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СТЕНОГРАМА 

Засідання Комітету з питань запобігання і протидії корупції 

від 11 лютого 2015 року 

Веде засідання Голова Комітету СОБОЛЄВ Є.В. 

ЛУЦЕНКО І.В. Номера законодавчих законопроектів, щоб ми потім 

точно знали по стенограмі за що ми проголосували. Там сторінки, ну, сторінки 

то таке.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є згода. Думаю, що чим більше ми будемо процедур, 

тим менше шансів на порушення. Добре, колеги, тоді прошу підтримати 

порядок денний.  

Хто – "за", прошу голосувати. Проти? Утримався? Рішення прийнято. 

Закон, багато з вас були вчора учасниками робочої групи, яка об'єднала 

основні політичні сили експертів, гостей з Адміністрації Президента. За 

результатами цієї робочої групи нам, слава Богу, вдалося домовитися по 

спірних питаннях, які ви бачили спалахнули в залі, зокрема ще до того, як 

призначається директор бюро, які повноваження щодо конфіскації і щодо 

арештів до рішення суду.  

Експерти комітету разом з прекрасними представниками громадських 

організацій, зокрема невтомним Дмитром Котляром підготували для вас 

матеріали, де одночасно зазначили, які поправки мають шанс бути підтримані в 

залі, які підтримані експертами, а які відповідно ні.  

Поправок багато, як ви бачите по товщині матеріалів. Тому я пропоную 

утвердити такий регламент розгляду. Ми йдемо по поправках, виходячи з цих 

пропозицій відхилено або враховано, або враховано частково. Якщо автор  

поправки наполягає на розгляді, а вона є відхиленою, ми даємо йому хвилину 

на те, щоб він її обґрунтував, якщо він наполягає, і далі голосуємо.  

Щоби не зірвати роботу над таким законом, прошу членів комітету 

підтримати такий регламент роботи, якщо нема зауважень або пропозицій. 

Хто – "за", прошу голосувати. Проти? Утримався? Рішення прийнято.  

Ну, що, з Богом, колеги. 
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Поправка номер 1. Пропонується відхилити. 

Поправка номер 2. Пропонується відхилити. 

Поправка номер 3. Пропонується відхилити.  

Поправка номер 4. Пропонується відхилити. 

Поправка номер 5. Так само – відхилити. 

Поправка номер 6. Пропонується відхилити. 

Поправка номер 7. Пропонується відхилити. 

Поправка номер 8. Пропонується відхилити. Автор пані Наталія 

Агафонова наполягає. 1 хвилину. 

АГАФОНОВА Н.В. Дякую. Я пропоную залишити ту редакцію, яка була. 

Вона передбачає випадки, коли особа може бути звільнена від кримінальної 

відповідальності у випадку застосування кримінальної статті "Підкуп 

працівника".  

Що пропонується діючою редакцією законопроекту. Що особа може 

звільнена, якщо вона добровільно заявила про таке, тобто цим правом може 

скористатися, якщо вона наділена правом повідомляти про підозру і цим 

органам було повідомлено про підозру. Це чіткий критерій. А не в тому 

випадку, коли орган… Було… Якщо органом, який здійснює розслідування, 

можуть бути застосовані більш суб'єктивні критерії. Тобто тут чітко 

визначається випадок. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Я все-таки прошу підтримати думку експертів і відхилити цю поправку. 

Хто – "за"? Прошу голосувати. Пан Дмитро, порахуйте нам голоси. Прошу не 

опускати руки. Хто за відхилення цієї поправки, прошу голосувати. Рішення 

прийнято. Проти? Утрималися?   

Завжди у галичан все є про запас.  

Поправка номер 9. Пропонується відхилити. 

Поправка номер 10. Пропонується відхилити. 

Поправка номер 11. Враховано частково. Ви бачите редакцію.  

Поправка номер 12 – відхилити.  
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Поправка номер 13 – відхилити. 

Поправка номер 14 – відхилити.  

Прошу, пані Наталя Агафонова наполягає на виступі. Одна хвилина.  

АГАФОНОВА Н.В. Шановні колеги, у випадку прийняття цієї статті 

виникне дуже небезпечний прецедент. Оскільки за статтю незаконне збагачення 

буде притягатися не тільки особа уповноважена на виконання функцій держави, 

а і її близька особа. Відповідно до Закону "Про запобігання корупції" це дуже 

широкий перелік осіб. І тоді виникає той випадок, що цивільні особи, які не 

займаються функціями держави, вони фактично притягаються до кримінальної 

відповідальності з позбавленням волі, конфіскацією і спецконфіскацією. Це 

мені здається, ну таке, тобто ми можемо говорити не про кримінальну 

відповідальність, але кримінальна відповідальність до такого переліку осіб, 

вона, ну, це є порушенням, мені здається, конституційних принципів. Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Наталя, це враховано в іншій поправці. Ми вчора 

мали велику дискусію і це враховано в іншій поправці.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. Бо це врегульовано в іншій поправці. Прошу 

підтримати думку експертів комітету, проголосувати за відхилення цієї 

поправки, оскільки вона в іншій поправці врахована.  

Хто – "за"? Пане Дмитре. Проти? Утрималися? Рішення прийнято.  

Поправка номер 15 врахована частково.  

(Не чути) 

СОРОЧИК Ю.Ю. Білу кнопочку нажміть, будь ласка.  

ЧОРНОВІЛ Т.М. Дуже швидко пробігли принципову поправку, яка 

стосується незаконного збагачення. Що ми прийняли?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Тетяно, я вас інформую, що ми вирішили 

розглядати в наступний спосіб. В нас є рекомендація експертів комітету щодо 

ухвалення або відхилення поправок. Якщо автор поправки наполягає на ній, то 

ми даємо йому хвилину на аргументацію і далі голосуємо, що, власне кажучи, 

ми і зробили.  
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Наступна поправка. 

ЧОРНОВІЛ Т.М. Мене ніхто не питав, що наполягаю чи не наполягаю я 

щодо поправки номер 9. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вас не було просто. Тетяна, вас не було, плюс 

подивіться подальші поправки, всі наші домовленості, які ми вчора прийняли 

враховані, жодна з них не залишилася без уваги.  

ЧОРНОВІЛ Т.М. Що є значним перевищенням зараз, в цій поправці?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Тетяна, ви можете зараз з паном Дмитром сісти 

поруч, і він вам все пояснить, щоб ми просто не гальмували розгляд.  

Поправка номер 16, пропонується відхилити. 

Поправка номер 17 врахована.  

Поправка номер 18, пропонується відхилити.  

Поправка номер 19, пропонується відхилити, але як ми говорили, це 

враховано в іншій поправці.  

Поправка номер 20, пропонується відхилити. 

Поправка номер 21, пропонується відхилити.  

Поправка номер 22, врахована.  

Поправка номер 23, пропонується відхилити.  

Поправка номер 24, пропонується відхилити.  

Поправка номер 25, пропонується відхилити.  

ЧОРНОВІЛ Т.М. Я тут хочу вставити кілька слів. Я прошу передати … 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Тетяно, я перепрошую, у нас є регламент, ми не 

можемо вільно брати слово і вільно його давати.  

ЧОРНОВІЛ Т.М. Це моя поправка.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Регламент прийняли. Ви говорите про поправку, яка 

народним депутатом … 

ЧОРНОВІЛ Т.М. Спеціальна конфіскація. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Народним депутатом Воропаєвим внесена?  

ЧОРНОВІЛ Т.М. Ні. 25, Чорновол.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шибко. 
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(Не чути) 

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Таня, 13 сторінка поправка номер 25 пропонується 

відхилити. 

Поправка номер 26 - врахована. 

Поправка номер 27 - відхилити.  

Номер 28 врахована.  

Поправка номер 29 пропонується відхилити. 

Поправка номер 30 врахована. 

Поправка номер 31 пропонується відхилити. 

Поправка номер 32 пропонується відхилити. 

Поправка номер 33 пропонується відхилити. 

Поправка номер 34 пропонується відхилити. 

Поправка номер 35 пропонується відхилити. 

Поправка номер 36 пропонується відхилити. 

Поправка номер 37 пропонується відхилити 

Номер 38 пропонується відхилити, номер 39 пропонується відхилити, 

номер 40 пропонується відхилити, номер 41… 

АГАФОНОВА Н.В. Це 40… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу так, пані Наталя Агафонова, …поправка номер 

40. 

АГАФОНОВА Н.В. 40. На скільки я розумію, це спецконфіскація за 

Цивільно-процесуальним кодексом. Правильно? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми перенесли його в Кримінально-процесуальний. 

АГАФОНОВА Н.В. Цивільну конфіскацію в Кримінально-

процесуальний? А згідно яких принципів права? Вибачте. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вчора мали дуже велику дискусію, якщо ви хочете 

аргументувати свою позицію, ви це можете. Якщо… 

АГАФОНОВА Н.В. Ні. Тоді мені цікаво почути скоріше аргументацію з 

приводу перенесення до КПК. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну тоді прохання просто зараз поговорити з експертами 

і вони вам пояснять, щоби ми не гальмували. Вчора була велика дискусія про 

це. До речі, колега вам по вашій фракції, він може зараз вам пояснити. 

Поправка номер 41 пропонується відхилити. 

АГАФОНОВА Н.В. Я тут все-таки попрошу слова. І до речі, зараз от 

Юрій Луценко виступив з цікавою пропозицією, я прошу його висловитись по 

цій поправці. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По 41? 

АГАФОНОВА Н.В. Да. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, пан Юрій Луценко. 

ЛУЦЕНКО Ю.В. Колеги, це пропозиція більш інтегральна ніж просто 41. 

Ми вчорашню дискусію пам'ятаємо, вона є і в залі. Багато людей вважає, що 

після засудження корупціонера, переведення в цивільний процес питання 

власності, майна, котрим він користується є загрозливим, багато хто так вважає. 

Тому пропозиція така, в Цивільному кодексі, по цивільному процесу, 

діяти виключно щодо майна яким ймовірно користувався засуджений 

корупціонер лише щодо юридичних осіб. Якщо можна, поясню. Я розумію, що 

всі спішать, але це ключ до завтрашнього розгляду. 

Міністра-хабарника посадили. Але є докази, що він, сторож, наприклад, 

каже, він щоденно жив в будинку, який висить на його сестрі. І кажемо, хай в 

цивільному процесі сестра доводить, що це її будинок. В нашій країні це майже 

неможливо, бо в сестри ймовірно немає документів, адже декларування не було 

обов'язковим в нашій країні.  

Ми говоримо наступне. Фізична особа звільняється від такої 

необхідності, діє нинішня ситуація. А юридичні особи, зокрема офшорні 

компанії, де і ховається більша власність корупціонерів, мають в цивільному 

процесі показати документи, як вони їх набули. В цивільному процесі немає 

презумпції винуватості чи невинуватості, є змагальність. Є документи, законно 

купив будинок – юридична особа вільна. Ні, немає документів – корупціонер, 

дійсно, там жив і просто записав на підставну юридичну особа.  
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Отака ідея, і мені здається, вчора ми з грузинами це говорили, остання 

секунда. Якщо ми цього не зробимо, представник офшорної компанії на 

повістку в кримінальний суд не приїде, і суд без нього не може відбутися. На 

повістку в цивільний суд, яку він проігнорує один, два, три, чотири рази, суд 

прийме рішення розглядати без його присутності. Ось і це погоджується 

європейським співтовариством.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це вчора обговорювалося, дякую за ідею. Прошу все-

таки дотримуватися регламенту про хвилину.  

Дмитра Котляра прошу прокоментувати, і далі комітет проголосувати.  

ЛУЦЕНКО Ю.В. (Не чути)  

ЧОРНОВОЛ Т.М. А фізична особа по спецконфіскації. Тобто зміни і там, 

і там.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ідея зрозуміла.  

Я прошу Дмитра Котляра.  

