу йому 

не змінював. Я вам скажу, що всі останні скликання, два останніх, комітет 

мабуть інколи не збирався, мене секретаріат поправить, в такій кількості. Да? 

Даже первое заседание никогда не собирались так, чтобы было 90 процентов 

членов комитета. Я никогда не видел такого рвения от депутатов участвовать 

в работе подкомитетов. Честно скажу, первый раз такое вижу. Да, возможно, 

вы не знаете, что это такое, и что это тяжелая работа. Она подразумевает под 

собой… Ну, вот, я занимался всегда автомобильным транспортом, как 

президент Ассоциации перевозчиков Украины. В прошлом созыве, там, до 

пяти, до десяти проектов на каждое заседание, 90 процентов из которых – 

бредовые. Вот их нужно прочитать, дать им какую-то оценку. Приходит 

инициатор, ему ответь что-то. это непростая работа, поэтому если вы 

изъявляете такое желание и оно будет у вас сохраняться, это будет только 

суперпозитивный результат нашей работы. Я всем в этом желаю удачи. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Як голова комітету я пропоную робити виїзні 

засідання,  робити наступним чином. Давайте кожен член комітету дасть свої 

пропозиції і ми спільно, разом узгодимо, але виїзні  засідання повинні бути  

обов'язково, і вони мають відбутися. В нас велика країна і  повинні відбутися: 

захід, схід, північ, південь. Ми визначмо тільки час, коли ми поїдемо на 

Захід, коли поїдемо на схід… 

 

_______________. На Донбас запрошую. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, на південь і коли поїдемо на північ.  

Всім дякую за плідну працю, засідання комітету закрито.  

 