КОТЛЯР Д. Якщо я правильно розумію поправку пана Луценка, то 

йдеться про сторінку 19. Отут, де є пункт другий вкінці, що особи, пов'язаної з 

особою, зазначеної у пункті 1 цієї частини, тобто йдеться до тієї особи, якій 

було передано. То зараз у нас тут і фізична і юридична особа згадана. Але ми 

залишаємо лише юридичну особу. Якщо це майно було передано юридичній 

особі, то ми його конфісковуємо. Якщо фізичній особі, то ми її не чіпаємо, її не 

треба доводити, що вона його отримала на законній підставі. Якщо це таким 

чином. Якщо це йдеться про сторінку 19 і пункт 2 частини другої оцієї нової 

статті… 51 (Сотник), але вона трошки про інше. Ось просто в цьому пункті ми 

забираємо слова "фізичної або", і тоді "пов'язані особи" - це будуть виключно 

юридичні особи. Але тоді треба визначитися, чи ми залишаємо кримінально, - 

ось те, що ми передбачили. Бо суті воно буде, ми дублюємо, і там, і там можна 

буде…. Ну, дивіться, тобто можна залишити. Але поправку 41, яка стосується 

спеціальної конфіскації 96.1, бо вона руйнує спеціальну конфіскацію в 

Кримінальному кодексі. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто ми повертаємося до цього в поправці 51? Я 

згоден.  

АГАФОНОВА Н.В. Але, вибачте, ви тільки що сказали, що цивільна 

конфіскація, її вже більше не буде. Зараз ми все ж таки з'ясовуємо, що вона 

залишається правом юридичних осіб. Але все одно, тобто воно є? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Повторююся, це була думка, яка щойно пролунала від 

вашого колеги по фракції, з тим обґрунтуванням, яке він надав. Давайте 

дійдемо до поправки 51 і під стенограму її сформулюємо. 

Поправка 42. Пропонується відхилити. 

43 – пропонується відхилити. 

44 – пропонується  відхилити. 

45 – пропонується  відхилити. 

47 – пропонується  відхилити. 

48 – пропонується  відхилити. 

49 – пропонується  відхилити. 

50 – врахована. 

Поправка 51. Давайте її зараз спробуємо вголос сформулювати, щоби 

вона описала наші ідеї, які ми щойно обговорили. 

КОТЛЯР Д. Ну, я вже озвучив. Тобто в правій колонці зараз ми бачимо 

пункт 2 частини другої цієї статті і він буде звучати таким чином. "Особи, 

пов'язаної з особою, зазначеною у пункті 1 цієї частини – юридичної особи, яка 

є власником (користувачем) майна, стосовно якого існують докази того, що 

воно отримано або що ним користуються чи розпоряджається особа, зазначена 

в пункті 1 цієї частини або її близька особа". 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Дмитре. 

Прошу комітет підтримати поправку в такій редакції. Хто – "за"? Прошу 

голосувати. Проти? Утримався? Рішення прийнято. 

Поправка 52 – редакційно врахована.  

Поправка 53 – відхилена. 

54-а – врахована.  
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55-а – відхилена. 

56-а – відхилена.    

57-а – відхилена. 

58-а – відхилена. 

59-а – відхилена. 

60-а – відхилена. 

61-а – врахована. 

62-а – відхилена. 

63-я – відхилена. 

64-а, я так розумію, врахована. Врахована, да.  

65-а – врахована частково. 

66-а – врахована частково. 

67-а – врахована частково. 

68-а – частково. 

69-а – частково. 

70-а – відхилена. 

71-а – врахована частково. 

72-а – врахована частково. 

73-я – врахована частково. 

74-а – врахована. 

75-а – врахована. 

76-а – врахована. 

77-а – врахована. 

78-а – врахована. 

79-а – врахована. 

80-а – врахована. 

81-а – редакційно врахована. 

82-а – частково врахована. 

83-я – відхилена. 

84-а – відхилена, 
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85-а – врахована. 

86-а – відхилена. 

87-а – відхилена. 

88-а – врахована редакційно. 

89-а – відхилена. 

ЧОРНОВІЛ Т. Я проти. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну хвилину Тетяна Чорновіл. 

ЧОРНОВІЛ Т. На скільки я розумію, мова тут іде про те, що в 

підслідність Антикорупційного бюро потрапляє, якщо розмір предмету злочину 

або завданої ним шкоди в 500 і більше разів перевищує розмір мінімальної 

плати. Зокрема, це мається на увазі … господарювання в статутному капіталі 

якого є частка державної або комунальної власності. Було обмежено 50 

відсотками. Я 50 відсотків виключила. Тобто, якщо є частка державної або 

комунальної власності, суб'єкт господарювання потрапляє в підслідність 

Національного антикорупційного бюро. Чому? Тому що в нас, в держави, є 

величезний перелік підприємств, де є державна власність. Держава не отримує 

жодних коштів, через свою, маючи це право, тому що не виплачуються 

дивіденди. Держава не може продати свою частку по тих причинах, що у 

власника немає ніякого сенсу купувати, якщо ж це підприємство потрапляє під 

дію Антикорупційного бюро, у власника є сенс купити державну частку. Тому я 

пропоную це залишити.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є згода. Я прошу підтримати поправку Тетяни 

Чорновол. Ми говоримо про поправку…  

ЧОРНОВОЛ Т.М. 

Було більше 50 відсотків власності тепер …, будь яка державна чи 

комунальна власність.  

(Не чути) 

ЧОРНОВОЛ Т.М. Ні. Це якраз от 5 частина, 9.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми зараз обговорюємо поправку номер 89.  

(Не чути) 
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(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 100 відсотків, Тань, те про що ти говориш вона 

врахована, але пізніше, в наступних сторінках.  

Поправка 90 відхилена.  

9-а 1 відхилена.  

92-а відхилена.  

93-а відхилена.  

94-а відхилена. 

95-а відхилена.  

96-а відхилена.  

Сторінка 37, наступна поправка 97, 37 сторінка, відхилена.  

98-а поправка врахована.  

99-а відхилена.  

100-а відхилена.  

101-а, Таня, зверни увагу от про це ідеться, врахована нема ніяких 

заперечень.  

102-а поправка відхилена.  

103-а відхилена.  

104-а відхилена.  

105-а врахована.  

106-а відхилена.  

107-а відхилена.  

108-а відхилена.  

109-а відхилена.  

110-а відхилена.  

111-а відхилена.  

112-а відхилена.  

113-а відхилена.  

114-а відхилена.  

115-а відхилена.  
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116-а відхилена. 

117-а відхилена.  

118-а врахована частково.  

119-а відхилена. 

120-а відхилена. 

121-а - так само відхилена. 

122-а відхилена… врахована, перепрошую. 

123-а врахована редакційно. 

124-а врахована редакційно. 

125-а відхилена. 

126-а відхилена. 

127-а відхилена. 

128-а відхилена. 

129-а врахована редакційно. 

130-а відхилена. 

131-а відхилена. 

132-а відхилена. 

133-а відхилена. 

134-а відхилена. 

135 врахована. 

136-а врахована частково. 

137-а врахована частково. 

138-а врахована. 

139-а врахована. 

140-а врахована… 

(Не чути)   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, вона виписана редакційно.  

141-а відхилена. 

142-а відхилена. 

143-а теж відхилена. 
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144-а відхилена 

145-а відхилена. 

146-а редакційно врахована. 

147-а відхилена. 

148-а відхилена. 

149-а відхилена. 

150-а відхилена. 

151-а відхилена. 

152-а врахована частково. 

153-а відхилена.  

154 врахована частково. 

155-а відхилена. 

156-а редакційно врахована. 

157-а частково врахована. 

158-а редакційно врахована. 

159-а відхилена.  

Прошу хвилину, Сергій Лещенко. 

ЛЕЩЕНКО С.А. 159 поправка внесена групою авторів, тому я прошу її 

поставити на голосування. Йдеться про те, щоб в законі запровадити спосіб 

обрання голови Антикорупційного бюро відмінно від тих, яких в чинній 

редакції, щоб голова обирався конкурсною комісією, де представлено по троє 

представників уряду, парламенту і Президента, і ця одна особа визначалася цим 

журі, після чого автоматично затверджувалась Президентом і не було 

політичного впливу на призначення ні з боку парламенту, ні з боку 

Адміністрації Президента. Це пропозиція, яка відповідає європейській практиці 

і навіть якщо в цій редакції закону вона не буде прийнята, сподіваюсь, що рано 

чи пізно вона буде затверджена в законі і вже наступний керівник 

Антикорупційного бюро буде за цією процедурою.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Сергію, за озвучення позиції. Дякую 

експертам за підготовку цієї поправки, за відстоювання. 
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Я скажу так, друзі, зараз Єгор Соболєв як голова комітету буде говорити 

проти Єгора Соболєва як депутата. Я як депутат був за цю поправку і хотів її 

сам подати, але враховуючи те, що дві великі політичні сили парламенту проти 

передачі експертам права призначати директора бюро, то з цією поправкою ми 

не проведемо закон. Ідеться про те, що і Президент, "Народний фронт", фракція 

Прем'єра, говорять, що має бути політична відповідальність за призначення, 

тому Президент з Верховною Радою мають разом приймати рішення про 

директора бюро.  

Тому я, на жаль, як голова комітету прошу відхилити цю поправку, але 

прошу пана Сергія в залі ще раз наполягти на ній, озвучити і подивимося, хто, 

як проголосує. Прошу підтримати рішення комітету про відхилення цієї 

поправки. 

Хто –"за"? Прошу голосувати. Нам дуже важливо не вирити сокиру війни, 

бо це дуже легко загубить закон. Пане Дмитре, прошу порахувати голоси.  

Я кажу, мені самому подобається ідея, але хорошими ідеями дорога в 

пекло веде. А вони, да, завалять через цю поправку весь закон і скажуть, що 

комітет обманув політичні сили. А скільки нас всього? Давайте рахувати ще.  

Друзі, я прошу підтримати відхилення цієї поправки, тримайте руки. 

Десять, рішення прийнято. Дякую. 

? Але це неправильно. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Неправильно. 

Поправка номер 160.  

В залі поставимо на голосування, ми зараз просто як комітет маємо стати 

місцем, який підготує узгоджений закон, що може пройти. 

Поправка номер 160 – враховано частково, 161 – відхилено, 162 – 

враховано частково, 163 – відхилено, 164 – відхилено, 165 – відхилено, 166 – 

відхилено, 167 – враховано, 168 – відхилено, 169 – відхилено, 170 – відхилено, 

171 – відхилено, 172 – відхилено, 173 – відхилено, 174 – враховано, 175 – 

відхилено, 176 – відхилено, 177 – відхилено, 178 – відхилено, 179 – відхилено, 

180 – відхилено, 181 – враховано частково, 182 – відхилено, 183 – відхилено, 
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184 – так само відхилено, 185 – редакційно враховано, 186 – відхилено, 187 – 

відхилено, 187 – відхилено, 188 – відхилено, 189 – відхилено, 190 – відхилено, 

191 – відхилено, 192 – відхилено, 193 – відхилено, 194 – відхилено, 195 – да, так 

само відхилено, 196 – відхилено, 197 – відхилено, 198 – теж відхилено, 199 – 

відхилено, 200 – відхилено, 201 – редакційно враховано, 202 – редакційно 

враховано, 203 – редакційно враховано, 204 – редакційно враховано, 205 – 

відхилено, 206 – відхилено, 207 – враховано, 208 – відхилено, 209 – відхилено, 

210 – частково враховано, 211 – відхилено, 212 – відхилено, 213 – відхилено, 

214 – відхилено, 215 – відхилено.  

Сторінка 110 є наступною. 216 поправка – відхилена, 217 поправка – 

відхилена, 218 – відхилена, 219 – відхилена, 220 – відхилена, 221 – відхилена, 

222 – відхилено, 223 – відхилено, 224 – відхилено, 225 – теж відхилено, 226 – 

відхилено, 227 – відхилено, 228 – відхилено, 229 – відхилено, 230 – відхилено, 

231 – відхилено, 232 – відхилено, 233 – відхилено, 234 – відхилено, 235 – 

відхилено, 236 – теж відхилено, 237 – відхилено, 238 – враховано, 239 – 

враховано, 240 – відхилено, 241 – враховано, 242 – враховано, 243 – відхилено.  

Колеги, прошу тоді підтримати… Стоп, друзі, так, нам тут треба ще раз 

проговорити… 

КОТЛЯР Д. …коли набирає чинність, через три місяці.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ключові ідеї ми вчора обговорювали. На прохання Ради 

Європи… Дмитре, зараз йдеться про поправку номер 241. 

КОТЛЯР Д. ...тут два варіанти набрання чинності положення… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, цей закон набирає чинності… 

КОТЛЯР Д. …щодо цивільної… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка номер 241. 

КОТЛЯР Д. Один варіант – це те, що вона набирає чинності через три 

місяці, інший варіант – це з часу введення в дію нульового декларування, це те, 

що ми вчора говорили. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я нагадаю вчорашню дискусію, всі… Так, 

прошу Тетяну Чорновіл, але зараз я просто введу в контекст всіх, хто не був на 

дискусії.  

Значить, ми говорили, що те, що стосується конфіскації треба ввести в 

дію або через три місяці, про це просила Рада Європи, що дати їм час на 

оцінювання цього дуже рішучого кроку. Раніше ніж за три місяці не запрацює 

бюро, тому це ніяк не загальмує його роботу. Або була пропозиція до 

податкової амністії, яка з одного боку виглядає слушно, а з іншого боку може 

означати, що ніколи ця норма не запрацює. От в цьому була дискусія. 

Тетяна Чорновіл, прошу. 

ЧОРНОВОЛ Т.М. Ви знаєте, насправді, що зараз … відбувається робота – 

це називається маніпуляції. 

Тому що з орієнтуватися зараз де, яка поправка, якщо ці поправка були 

тільки роздані, просто не можливо. 

Тому ми зараз приймаємо, насправді, ну… насправді, - це злочин, бо це 

дуже серйозне законодавство про Національне антикорупційне бюро. 

Я, зокрема, скажу, що от була врахована одна з моїх поправок. Я від неї 

відмовляюсь. Я вважаю, що вона повинна бути відхилена. Яка стосується того, 

що… 17-та – це незаконне збагачення. Я категорично проти пункту, що під 

активами в значному розмірі у цій статті розуміються грошові кошти або інше 

майно, а також доходи від них, якщо їх розмір перевищує 300 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Це, насправді, дуже невеликі гроші і тому 90 практично відсотків 

населення України може потрапити під цю статтю. 

Попередня редакція… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, давайте… 

ЧОРНОВОЛ Т.М. Попередня редакція про те, що було незадеклароване, 

перевищує декларацію у два рази, була набагато більш справедливішою. Тому 

що це чесні декларації. Тобто це попередні 15-ть. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Тетяна. Тетяна, зараз… Колеги, давайте так, по-

перше… 

ЧОРНОВОЛ Т.М. Я і в тебе можу знайти 13-ть необґрунтованих доходів, 

… 300 неоподатковуваних мінімумів. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Володимире! Пане Володимире! 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Володимире! Пані Тетяна! Дивіться, ми зараз 

повернемося до цієї поправки. Перше, що я хочу сказати, тут ніхто, нікого не 

обманює, все про що ми домовилися дуже ретельно виписано в документах. 

Якщо треба більше часу для того, щоб їх прочитати, це  кожен депутат може 

зробити, але повірте ми нікого, взагалі, не обманюємо, і в цій історії, так само, 

ми підготували закон в відповідності до вчорашніх домовленостей. Ще раз 

велика подяка експертам, які всю ніч працювали. Завтра до голосування в залі 

ви зможете прочитати закон з боку… 

ЧОРНОВОЛ Т.М. 

Я не змогла зараз відстояти свої поправки, тому що ми їх пролетіли. 

Вчора не всі поправки обговорювались, далеко не всі.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Тетяна, дивіться, ми говорили про те, що ми маємо 

243 поправки, і, якщо автор наполягатиме, ми будемо давати йому слово для 

обґрунтування, там де ви наполягали, ми надавали вам слово, там де не 

наполягали - не надавали. В ключових…  

ЧОРНОВОЛ Т.М. 

Як було зорієнтуватися де що, якщо це було роздано перед засіданням.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Тетяна, ще раз, в ключових пропозиціях ми мали 

дуже велику дискусію вчора, і вона закінчилася компромісом по всіх трьох.  

Я зараз пропоную наступний порядок. Значить, ми вирішимо цю 243 

поправку, я поставлю з вашого дозволу пропозицію відтермінувати дію про 

конфіскацію, про арешт до рішення суду, на три місяці з моменту набуття 

законної чинності, розуміючи, що все одно до цього часу не запрацює бюро, але 

Рада Європи матиме достатньо часу, щоб зробити свій аналіз. Прошу 
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підтримати цю пропозицію. Це виходить поправка номер 241. Прошу 

голосувати. Хто "за"? Проти? Утримався? Рішення прийнято.  

Тепер повернемося до поправки номер 17. Як я обіцяв, тут є роз'яснення з 

приводу того про що ти запитала, я прошу пана Віктора Чумака роз'яснити.  

ЧУМАК В.В. … Тетяна. Стаття щодо незаконного збагачення стосується 

виключно тільки осіб уповноважених державою на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування. Тому жодних питань щодо громадян України, 

простих громадян України, тут немає сенсу до них цю статтю застосовувати, і 

вона не застосовується і ніхто ні в кого нічого не буде забирати.  

ЧОРНОВОЛ Т.М. Пан Чумак, а у вас немає необґрунтованих активів 300 

тисяч? 

ЧУМАК В.В. Немає, пані Тетяна. 

ЧОРНОВОЛ Т.М. Да? 

(Не чути) 

ЧОРНОВОЛ Т.М. А я думаю, що є.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, дякую за обмін. Пане Володимире, давайте, 

якщо ви хочете висловитися, Сергій …, потім Володимир Парасюк.  

Прошу, пан Сергій  

ЛЕЩЕНКО С.А. Я дуже швидко. Хотів просто звернути увагу присутніх 

на те, в якій демократичній процедурі у нас відбувається розгляд питання 

публічно при пресі. Вчора була робоча група публічно при пресі. Порівняно з 

Законом про РНБО, який був прийнятий комітетом, де працює колега Чорновіл, 

який провів свій комітет не публічно, не анонсуючи його. Автори поправок не 

були запрошені туди, не мали право відстоювати свої поправки. І більше того, 

їхні поправки не ставилися на голосування в залі, коли слухався закон в 

другому читанні. Наш комітет … за зовсім іншими, в повній гласності. І завтра 

ЧОРНОВОЛ Т.М. За 20 хвилин такий важливий законопроект прогнати. 

Це публічно і відкрито? 
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ЛЕЩЕНКО С.А. І завтра так само автор поправок зможе наполягати на 

голосуванні своїх поправок на відміну від прецеденту Закону про РНБО. 

Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По черзі. Прошу, пан Володимир Парасюк, потім 

Віктор Чумак, потім Борислав Береза. 

ПАРАСЮК В.З. В цьому кабінеті були представники з Європи, з Грузії, 

українські представники, з Адміністрації Президента України. Ми ці робочі 

групи неодноразово робили. Ми тут сиділи по чотири години, і ніколи в житті 

сюди не бачили. Прийшовши сьогодні і казати за 15 хвилин прогнати цей 

законопроект, звичайно, тобі його важко буде зробити, бо ти його тільки 

перший раз взяла, а ми з ним вже працюємо не перший день.  

ЧОРНОВОЛ Т.М. Вибач, я з ним працюю з березня. 

ПАРАСЮК В.З. Послухай, тепер послухай мене. Коли ми говорили про 

РНБО, те, що говорить Лещенко, нас навіть туди не пускали. А, якщо ти 

говориш… 

ЧОРНОВОЛ Т.М. Чому ви згадуєте про РНБО. Давайте згадаю сьогодні 

за голосування, за акціонері  товариства… 

ПАРАСЮК В.З. То не звинувачуй нас в непрофесійності. Тому що в 

цьому кабінеті оці всі люди, які тут були, двері були відкриті. І над кожною 

поправкою, і пам'ятаєте, пане голово, як ми сиділи тут і дискутували довго і 

нудно. Тому я говорю, не потрібно нам це закидати. 

А стосовно ваших звинувачень, в кого знайдеться, в кого не знайдеться. 

Це не стосується простих громадян. Це стосується державних службовців. І не 

має права державний службовець мати більше, ніж йому дає держава. Крапка. 

Тому що ми ідемо до якоїсь кристальної боротьби з корупцією. Дякую. 

ЧОРНОВОЛ Т.М. Моя поправка номер 186 по якій я немала можливості 

висловитися, тому що її прогнали дуже швидко. 

Диктую, процитую, ця поправка стосується документації підприємств і 

організацій незалежно від форм власності. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Тетяна… Пані Тетяна…  
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(Загальна дискусія) 

ЧОРНОВОЛ Т.М. Це приватний сектор, а не держслужбовці! 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Тетяна, дивіться, якщо треба повернутися до 

поправки, на яку ви не встигли звернути увагу, ми повернемося в порядку 

виключення і через повагу до вас. Але прохання не кричати і не перебивати. 

Давайте по черзі. 

Борислав Береза. Віктор Чумак. І Олег Барна. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Госпожа Татьяна, я хотел бы обратить ваше внимание на 

то, что у нас есть некоторые правила, которые соответствуют Регламенту. Я 

понимаю, что то, что происходит сейчас в сессионной зале, не соответствует 

Регламенту, но привычно всем. У нас на комитете есть закон. Закон – превыше 

всего, мы следуем закону. Заметьте, никто никого не перебивает и пытается 

соблюдать выстроенным отношениям. Более того, мы приглашаем, мы 

слушаем, мы обсуждаем. Когда вы говорили, что, вот, когда я предлагала эту 

поправку, вы за нее не голосовали, вам указали, что вы просто перепутали 

колонки. Когда вы начали настаивать, вам говорят, что  с вами не спорят, мы 

готовы слушать, готовы принимать решения. Но давайте договоримся, без 

криков, без воплей. Это не комитет, в котором вы привыкли работать. Это не 

Верховная Рада. Здесь комитет, в котором пытаются создавать все на базе 

закона. Спасибо. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Віктор Чумак. 

ЧУМАК В.В. Я дякую колег за підтримку. Я просто хочу нагадати всім 

присутнім, що проект цього закону відпрацьовувався відповідно до 

Розпорядження Голови Верховної Ради щодо обговорення двох проектів закону 

– 1660, 1660-1. Розпорядження Голови Верховної Ради було видано більше 

місяця тому. Більше місяця працювала робоча група. Вчора відбулося четверте 

засідання робочої групи, в якому в остаточному вигляді був… Да, більше трьох 

годин засідання робочої групи, в якому в остаточному вигляді був 

опрацьований сьогодні проект закону. Ну, я не знаю, як ще треба працювати 
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або хто когось тут не упускав і закривав двері для того, щоб не встигнути 

зрозуміти. 

ЧОРНОВОЛ Т.М. Тільки що ми за 15 хвилин прогнали більше 200 

поправок! 

ЧУМАК В.В. Ми не за 15 їх хвилин прогнали, ми їх прогнали приблизно 

за годин, я вам так чесно скажу, за годин, напевно, 20, які засідала робоча група 

4 рази. І саме годин 20 обговорювалися всі ті поправки, які на сьогоднішній 

день були тут. Практично всі члени комітету входили до складу робочої групи, 

тому членам комітету це дуже просто опрацювати. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, пан Олег Барна і будемо голосувати. 

БАРНА О.С. Пані Тетяно, я хочу щоб ви нарешті зрозуміли, що принцип 

роботи нашого комітету полягає в тому, що ми серйозно готуємося, щоб потім 

чітко прийняти і швидко рішення.  

Тому давайте згодимося на тому, що я би рекомендував, щоб таку 

методику, нашої роботи, взяти до озброєння інші комітети і вся Верховна Рада.  

Прошу, головуючий, давайте ставте на голосування. Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Юрій Дерев'янко. Але, друзі, давайте голосувати.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Шановні колеги, насправді дійсно для більшості 

присутніх тут, хто брав участь в робочих групах, багато оправок зрозумілих і 

результати дебатів багатоденних так само зрозумілі. Але з повагою до авторів 

поправок, я попросив все-таки дати слово Тетяні, пані Тетяні для того, щоб 

вона аргументувала свою точку зору … . 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я це пообіцяв, просто коли члени комітету просять 

слово – я маю вам так само надати. 

Отже, повертаємося до поправки номер 186. Тетяна, прошу 1-у хвилину.   

ЧОРНОВОЛ Т.М. Чинний закон говорить, що на підставі відповідного 

рішення суду та письмової вимоги Директора Національного бюро можна 

отримувати від підприємства організації, незалежно від форми власності, 

інформацію, документи про операції, рахунки, вклади, угоди фізичних та 

юридичних осіб. Тепер рішення суду скасовується. Тобто на підставі лише 
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рішення Директора Національного бюро або його заступника можна з будь-якої 

приватної структури витрибувати інформацію про операції, рахунки, вклади 

правочинних, фізичних і юридичних осіб. Це може бути, насправді, сигналом 

для корупції, коли Національне бюро будуть використовувати для того, щоб 

зупинити певні операції, договори, щоб дізнатися, знову-таки, інформацію, яка 

є конфіденційною для певного підприємства. Знову-таки ми говоримо тут про 

приватне, а не державний сектор. Знову-таки, чому СБУ мусить мати рішення 

суду, щоб отримувати цю інформацію, чому міліція мусить виносити рішення 

суду, а, наприклад, Національне бюро не може, не повинно мати рішення суду.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, пан Дмитро Котляр.  

КОТЛЯР Д. Ми не надаємо Національному антикорупційному бюро 

жодних повноважень, які перевищують ті повноваження, які є в існуючих 

правоохоронних органів. І Служби безпеки, і в органів, які діють за Законом 

"Про оргзлочинність", у них є ці повноваження. Якраз те, що ви внесли в 

жовтні минулого року, це обмежувало антикорупційне бюро і робило його 

слабшим, ніж інші правоохоронні органи. Ми вилучили з цієї редакції слово 

"документи" за наполяганням пана Власенка, оскільки дійсно, це могло 

тлумачитися, що можна без рішення суду вилучати якісь документи. Зараз 

йдеться лише про інформацію. Якщо йдеться про банківську таємницю, то там 

є спеціальний закон, і далі в цій же частині передбачено, що за спеціальним 

законом доступ до банківської таємниці і там якраз за рішенням суду, якщо ця 

інформація про фізичну особу. 

Тому ми не надаємо жодних додаткових повноважень, а лише зрівнюємо 

ці повноваження із іншими правоохоронними органами. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, тут ми змінили тільки порядок збереження в 

секреті інформації, що Національне антикорупційне бюро зацікавилося 

певними даними в банках, ніяких додаткових повноважень воно не отримало. 

Прошу, пан Олег Барна. 

БАРНА О.С. Я хочу навпаки ствердити на те, що ми цим самим знищили 

ще один корупційний ризик щодо суддів на які…, а корупційність суддів нам 
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завідомо відомо, які можуть впливати на прийняття тих чи інших рішень, на 

догоду заінтерисованим особам. Так що навпаки, я вважаю. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, я прошу підтримати закон в цілому з 

врахуванням тих поправок, які ми обговорили, відповідно до стенограми. 

Прошу голосувати. Хто – "за"? Проти? Проти Ігор Артюшенко. Так? 

Утримався? Ігор Луценко. Рішення прийнято. 

Для інформації. 243 поправки ми з вами розглянули, враховано частково, 

редакційна або повністю 64, відхилено 170 поправок, 29 народних депутатів 

взяли участь в доопрацюванні закону до другого читання. 

Прошу всіх поговорити зі своїми фракціями і групами, і просто друзями в 

парламенті, щоби ми завтра цей закон проголосували. 

Так. Дякую всім. Тоді переходимо до улюбленої справи – 

антикорупційної експертизи. Пункт 2 порядку денного. 

Так, пан Борислав Береза. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Колеги, в нас зараз присутній наш колега з іншого комітету 

– пан Константіновський. Я би попросив, щоби ми розглянули його 

законопроект спершу, ну спочатку, а потім почали займатися своїми справами. 

Буду всім вдячний за повагу до нашого колеги. Дякую вам. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друзі, немає заперечень? Тільки давайте, щоб ми 

зрозуміли, в чому справа. В нас була пропозиція визнати закон таким, що не 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Але оскільки ми з 

повагою і приязню ставимося до нових депутатів, які прийшли в парламент, ми 

вирішили вас запросити і обговорити це разом, і вже потім проголосувати. 

Я тоді прошу перейти до пункту номер 4, якщо немає заперечень. Давайте 

нагадаємо, чому експерти комітету вирішили радити цей закон як такий, що не 

відповідає вимогам законодавства. Потім ми дамо слово автору. І потім 

проголосуємо. 

Прошу експерта комітету. (Загальна дискусія) 

Тоді прошу пана Борислава Березу одразу представити думку комітету. 
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БЕРЕЗА Б.Ю. Законопроектом пропонується внесення змін до статті 9 

Закону України "Про гуманітарну допомогу" з тим, щоб не допустити 

затягування строків проведення санітарного, ветеринарного, фіто-санітарного, 

радіологічного та екологічного контролю гуманітарної допомоги, та 

прискоренню оформлення відповідних документів органами, що здійснюють 

зазначені види контролю.  

Однак, на думку комітету, запровадження змін, передбачених 

законопроектом, позитивно вплине на вирішення проблем із затягуванням 

строків проведення зазначених видів контролю лише за умови, якщо 

гуманітарна допомога передбачена для зони АТО і чітко класифікована за 

типом товарів. 

Однак, у нас є дуже велике питання. Тому що відповідно до пункту 7.10 

вищеозначеного документу Мін'юсту, затвердженого МОЗ (від 09.10.2000 року) 

під номером 247, термін проведення такої експертизи складає 30 діб або 90 

робочих днів для нових харчових продуктів. Таке ж є майже всюди. Таке є для 

ветеринарного контролю, для радіологічного контролю – від 30 до 90 діб. 

Таким чином, строки усіх вище перерахованих видів контролю визначені 

спеціальними нормативно-правовими актами відповідних міністерств, а 

тривалість строків від 30 діб на проведення таких експертиз викликані 

технічною доцільністю та складністю предмета дослідження … експертиз.  

Враховуючи вище викладене, проведення санітарного, ветеринарного, 

фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю гуманітарної 

допомоги у термін протягом 7 днів, як пропонується законодавцем, фактично 

унеможливлює проведення повноцінного контролю через надзвичайно 

короткий строк та перетворює процедуру такого контролю на формальність, а 

значить має, ви розумієте, що можливо повпливати на те, щоб за 7 днів 

пройшли всі.  

Отож, виконуючи вимоги закону, керівник установи, що проводить 

санітарний ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний та екологічний 

контроль гуманітарної допомоги буде вимушений лише вдавати проведення 
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повноцінних експертиз для того, щоб не порушувати вимоги статті 9 закону в 

частині строків проведення контролю.  

Тому, коли перелік товарів, що мають проходити прискорену процедуру 

контролю, не визначений, це може сприяти притоку контрабанди 

несертифікованих ліків, а також має корупціогенні фактори. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Бориславе.  

Експерт комітету хто? Пан Костянтинівський, ваш. 

КОНСТАНТІНОВСЬКИЙ В.Л. Я, честно говоря, не согласен с этой 

трактовкой, потому что это …  

Что происходит сегодня? Гуманитарная помощь, которая приходит на 

Украину, проходит три этапа оформления документов. Первый. Это признание 

или непризнание груза гуманитарной помощью. Это компетенция 

Минсоцполитики. Этот закон никак не влияет на принятие или непринятие 

этого статуса для груза.  

Следующий этап – это визирование Минприроды, государственной 

экологической инспекции и Держфитослужбы этого груза. Только после этого 

он может быть растаможен и передан грузополучателю.  

Что сегодня происходит? Так как не существует четких сроков, грузы 

стоят, уже которым присвоен статус гуманитарной помощи, стоят месяцами. 

Существуют посреднические фирмы, которые за дополнительную плату 

помагают быстро пройти этот контроль. Боле того, грузополучатель платит за 

хранение, и в течении 90 дней он обязан, если к этому времени не пройден 

контроль, он должен или вывезти этот груз или утилизировать.  

Можете себе представить, что думаю те люди которые отправляют груз 

на Украину, в основном это из-за границы, когда с них требуют 

дополнительные деньги за то чтобы ускорить его получение, ну, и плюс… Вот 

это и есть самое коррупционное составляющее, потому что, я к этому пришел 

тогда, когда ко мне стали обращаться люди, которые ждут груз, он уже 

гуманитарная помощь и невозможно получить ответ ни да, ни нет от 

Минприроды. То есть … не подталкивает к какому-то решению, он просто 
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вынуждает Минприроды дать конкретные ответ в определенный срок. Это 

предлагается на уровне закона, потому что сегодня не выполняются никакие. Я 

знаю случаи, когда стоят по два месяца грузы, которые уже признаны 

гуманитарной помощью и их невозможно получить без дополнительных 

вливаний. Вот и все.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Пане Бориславе.  

БЕРЕЗА Б.Ю. Так питання не в самом статусе акту, а питання в строках.  

Еще одно. На цей час майже всі волонтерські організації від 

громадського, як це "Народний тил", "Волонтерська сотня", всі інші, вони 

мають довідки, вони проходять дуже швидко. Але возять вони не засоби. які 

проходять від МОЗ та інше, це неможливо. Тому що, ну, ви розумієте якщо ліки 

не будуть проходити ті висновки, які потрібні, поїде все, що завгодно.  

(Не чути) 

БЕРЕЗА Б.Ю. Так. Вони не мають експертизи.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Почекайте, давайте по черзі.  

БАРНА О.С. Відносно ліків чи препаратів. Дійсно можна поставити 

вимогу, що ті ліки, які ліцензовані на території України, або які … зіпсуються 

не можна їх пропускати по відповідній схемі спрощеної процедури.  

? Тому що така сама ситуація. Якщо ці вже ліки пройшли випробування 

або ті продукти чи речі то для чого їм по новій проходити цю процедуру 30 чи 

40 діб.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. … Константіновський.  

КОНСТАНТІНОВСЬКИЙ В.Л. 

Я хочу еще раз отметить, что этот закон никак не влияет на присвоения 

статуса гуманитарной помощи. Он вступает в силу только тогда, когда уже груз 

признан гуманитарной помощью, лекарства. Он не регулирует эти процессы. 

Он регулирует только срок для того, чтобы те грузы, которые уже являются 

гуманитарной помощью, не стояли на складах, люди не платили за них деньги, 

и не вынуждены были нести взятки для того, чтобы получить… Это груз может 
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портится, к примеру. Он может быть сезонный, к примеру. То есть это 

единственное организует работу Минприроды, все.  

ЧУМАК В.В. Я хотів би сказати, а якій характер груза, які коди 

класифікації цього грузу ви передбачаєте. Чи це будь-який груз, який може 

бути завезений в якості гуманітарної допомоги. 

КОНСТАНТІНОВСЬКИЙ В.Л. Это регулирует Минсоцполитики. В это 

мы не вмешиваемся. Какой груз положено. Который груза не принимает 

сегодня, так оно и происходит, так оно и будет происходить. Просто после 

принятия Минсоцполитики решения, тогда вступает уже Минприроды. То есть 

ему нужно пройти фитоконтроль и все это остальное. Это задерживается. То 

есть это никак не регулирует ни то, какой этот груз, ни присвоение или не 

присвоение, это предыдущий период. Это регулирует только срок, все.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні друзі, хто хоче виступити? 

Я, можливо, попадаю в дисонанс. Але, ну, як на мене, тут є логіка певна. 

Є певна логіка. 

Да, будь ласка. 

ДЕРЕВ’ЯНКО Ю.Б. Ну, ви знаєте, шановні колеги, я тільки що відкрив 

таблицю порівняльну, де ви де цей. І тут у мене трошки так само є дисонанс  в 

тому сенсі, що мова іде про те, коли уже товари визнані гуманітарною 

допомогою якимось компетентним органом. У разі, якщо вони визнані, то всі 

інші повинні працювати швидко. Отака логіка законопроекті. І, тобто, якщо 

хтось уже визнав компетентний орган, тут не вказаний який, то кожен такий 

орган зобов'язано безкоштовно оформити всі передбачені законодавством 

документи, які повинні бути ними оформлені у ході здійснення за результатами 

здійснення значних видів контролю протягом семи днів, на скільки я розумію. 

Тут є єдине питання, яке в мене виникає сумнів… Я прошу, шановні… 

Борислав, я прошу увагу. Дивіться, єдине питання, яке в мене тут виникає 

сумнів, мені так само здається, що оформляти в якому зазначеному… в 

зазначені терміни – це правильно. Коли державні всі служби мають терміни з 

які вони повинні оформити всі грузи, ну свої документи, свою частину роботи 
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зробити. Єдине, що в мене тут є сумніви в тому, що крім випадків, коли 

керівник відповідного органу контролю прийняв вмотивоване рішення про 

продовження зазначеного строку вказавши в цьому рішенні конкретні причини 

його прийняття. 

Ну тобто тут ми маємо такий для керівника, але принцип… Оцей момент, 

оцей момент я би вважав, він такий трохи корупційний, але з іншого боку, якщо 

хтось визнав, я маю на увазі якесь міністерство чи соціальної політики, чи інше 

визнало, що це є гуманітарний груз, і всі інші повинні мати дуже обмежені 

терміни, щоби це все оформляти. Не затягувати, не створювати при цьому 

корупційні якісь підстави і носити хабарі.  

Тому з цієї точки зору, якщо автор готовий підкорегувати, що керівник не 

може там приймати якесь вмотивоване рішення, а, що є просто терміни за які 

повинні державні органи зробити свою роботу, то я вважаю,  що тут можна 

було би підтримати цей законопроект. 

Давайте обміняємося ще думками. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які ще є думки серед членів комітету? Прошу. Пан 

Костянтин Матейченко. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Да. Уважаемые коллеги, честно говоря, на той 

неделе отправил помощника своего в зону АТО для решения там юридических 

некоторых вопросов, вот я его сегодня только первый день увидел, у него глаза 

по 5 копеек, он сам киевлянин и он реально проездил… дня в бронежилете, 

поэтому тут знаете, когда вот я смотрю со стороны, и вы рассуждаете о 

помощи, которую дают на войну. Нам дают! Так надо брать, бегом 

благодарить, а не выделываться и рассуждать о том, что брать или не брать. 

Какие сроки, уважаемые коллеги? Семь дней для… для любого органа 

достаточно выдать какой-либо сертификат – это первое. А второй момент, ну не 

бутте вы кощунственны! А если кто-то этого не понимает, добро пожаловать в 

зону АТО. 

(Загальна дискусія)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, давайте ще два виступи і буде вже голосувати. 
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Пан Олег Осуховський, потім пан Борислав Береза. 

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Звичайно, що стосується гуманітарної допомоги, 

багато є спекуляцій, багато є корупційних справ, але що стосується 

гуманітарної допомоги зараз, це, дійсно, є неприпустимо, щоби грузи стояли по 

декілька тижнів. Така ситуація була, коли прийшла допомога з Канади, коли 

прийшло 30 тисяч комплектів теплого одягу, взуття, і вона стоїть тижнями, а 

наші хлопці мерзнуть на передовій, звичайно, що це неприпустимо і треба 

приймати і не обговорювати тих питань. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Согласен же сразу, полностью согласен. Кроме одного 

нюанса. Недавно проходил таможню, волынскую таможню народный тыл, они 

везли девять джипов, все девять джипов английские на АТО. И вместе с ними 

еще человек вез два лексуса 470-х 2013 года. Точто так же на АТО прошли.  

Тоже были признаны как гуманитарная помощь.  

Учитывая это, господа, вы извините, но это один из самых ярких 

моментов, с которым я столкнулся сейчас. Если бы ребята из "Народного тыла" 

не позвонили, и если бы я не позвонил господину Артюхову, то эти бы машины 

точно так же зашли бы сюда.  

И я бы хотел бы еще дополнительное слово, чтобы дал эксперт.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що думки членів комітету всі висловлені. 

Давайте два останніх виступи. Колеги, я просто прошу подивитися в порядок 

денний. Хто хоче до ранку, одразу зізнавайтеся.  

Пан Віктор Чумак.  

ЧУМАК В.В. Ви знаєте, як на мене… Пане Бориславе, пане Бориславе, 

два лексуси через джипів – це питання не поганого регулювання гуманітарної 

допомоги, а поганої роботи митниці. Просто корупції на митниці. Корупції на 

митниці або тих людей, які визнають її гуманітарним грузом. Це ситуація інша.  

Ми говоримо про терміни зберігання або терміни проходження 

відповідних процедур фітосанітарного, санітарного і ще інших видів контролю 

щодо того, який буде визнаний груз, який буде визнаний гуманітарним. І тут, 

дійсно, є питання таке, що чим більшими будуть терміни проведення таких 
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процедур, тим більше буде корупційна складова. Тому що люди всі будуть 

бігати і казати, дайте мені тут бистріше це зробити.  

Можливо, є декілька кроків вирішити це питання. Перше питання – 

встановити в чітко визначені терміни, а друге – встановити відповідальність за 

виконання цього … 

Я думаю, що треба доопрацювати в цій частині, встановити термін, 

відповідальність, а ще встановити, скоріше за все, ввести норму, що такі дії 

відбуваються до спеціально розроблених там  технологічних процедур, які 

опрацьовуються спільно цими міністерствами, тому що вони повинні робити це 

за своїми технологічними картками, тоді ми просто вирішимо цю проблемо 

зразу.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, пан Олег Барна. 

БАРНА О.С. У цьому контексті я б зоорінтував на те, що дійсно в разі 

виконання товарів гуманітарної допомогою органам, ну і так далі, і здійснює 

якісь процедури скорочених термінів. Але подальше повинно бути 

підтвердження на отримання даного товару за адресатом тої військової частини 

чи того батальйону, чи інших служб, які займаються дійсно цією діяльністю. І, 

якщо ця процедура підтверджено буде порушена, значить тоді вже факт 

притягнення до кримінальної ситуації, позбавлення ліцензії і так далі, і тому 

подібне.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, давайте голосувати. Давайте спробуємо 

наступне рішення, якщо дозволите, сформулювати. Якщо не пройдуть, то інше. 

Ми його визнаємо таким, що відповідає вимогам законодавства за умови 

виправлення таких, таких, таких речей, на які було вказано. Є згода, пане 

Бориславе? 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прекрасно. Тоді прошу… 

КОНСТАНТІНОВСЬКИЙ В.Л. Можно секундочку еще? В 

существующем законе уже есть прописанный контроль, куда попадают. Мы это 
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не будем, это уже все существует, что оно прослеживается, куда получать и, 

если что, оно конфискуется. Это все есть. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Говорилося про… норми закону, це важливо прописати.  

КОНСТАНТІНОВСЬКИЙ В.Л. Во втором чтении, да. И убрать можно во 

втором чтении.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Шановні працівники секретаріату, я прошу 

виписати ці рекомендації, які лунали в проекті рішення. Але рішення має бути 

таким, що визнати закон, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства. Прошу підтримати. Хто – "за"? Проти? Утрималися? Дякую, 

рішення прийнято. Вітаємо автора закону.  

Повертаємося до пункту 2 порядку денного. Це закон Юлії Тимошенко, 

Сергія Соболєва. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Пан головуючий, можна мені хвилинку?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, прошу, пан Іван Мельничук.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Я хочу попросити колег, ми, якби, всі находимося за 

цим столом на рівних і маємо, якби, свої думки виказувати всім, ті, які вони 

думають. Правильно? Тому що ми є народні депутати, ми і члени комітету. Я 

би хотів, щоб ми всі, от, не говорячи зараз про того, кого я маю на увазі, вот, 

уникли оцих слів за столом. Хто не так думає, ми запрошуємо у зону АТО. Або, 

хто не так думає, то не треба так думати як я не думаю. Всі ми народні 

депутати. Я вас прошу не треба тут перетягувати канати. Хто, де більше був, і в 

кого більші які мускули, не в цьому справа зовсім.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Пункт 2 порядку денного, закон Юлії 

Тимошенко і колег. Вона, до речі, попросила почекати своєї присутності. Я 

думаю, ми так само тут маємо піти на зустріч, якщо немає заперечень. Давайте 

його відкладемо і розглянемо останнім, чи коли прийде Тимошенко.  

Третій пункт порядку денного, закони, що відповідають вимогам 

антикорупційного законодавства. Я тоді на прохання Ігоря Луценко буду 

читати номери: 1308-1 Фірсова, 1440-1 Головка. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Скажіть, ми їх обговорюємо?  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо  ви говорили є зауваження, то одразу зупиняйте і 

кажіть. У вас є зауваження? 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Так. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. До якого? 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. 1308-1. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, пан Дмитро Добродомов. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Мова іде… Ну, нагадайте, 1308-1 це зміни до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посиленої 

відповідальності за окремі правопорушення у сфері охорони природи, 

використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини. Там 

збільшуються суттєво штрафи за адміністративні правопорушення. В деяких 

випадках навіть 170 разів. Це не є погано, ці збільшення. Так, і така ініціатива 

викликає певне занепокоєння збільшення розмірів між мінімальною та 

максимальною межею. Між мінімальною та максимальною межею штрафів за 

правопорушення. Ну, от, наприклад, там можна визначити правопорушення 8,5 

тисяч гривень, а може бути 17 тисяч гривень. Розумієте, коли є така вилка у 

штрафах, то це дає можливість тому, хто стягує штрафи, ну, м'яко кажучи, 

спекулювати, так, на цій темі і визначати. Взагалі, там де існує… Тобто розрив 

є надзвичайно великий, більше ніж вдвічі, там можна по пунктах, я в принципі 

можу передати кому … 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, є пропозиція так само сформулювати це в 

рекомендаціях, визнати закон таким, що відповідає вимогам законодавства, але 

вказати, що небезпечним є збільшення різниці між мінімальним і 

максимальним розміром штрафу. 

Ви хочете прокоментувати? Так? Прошу.  

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Справа в тому, що в санкціях адміністративного 

кодексу і кримінального кодексу там завжди вилка є, від і до, там суддя оцінює 

в залежності від обставин скоєного злочину. Тут якби ми не думали, 

зменшували, ну, зменшим ми вилку по любому або збільшимо … суддя буде 

вирішувати.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. Але йдеться про те, що можна підняти і верхню 

межу, і нижню, і тоді - розмір  

ДАЦУН В.Д. Ні, якщо вводити то можна конкретно там, наприклад, за 

правопорушення таке то визначено 100 мінімальних розмірів … 

(Загальна дискусія) 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Дивіться, ми вже про це не раз говорили, я думаю, 

може колеги мене підтримають, питання в тому, що треба прагнути до того, 

щоб чіткіше вказувати покарання. Так? Тобто, наприклад, стільки то 

неоподатковуваних мінімумів, якщо ми прив'язуємося до неоподаткованого 

мінімуму, воно завжди спрощує ніж теж, що коли можна від мінімального до 

максимального, причому з такими великими розривами, що дає можливість, ще 

раз скажу, до маніпулювання, тому що можна завжди поставити… От знаєте як 

на митниці провозять товари, ставлять нижчу планку, а різницю кладуть не в 

державну кишеню, а в свою власну, ну, так нажаль відбувається часто і в цих 

випадка. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу Іван Мельничук.  

МЕЛЬНИЧУК І. Шановні колеги, я би хотів, щоб ми дійсно прислухалися 

до пана Дмитра Євгеновича, тому що ми не один раз говорили, де є у нас 

розльоти від меншого до вищого - там сама велика у нас корупція. Ви ж 

прекрасно розумієте суддя теж дивиться або дати менший, або дати більший, і 

за це ми маємо якусь вигоду. Чим чіткіше ми будемо ставити норми, що за  що, 

тим краще буде, це моя думка.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, колеги, є пропозиція тоді вказати це в рішенні про 

те, що ми не вважаємо закон корупціогенним, але вважаємо небезпечним 

збільшення різниці і просимо підняти одночасно і нижню  межу разом з 

верхньою. Я прошу це зафіксувати представників секретаріату.  

1440-1 Головка, 1460-1 Мірошніченка. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Є у мене питання.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, пан Іван Мельничук.  
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МЕЛЬНИЧУК І.І. 1460-1. Загалом непогано. Однак, на мою думку, є 

можливість для зловживання органу, який видає сертифікати.  

Пропонується, щоб сертифікати видавали би державні компанії. Тобто 

агроном здає іспит кваліфкомісії і отримує право видавати сертифікати на 

насіння. Це, на мій погляд, лобіський… Всі виробники насіння реєструються у 

реєстрі. У реєстрів також є власник, і на їх обслуговування йдуть великі кошти. 

Розумієте? На мій погляд, тут є корупційна складова.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу думку експерта комітету. 

ДАЦУН В.Д. Я готовий розглянути. Можна відкласти.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте тоді відкладемо. У нас, правда, минуле 

спілкування з Івченком завершилося публікацією серією замовних матеріалів, 

що ми є головні корупціонери. Але ми завжди готові розібратися більше.  

Давайте тоді його відкладемо і запросимо автора. Можна запросити 

Мірошніченка як першого автора, щоб він пояснив це. Так?  

Юрій Юрійович, тоді цей закон відкладаємо і запрошуємо Мірошніченка.  

1467-1 (Заболотний). 1502 (Яценко). Це в нас корупціогенний депутат, на 

думку Борислава Берези. Прошу.  

БЕРЕЗА Б.Ю. Ні. Закон взагалі непоганий. Але закон не містить терміну 

встановлення мораторію. Мораторій має встановлюватися або до певної дати, 

або настання певної події. А так він безстроковий. Тож можна домовлятися.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я пропоную це врахувати в проекті висновку, який ми 

подамо, що закон не містить корупціогенних факторів, але мораторій мусить 

мати чисельність. Да, і тепер, може, його в рамочку взяти, цей висновок, і 

повісити в офісі. Про залізничний та транспорт 1507 – Макар'ян. 158… . Прошу. 

Пан Борислав Береза. 

БЕРЕЗА Б.Ю. 1507 законодавцям не врегульоване питання щодо 

конкурсу, щодо визначення компанії оператора, що буде проводити 

встановленням вище значної системи, а як вибирають без конкурсу – ми всі 

знаємо.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу думку експерта комітету.  
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ДАЦУН В.Д. Ну, звичайно законопроект не досконалий, але в процесі 

доопрацювання можна запропонувати, якщо вирішать … 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, тоді я прошу вписати це про конкурс висновок. 

1518 – Каплін, 1535 – Ксенжук, 1586 – Купрієнко, 1587 – Купрієенко, 1630 – 

Кондратюк, 1633 – Дзюблик.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу. Пан Олег Барна. 

БАРНА О.С. Значить дивіться, питання стоїть відносно деяких … актів та 

…. За попереднім узгодженням з відповідною  районною, сільською і 

селищною міською радою. Тобто надається … виконавчої влади районних. 

Значить, в мене є пропозиція, так всі знають чим займаються навіть сільські, 

селищні, міські ради, на прикладі Київської міської ради … ділянки, … досить 

значущих для населення проблем … . Я би пропонував доповнити в окремих 

моментах погодження районних, сільських, селищних рад, … бути на підставі 

прийнятих чи громадських слухань, чи громадського референдуму, тобто 

сполученням громадськості .  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, давайте його відкладемо, запросимо пана 

Дзюблика і послухаємо. Бо нада ще і погодження місцевих рад. Немає 

заперечень, якщо відкласти і запросити співавтора?  

?Немає.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Тоді… 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Відкладаємо. Прошу. 1633? А ми відкладаємо.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми… . Ти це автору скажеш. Він же прийде.  

1634, Бондар. 

1640, Кірш. 

1659, Кулініч. 

1729, Бахтеєва. 

Колеги, якщо немає заперечень, значить, прошу підтримати. 
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Пане Ігорю, тепер не треба називати номери. Я запитую я не … , якщо 

треба я назву.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді дивіться. Ми голосуємо за те, щоб визнати закони 

такими, що відповідають вимогам антикорупційного законодавства. Але в 

законопроекті 1308-1, Фірсова, вказуємо про те, що різниця не може бути такою 

високою, варто підняти нижню межу штрафів. Законопроект 1640-1, 

Мірошниченка, виключаємо з цього переліку, що ми зараз затверджуємо і 

просимо автора прийти.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1460-1. 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я сказав 1640? Перепрошую. 1460-1.  

Далі, в законопроекті 1502, Яценко, в висновку вказуємо про необхідність 

терміну встановлення мораторію. 

В законопроекті 1507, Макар'ян, вказуємо про необхідність конкурсу.  

І законопроект 1633, забираємо з цього переліку при голосуванні і 

запрошуємо автора.  

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Ну, я все-таки, чесно сказати, … сільський голова і я 

теж сільський голова, але я не згоден з його думкою. Скажем так, данное 

решение, мы всего лишь, они эти авторы законопроекта, хотят перевести в 

плоскость более нижних советов, скажем так, там была коррупция, здесь …. 

она не должна быть.  

Да наоборот я еще раз говорю, чем ниже уровень, сельская рада, районная 

рада, там как раз меньше коррупция там люди друг друга знают, а получается 

мы, вот сейчас идет принцип мы забираем сверху вниз и сами же не позволяем 

это сделать для уменьшения уровня коррупции.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Костянтине, надра належать державі, а не 

місцевим громадам. Давайте їх послухаємо і дуже уважно вивчимо цей закон.  
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МАТЕЙЧЕНКО К.В. Я еще раз говорю, ну, просто в данной ситуации… 

Вот я просто знаю, я знакомый, я присутствовал  при осуждении, что и вот этот 

вот законопроект, когда всего лишь перераспределение денег, которые больше 

пойдет местным бюджетам.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є розуміння ідеї, тому і прохання її разом обговорити з 

вашими колегами. Да, ми не визнаємо його корупціогенним, ми відкладаємо 

розгляд.  

БАРНА О.С. Доопрацювати.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми говоримо про 1633 Дзюблика і Кириленка. 

Прошу тоді підтримати рішення комітету, яке я озвучив. Хто – "за"? 

Проти? Утримався? Рішення прийнято.    

Матеріали 3А 1790 Алєксєєв, 1790 - Алєксєєв, 1795 – Голубов, 

17…матеріал 3А номер. 1799 – Сольвар, 1812 – знову Алєксєєв, 1816 – 

Томенко, щоб не смітили, 1828 – Насалик, Левченко – 1834, 1845 – Остапчук. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. 1816, я вибачаюсь.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте, прошу, пан Іван Мельничук.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Тут питання в тому, як будуть складати протоколи та 

притягувати до відповідальності, і як будуть домовлятися зі спектром, 

розумієте, в цьому законі? От у мене таке питання.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну це, як з захистом архітектурного обліку, там 

потрібні покарання.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Потрібні. Але… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Потрібні. Яка думка експерту комітету, це 1816?  

(Загальна дискусія) 

ОРЕЛ Ю.М. 255 у вас, внесення змін до 255 викликають сумніви? Те, що 

там, да, право на складання протоколів не дають посадовим особам 

уповноваженим, да? Сільських, селищних, міських рад.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Щодо забруднення і засмічення земель. Не погано. 

Пропонується посилити відповідальність і розширити коло осіб. Загалом добре, 
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але в тому справа, що як будуть складати протоколи і притягувати до 

відповідальності. Тут … . 

ОРЕЛ Ю.М. Ту так, як складають зараз. В принципі зараз всі статті, крім 

152 два, яка пропонується нова стаття Адмінкодекс всі існують, всі працюють. 

Так якби розширюють, скажемо так, об'єктивну сторону, да, засмічення, 

засмічення відходами, забруднення додають. А так, як діють зараз  ті, хто 

мають право, відповідно до 255 статті, складати протоколи, лише додають сюди 

152 прім. 2, яка вводиться нова, її сюди якби, скажемо так, ті, хто мають 

оповноважені органи, які мають складати протоколи, а все інше так і буде 

діяти, як діяло. Ну, ніяких новел, а в плані складання протоколу. А ви маєте на 

увазі, що громадський інспектор благоустрою населених пунктів? З цього?  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Ну.  

ОРЕЛ Ю.М. Ну я думаю, що, ну складно сказати, звичайно, справа в 

тому, що тут уже громадські, це не в перший раз вводиться така, скажімо, 

представник громадської організації, громадський інспектор благоустрою. Є і 

громадський інспектор з охорони пам'яток і члени інших громадських… 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Ну то вони зазвичай собі знають, чим лякати. От вони 

знають, наприклад, як інспектори там штрафували за це і зараз громадський 

інспектор буде … .  

ОРЕЛ Ю.М. Ну тут всього дві статті щодо яких будуть власні громадські 

інспектори з благоустрою складати ці адмінпротоколи. Я не вважаю, що є 

корупційні ризики, тому що це практика не нова, вона існує. Питання, ну 

скажімо так, що у нас завжди можуть виникати питання щодо складання 

адмінпротоколів, хто би це не робив, завжди є, можуть бути, да, потенційні… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозумілі переживання.  

ОРЕЛ Ю.М. тому що хтось, да… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, зрозуміла мотивація. Прошу, пан Ігор Луценко.  

ЛУЦЕНКО І.В. Ні, я просто хочу додати чисто такий емпіричний досвід. 

Ну не було такої особливої ніколи поміченої корупції за цими громадськими 

інспекторами. Як правило, це люди напівбожевільні, от вони там займаються 
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або екологією, або захистом пам'яток. Там про корупцію, як правило, не 

йдеться. Тобто чисто от емпірично можу підтвердити, що не буває.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Іване, просто … 

МЕЛЬНИЧУК І.І. В мене трошки інший досвід.  

(Загальна дискусія) 

МЕЛЬНИЧУК І.І. А гроші в касу сільради не здають і нікуда, тому що 

вони напівбожевільні. Розумієте?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ризики можливі, але коли йдеться про засмічення 

території, ну, це в усіх країнах карається, контролюється і штрафується. Тут 

нічого не зробиш.  

Тому, колеги, прохання підтримати думку експертів комітету визнати ці 

закони такими, що відповідають вимогам законодавства. Хто – "за", прошу 

голосувати. Проти? Утримався? Рішення прийнято.  

Матеріали "3Б" номер 1317П  Бойка, 1791 Курила, 1792 – теж Курила, 

1803 Кожем'якіна про Ярему, 1813 Королевська, 1814 Данченка. Уже сьогодні 

проголосували. 1815 Каплін, 1818 Каплін, 1827 Лозовой, 1832 Хлань, 1842 

Геращенко, 1221-1 Турчинов. Так, 1222-1. 1606 Остапчук.  

Ці закони, які пропонуються експертами комітету визначити такими, що 

відповідають вимогам законодавства, і ще, як ви бачите, закон, який ми вже 

проголосували, 1841 Тетерука. Закон 1836 Ляшка і 1740 Кабміну, 1847 Бойка, 

1854 Гопко, 1852 Тетерука. Є пропозиція не надавати ніяких висновків, бо вони 

вже проголосовані.  

Я для стенограми скажу, що тоді надавати висновків на ті проголосовані 

1814 Данченка і 1803 Кожем'якіна як не актуально.  

Прошу підтримати цей проект рішення з урахуванням озвучених змін. 

Прошу голосувати.  

Хто – "за"? Проти? Рішення прийнято. 

Четвертий пункт ми з вами вже успішно розглянули.  

Так, тепер законопроект пана Олега Барни, це п'ятий пункт порядку 

денного. Я прошу спочатку думку експерта комітету. 
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СОРОЧИК Ю.Ю. Ні, я попрошу ще повернутися до 3. Коли ми 

розглядали 3, там у вас є додаток, ну, додаток до 3. Поверніться, будь ласка. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, я перепрошую. Да, колеги, ми не помітили ще 

додаткові матеріали до пункту 3.  Це ізольований баласт Турбанського 1504 і 

видобування прісних вод 1587-1 Лабазюка. Але у мене прохання експертів 

комітету розповісти про ці закони. Це окремі матеріали, отак виглядають. 

СОРОЧИК Ю.Ю. … просто додаток. Чому? Тому що порядок денний уже 

був сформований. Просто знову ж голови комітетів телефонують, просять, і ми 

по мірі готовності додаємо. Тому що їх потрібні висновки. Матеріали вам 

роздані. 

ДАЦУН В.Д. Законопроект 1504 про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо ізольованого баласту. Проектом закону 

пропонується закріпити на законодавчому рівні поняття баластні води та їх 

різновидів шляхом доповнення статті Першого водного кодексу України та 

внести зміни до Закону України "Про охорону навколишнього природного 

середовища" в частині розмежування повноважень Держекоінспекції при 

перевірці якості ізольованого баласту та інших видів баластних вод. Це 

стосується кораблів, які заходять в порти і баласту як вод їх.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, є якісь підозри чи зауваження? Немає? Прошу 

тоді наступний.  

ДАЦУН В.Д. Наступний законопроект 1581 зі значком 1 – це 

альтернативний цьому законопроекту, який ми сьогодні розглядали, 1587. І він 

стосується реалізації… Метою є вдосконалення умов реалізації 

землевласниками та землекористувачами права на видобування прісних 

підземних вод без спеціальних дозволів та гірничого відводу, в тому числі, 

спрощення умов використання підземних вод для сільськогосподарських цілей. 

Це стосується цих вод, які знаходяться на території господарств або 

сільськогосподарських угідь. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає ні в кого заперечень? Тоді прошу рішення, що 

вони відповідають умовам антикорупційного законодавства.  
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Хто – "за"? Проти? Утрималися? Рішення прийнято. 

Законопроект Олега Барни, нашого колеги по комітету, 1757. В кого були 

зауваження, в експертів комітету?  

СОРОЧИК Ю.Ю. Шановні народні депутати, у порядку денному цих 

законопроектів зараз немає. Але я хочу нагадати, це ті законопроекти, які були 

на попередньому засіданні, наших колег членів комітету і була пропозиція, 

щоб, коли вони будуть присутні, щоб вони доповіли. Тому вам роздані вони і 

зараз народні депутати кожен доповість ці три законопроекти, і ви визначитесь 

голосуванням. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, пане Олеже. 

БАРНА О.С. Про гуманітарну допомогу. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1757. 

БАРНА О.С.  

Якщо по питанню оподаткування, то, значить, там було питання те, що 

був накладений акциз на автомобілі грузові, які переобладнуються в легкові. 

Виходячи з тих обставин, що така сама процедура була зроблена ще 

Януковичем і призвела до негативного ефекту, машини пішли відповідно у 

підпілля, податки надходження зменшилися, враховуючи той факт, що це 

питання стосується тисячі робочих місць офіційних фірм, які займаються 

переобладнанням автомобілів в Бердичеві, Києві, ну і … тоже є. Значить дати 

можливість людям, які пригнали грузові автомобілі, переобладнювати легкові, 

заробіток нашим людям, плюс офіційна сплата у бюджеті з … місцевих 

бюджетів. Тому що я гадаю … норма була прийнята кимось, то це одне з двох, 

або Кабінет Міністрів не думав, що він робить, про соціальні наслідки не 

думав, або ….  

Тому у нас, в громадських обговореннях, було прийнята ця думка і … . 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, пан Олег Осуховський. 

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Я підтримую пана Олега Барна, тому що все такий 

прецедент був в 7-му скликанні, коли ми бачили пікетування, власне, і тими 

людьми, які привозять ті автомобілі і відповідно працівники приїжджали в тих 
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підприємства, які переобладнують ті автомобілі. Однозначно, що треба 

підтримати, щоб могли вільно ввозити грузові автомобілі і переобладнювати, 

тому що звичайно, що є величезний лобізм в парламенті, зокрема, тих 

підприємств, які торгують іноземними автомобілями, тобто новими 

автомобілями. Але зараз такий не легкий час, звичайно, що треба підтримати 

простих українців, які мають змогу купити собі дешевший і якісніший 

автомобіль в Україні. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, є заперечення? Добре. 

Тоді прошу підтримати і визнати закон, як таки, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства.  

Хто – "за"? Проти? Рішення прийнято. Вітаю автора.  

Наступний… 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Тут якби справедливості … своєму колезі скажу. Олег 

Степанович, дивися, звичайно наші хлопці будуть мати роботи, звичайно весь 

Бердичів сидить без роботи, тому що … . Послухай, я ж не перебивав. … 

питань немає. Але хай ці хлопці, раді яких ми приймаємо нам закон, да, хай 

вони тоже віднесуться, якби, до нас з розумінням. Не треба ходити і давати по 

100 доларів за кожну машину, щоб швиденько її оформили і не заперечували 

про то, правильно він переоформлений з грузового у пасажирський чи не 

правильно. Якщо ми до них відносимся з такою же повагою даємо їм роботу, 

хай вони це роблять. Правильно? 

БАРНА О.С. Я цілком з вами згідний, але це вже питання компетенції 

органів, які реєструють.  

(Не чути) 

БАРНА О.С. І питань нема. Тобто контроль повинен бути.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є згода. Кожен має почати з себе.  

Колеги, я прошу уваги! 1868, так само пан Олег Барна. Прошу 

представити законопроект.  

БАРНА О.С. (Не чути) … розмірами об'єму 2.5 здається дизель і 3 бензин 

чи навпаки, ну, це не суттєво, не враховуючи, які класи автомобіля.  
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Я виходячи з тих принципів, що це має бути, люди і так податком 

заложені по повній програмі і податок вкладений в акциз на пальне. Але ми 

повинні підійти до цього питання досить скрупульозно і, виходячи з того, що 

податком повинна обкладатися в першу чергу розкіш.  

Таким чином я вивів формули, де вказано наступні чинники. Формули, 

які дають можливість обчислити податок на автомобіль в рік, який буде 

платити власник, в який входять такі показники як початкова вартість 

автомобіля одного класу для всіх взята єдина по всій Україні, чи це буде з 

автосалону, чи з Кабінету Міністрів, але вона одна буде для всіх, об'єм, 

потужність, ну, і вік. Таким чином автомобілі, тут формула в чисельнику, це 

мінус 50 тисяч євро означає, що автомобілі вартістю менше 50 тисяч євро в 

новому стані вони, взагалі, не оподатковуються. Тобто це середній клас.  

Далі. Автомобілі, які вище 50 тисяч євро оподатковуються. 

Далі. Вплив в чисельнику показника об'єм і потужність прямо 

пропорційно впливає на податок. Таким чином автомобіль вартістю 100 тисяч, 

але з мотором 1 літр все рівно буде оподатковуватися, але менше значно, ніж 

інші.  

Далі. Ну, потужність пропорційно, формула в знаменнику  …….де 

вказаний рік, розраховано таким чином, що через кожні 5 років податок за той 

самий …….буде менший в два рази. Зменшується через кожні 5 років в два 

рази. 

Внизу є формула для літаків, гелікоптерів, моторних човнів і яхт. Це саме, 

вона правда простіша. Там в варіанті, який занесений в комп'ютері помилково 

не написав "це мінус 50 тисяч", ну то саме, моторні човни, яхти, гелікоптери, 

починають оподатковуватись, якщо їх ціна більше 50 тисяч євро. 

Ну і я не знаю там є розрахунки чи ні, я вказав для прикладу. Розрахунок, 

який, наприклад, каже, що автомобіль вартістю 60 тисяч євро, новий, об'ємом 

двигуна 2 тисячі см кубічних, потужністю 200 кінських сил буде обходитись 

податок приблизно 3-4 тисячі гривень, в цей же час автомобіль вартістю 100 
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тисяч євро, об'ємом 5 літрів, потужністю 400 кінських сил буде обходитись 

податок, ну 70 тисяч гривень. Тобто все диференційовано. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Олеже. 

У експертів комітету не було зауважень. Прошу, пан Іван Мельничук. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Ми зараз говоримо за ті машини, які Кабмін сказав, що 

будуть відноситись до оподаткування. Так? 50 тисяч євро. 

_______________. До цього закону ……. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. До цього закону. А це, я так розумію, на машини від 1-

го до 5-ти років. Так? 

БАРНА О.С. Ні. Будь-якого року. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Будь-якого. Хто буде тоді обчислювати 50 тисяч євро? 

По якому курсу, якщо вони куплені три роки тому назад. Я власне… Да, я 

власне, говорю, зокрема і за свою машину. По цьому закону я підпадаю якби 

під сплату мита в 25 тисяч гривень. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не треба примірювати до себе, це дуже шкодить 

законотворчості. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Ні-ні. Я наоборот говорю, я за цей закон і сам 

голосував. Пане Олеже, я за цей закон сам і голосував, але якщо ми купуємо цю 

машину один у одного, то вже як і хто буде оцінювати її? Я її купив за 30 тисяч 

євро, ви її купите за 5. Правильно? 

БАРНА О.С. Я вас зрозумів. Пояснюю. Значить, дивіться, що тут саме 

цікаве і до чого дійшли. Значить, перше: початкова ціна з якого йде розрахунку 

– це ціна даного автомобіля, нехай він має 20-ть років, але на той час, коли він 

був новий салон убрати. Так, салону ціна 50 тисяч євро салону. Бо тоді 

коефіцієнт року. якби не було коефіцієнту року, це би було інше. Тобто ціна 

нового автомобіля. Ви п'ять раз його перепродуєте, але там … 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Іване, пане Олеже, я, дякую, за цю важливу 

дискусію. Але звертаю вашу увагу, що вона стосується того, чи розумне це 

оподаткування. А ми зараз з вами маємо обговорювати виключно чи є там 
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фактор корупціогенності. Його тут ніхто не бачить. Ми вітаємо вас з наявністю 

хорошої машини, пане Іване. І я прошу підтримати … 

БАРНА О.С. Ще одне питання. Навіть мова іде про ... 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олеже, вже в приватному порядку. Прошу підтримати 

рішення, визнати закон такий, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства.  

Хто – "за"? Проти? Утрималися? Рішення прийнято. 

До нас прийшла дорога Юлія Володимирівна. Ми вас радісно чекали. 

Давайте повернемося до пункту 2 нашого порядку денного. Нам дуже приємно, 

Юлія Володимирівна, одразу вам слово. 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Я вітаю ще раз всіх учасників комітету, всіх членів 

комітету, всіх присутніх, секретаріат. Дорогі друзі, я, чесно кажучи, прийшла з 

законопроектом, який, ну, я думаю, що, чесно, навряд чи буде  Верховною 

Радою підтриманий. І не знаю, буде чи підтриманий вами навіть.  

Насправді він дуже складний. Але на мій погляд, враховуючи, що я маю 

достатньо великий досвід протидії корупції. На мій досвід і на мій погляд цей 

законопроект може дещо змінити. Тому що корупція в Україні має таку 

унікальну властивість, що чим більше з нею борються, тим вона збільшується. І 

от з цим щось треба робити насправді. 

Мені приємно побачити склад вашого комітету. Це вже надихає. І, коли я 

пройшла по коридору і побачила там напис на дверях. Написано: "Голова 

підкомітету Сергій Анатолійович Лещенко", я думала, що це… Ну, чесно, як 

сон.  

?А чому в цю сторону пішли? 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Я помилилась. Трохи шляхом помилилася. Я 

просто, дійсно, чесно радію, що такий склад комітету. Тому, дорогі друзі, я 

спробую дуже коротко. Насправді цей законопроект включає в боротьбу з 

корупцією ще одну потужну соціальну групу, яка на сьогодні з цієї боротьби 

повністю тотально виключена – це народ України. Я думаю, що ми з вами, ну, 

переконалися, що коли треба щось змінювати в країні, то міняє народ. Коли 
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треба забезпечувати фронт, забезпечує народ. Коли треба воювати і немає армії, 

воює народ. Якщо стосується щось розподілу влади між державними влади і 

народом, там, на жаль, ну, народ, як завжди, не перемагає, причому тотально не 

перемагає.  

А те, що я хочу запропонувати вам, – це зробити достатньо сильний крок, 

який може включити людей в боротьбу з побутовою корупцією. Я говорю лише 

про побутову корупцію. Тому що я вірю в те, що реально зменшити корупцію 

можна в тому випадку, якщо не лише державні органи влади будуть з нею 

боротися, що теж важливо, а буде ще і ззовні здійснюватися контроль 

абсолютно незалежними учасниками суспільних стосунків, в тому числі 

громадянином України, в тому числі громадянським суспільством мати 

інструмент до цього. І я також покладаюся на правильну опозицію, я говорю, 

правильну опозицію – це опозиція, яка бажає добра своїй країні і яка є 

невід'ємною складовою також українського суспільства. Тобто, щоб трохи 

ззовні була боротьба. Я, ви знаєте, боролася, скільки я себе пам'ятаю, за те, щоб 

Рахункова палата набула просто унікальних повноважень і  керівництво 

Рахункової палати було віддано справжній опозиції, я підкреслюю, справжній 

опозиції, щоб можна було дійсно щось робити ззовні. Влада і опозиція завжди 

по різну сторону барикад і опозиція вона якось трошки щільніше може 

боротися з корупцією, якщо треба. Але зараз законопроект стосується лише 

громадян. Про що іде мова? 

Ви знаєте, що сьогодні з побутовою корупцією стикаються, ну, 99 

відсотків громадян, в різних сферах свого життя, не має значення. Але в той же 

час, побутова корупція є, вибачте, якщо я так скажу, невід'ємною складовою 

соціального забезпечення великої частини людей, які отримують заробітну 

плату значно нижче сьогодні європейських стандартів. Тому це дуже таке 

делікатне явище і до нього потрібно підходити обережно, але я все ж таки вірю 

в те, що ми хочемо з побутовою корупцією впоратися. В побутову корупцію я 

включаю, вибачте, також корупцію, яка стосується підприємців, які стикаються 
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з органами державної влади по всі без виключення послугам, які вони 

отримують. 

В чому сутність цього законопроекту? 

Ми хочемо застосувати досвід інших країн, я підкреслюю, і наділити 

громадянина правом, коли вони спілкуються виключно з представником влади 

будь-якого рівня, тобто не громадянин з громадянином, а влада з 

громадянином. Наділити громадянина правом фіксувати вимогу хабаря, якщо 

він наступає. Причому фіксувати таким чином, яким громадянин зможе. 

Іншими словами це може бути свідок, це може бути аудіо, відео запис, як 

завгодно. Тому що сьогодні, насправді, вони не захищені реально і якщо їх 

включити в справжню боротьбу з корупцією, вони зроблять в мільйон разів 

більше ніж всі державні органи влади разом взяті. 

Це означає, що не просто він зібрав ці докази, а цей закон дає право 

збирати докази. А він має право за цим законом звернутися в порядку 

приватного обвинувачення, такий порядок існує і в інших країнах, і в Україні, 

безпосередньо до суду. Тому що насправді, злочин по корупції він дуже 

простий з одного, а з іншого боку дуже складний, тому що йому пройти через 

прокуратуру, через МВС, через інші шабелі державної влади і дійти до суду 

практично не можливо, тому що він там зникає цей злочин по корупції, і 

власне, кругова порука така корупційна, яка не дає право за це коло вирватися. 

Тобто громадянин або підприємець громадянин, ну це вже я поділяю, 

безумовно, приходить, йому говорять за таку-то, таку-то довідку тобі там треба  

заплатити 5 тисяч доларів. Да? Він спокійно, маючи прекрасні сьогодні технічні 

можливості це фіксує і має право зразу піти в суд, пред'явити докази і суд 

зобов'язаний порушити кримінальну справу, суддя, і розглянути її з 

застосуванням всіх необхідних процедур, які будуть в Кримінально-

процесуальному кодексі зазначені. І це скоротить дуже шлях. 

Я хочу вам сказати, що це не означає, що кожний громадянин, по-перше, 

захоче звернутись, по-перше, буде мати таку мужність, по-третє, пройде цей 

шлях, ну, це складно. Але навіть якщо на всю країну сотня звернеться і, якщо 
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кожний чиновник буде знати, що його можуть гіпотетично фіксувати, це буде 

знаєте, як зброя стримування, ну, тобто вони будуть знати, що це небезкарно. І 

це дає унікальний інструмент громадянському суспільству, громадським 

активістам, організаціям. Тому що знаєте, ну, образливо дивитися, коли вже за 

другу перемогу на революції заплачено кров'ю, а воно …, вибачте, нічого ж не 

міняється, ну, ми то можемо це сказати хоча б один одному. А навпаки іноді 

хаос, який сьогодні існує, нажаль, в державних органах влади, він приводить до 

мутної води, в якій просто легше, ну, колотити ці корупційні прибутки. От і все.  

Я знаю потужну критику проти цього законопроекту. Я достатньо 

професійно вивчила всі зауваження, вони абсолютно підставні тобто вони 

мають основу для такої критики. Але я просила би все ж таки врахувати… Ну, 

тут говориться про навіть соціальну небезпеку такого закону тобто говорять: 

"ну, а що ж чиновники будуть робити якщо їх будуть документувати. Куди 

вони підуть? Де вони захистяться?", ну ніде не захистяться в тому випадку, 

ніде.  

Говорять про те, що це як-то зменшує функції і можливості офіційних 

правоохоронних органів переслідувати за ті ж самі злочини, тих же самих 

представників влади, ну, тобто посадовців. Не зменшує, це дається абсолютно 

паралельне право громадянам так діяти.  

Говорять про те, що це певним чином порушує конституційні права осіб, 

які знаходяться на посадах. Ну вибачте, їм ніхто в їх функціональних 

повноваженнях не давав права займатися корупцією і присікати це потрібно 

всіма можливими засобами.  

Хочу також звернути вашу увагу на міжнародний досвід. Міжнародний 

досвід особливо на цю тему розвинений в Англії, особливо. Там з 18 століття 

вже дали можливість людям звертатися до судів з приватними 

обвинуваченнями по всім без виключення кримінальним злочинам проти  

особистості. Це унікальна країна, ну там взагалі, ви знаєте, багато чого доброго 

народилося, як традиції і як досвід. Но і в країнах, які використовують 

континентальне право, так само є такі приклади. У нас теж є, в Україні теж 
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громадянин може звертатися до суду на пряму, якщо є певні категорії злочинів 

проти особи. Це ґвалтування, це побиття і інші речі.  

Ну, ви знаєте, я маю економічну освіту, не правову, тому я вибачаюся 

перед всіми, хто має правову освіту, якщо я щось недотягую в термінології, но 

хочу вам сказати, що я точно знаю українську реальність і я вам гарантую зараз, 

що з корупцією ми не впораємося, на рівні підприємець – влада, на рівні 

громадянин – влада, на рівні громадянин – система, якщо говорити взагалі 

глобальніше, якщо ми громадянину не дамо права в руки, які він може 

використати.  

Тому я, як автор цього законопроекту, до речі, як ідеолог і натхненник, я 

не просто представляю вам законопроект, який написаний експертом, я просто 

в це вірю. Я вірю, що якщо народ зробив Майдан, то дайте їм в руки хоч 

частинку англосаксонського права і вони зроблять чудеса.  

Тому я готова доопрацювати з правознавцями, з експертами цей 

законопроект так, щоб він був наближений до бездоганності, ми приймаємо і 

співавторство всіх фракцій, які готові долучитися, я готова від авторства 

відмовитися взагалі, якщо цей законопроект піде під іншим авторством. Я 

просто прошу, ви бачите, що я взагалі навіть жодної прес-конференції, після 

виборів, не провела на цю тему, тому що я мрію про те, щоб пройшов цей 

законопроект, а не прес-конференція.  

Тому прошу допомоги всіх правознавців, експертів, які бачать тут слабкі 

місця, ми готові  не завтра вносити його, не післязавтра, а дотягнути до 

правильного рівня.  

Але от ще раз хочу вам сказати. Громадянин – раз, знайдіть форму участі 

громадянського суспільства в боротьбі з корупцією, і я дуже покладалася на те, 

що антикорупційний комітет буде сформований категорично без участі влади, 

взагалі без участі влади. Тому що як тільки там політика присутня – 

закінчується боротьба з корупцією. І я дуже мрію про те, щоби парламентська 

опозиція була справжня парламентська опозиція. Я завжди обмовлюсь, тому 

що, ну, опозиція сьогодні така, як вона є, щоб вона була наділена абсолютно 
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імперативним правом застосовувати інструменти боротьби з корупцією. Я 

можу вам сказати, що якщо б, наприклад, мені в руки під час правління або 

Леоніда Кучми, або Януковича, страшно вимовити це слово, наприклад, мені 

дали би можливість стати керівником Рахункової палати зі справжніми 

повноваженнями, ми їх вивернули просто наизнанку, там копійка у них ніде б 

не затрималася. Ну сьогодні треба думати… І  опозиція є у нас, і я не хотіла би, 

щоби ми з опозицією замикалися лише на "Опозиційному блоці", у нас є 

прекрасна позафракційна опозиція – сильна, красива, ідеологічна, жертовна, до 

речі, жертовна. І якщо ми їм створимо Рахункову палату з правом слідчих дій, з 

правом залучення, ну, дійсно, відповідних експертів і всіх інших інституцій 

слідства, якщо дамо їм право напряму звертатися до суду, минаючи Генеральну 

прокуратуру, яка сьогодні є санпропускником і яка насправді обмежує доступ 

до суду, там, де вони хочуть обмежувати це. Тому це була би дуже добра річ, 

дуже добра. І навіть от вашого антикорупційного комітету можна було би 

вибрати керівника цієї Рахункової палати. Я просто говорю про це меню, яке 

може бути дієвим, і про меню, яке сьогодні виконується і, на жаль, не є, ну, 

скажемо, ефективним, і взагалі не є таким, що щось змінить. Дякую за увагу. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за прекрасну презентацію. 

Колеги, є в когось зауваження або заперечення до проекту рішення, що 

пропонується? Ви бачили: визнати законопроект таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства і ухвалити – рекомендувати парламенту за 

основу. 

Прошу, пан Ігор Луценко. 

ЛУЦЕНКО І.В. Ну, я, мабуть, маю лише одне зауваження, що, мабуть, 

Юлія Володимирівна трошки звужує потугу, потенційну потугу, цього закону, 

тому що стаття 364 вона передбачає не тільки побутову корупцію, але і не 

побутову корупцію, ту власне, яка нас дуже часто так цікавить. Взагалі, ну, на 

мій погляд, це інноваційна річ, такого раніше  в нашому законодавстві не 

бувало. Це, крім всього, не тільки правовідносини міняються, це міняє 

свідомість. Показує, що насправді нам можливі якісь державні посередники в 
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тому, щоб досягнути справедливості, і не потрібні. Ефективніше можуть діяти 

звичайні громадяни.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу Володимир Парасюк. 

ППАРАСЮК В.З. Ви знаєте, колеги, я десь відчував, що в нашому 

комітеті сьогодні буде цікаво. Прийшла Юлія Володимирівна. Я хочу, що 

сказати. Ви знаєте, ми багато говоримо про корупцію, але десь у вищих 

ешелонах. Але, ви знаєте, який ми зробимо перший крок до того, щоб під цим 

комітетом зараз не стояли люди. Ми їм дамо інструмент самим боротися з 

корупцією. Тому що вони зараз шукають нас як якесь спасіння, як суперменів. 

Щоб ми зверталися до прокурорів. Давайте максимально долучимося до того. І 

так, як ми боремося з корупцією там у вищих ешелонах влади на найвищому 

рівні,  так давайте її опустимо вниз там до звичайного ДАІшника, який стоїть 

на дорозі, чи до якогось там чиновника в ЖЕКу, який там вимагає якихось 100 

чи 200 гривень. Оце полегшить життя. А так, як наше населення активне,  і 

Майдан це показав, я впевнений, що, якщо цей закон приймемо, то це буде 

реальна боротьба з корупцією. Це буде, дійсно, правильно. Тому що людям 

просто надоїло, вони чекають якихось змін.  

Я не знаю, я двома руками "за". І, якщо буде воля, навіть би хотів бути 

співавтором. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Осуховський. 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Я запрошую всіх. 

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Вітаю вас, Юлія Володимирівна, у нашому 

комітеті. перш за все, ми, як позафракційні, ми швидше не опозиція, ми 

швидше національна альтернатива тому, що ми підтримуємо всі законопроекти, 

які вносяться на розгляд Верховної ради, які потрібні для України. Звичайно, 

що від Рахункової палати не відмовимося, від контролю, бо реально треба 

контролювати ті кошти, які навіть під час війни розкрадаються з українського 

бюджету. Однозначно, що такий закон потрібно підтримувати і потрібно  

голосувати. І наше міжфракційне об'єднання "Свобода" буде однозначно, що 

буде підтримувати. Знаєте, тут навіть є такий момент, коли сам ідеш там в 
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лікарню чи де, тобто ти себе відчуваєш винний ніби що ти прийшов і там як 

депутат нічого там не дав на шоколадку і так дальше. Я думаю, що і ті, які ви 

хотіли би брати на ту шоколадку чи якісь там 100 гривень, вони також не 

захочуть брати, а люди себе не будуть відчувати винними, що вони чимось 

зобов'язані тому чи іншому чиновнику. Однозначно, що ми будемо 

підтримувати такий законопроект, бо він дуже важливий, власне, на незлому 

середньому рівні боротися з корупцією. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, давайте так. Я бачу, що всім хочеться сказати 

Юлії Володимирівні, що ви з нею згодні. Може давайте її запросимо в наш 

комітет просто перейти, і будемо це робити щозасідання.  

Давайте два останніх виступи. Пан Юрій Дерев'янко і пан Олег Барна.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Шановні колеги, в нашому комітеті, дійсно, багато 

народних депутатів, яких назвали опозицією, хоча ми воювали з цією владою 

на Майдані. Але ми зараз так як позафракційні, то ми начебто називаємося 

опозицією. І тому це, звичайно, трошки дивне таке сприйняття.  

Але я хочу сказати, що ті велосипеди, які добре їздять в інших країнах, 

незважаючи на те, що там інший навіть, інший юридичний устрій і судова 

система по-інакшому влаштована, я маю на увазі Великобританію, Англію. 

Вони там їздять добре, і рівень корупції там достатньо низький. Тому я вважаю, 

що нам, мабуть, вдасться разом з юристами-фахівцями знайти ту формулу, яка 

буде працювати в нашій країні, нашим континентальним правом, і цю 

революційну ідею однозначно треба підтримати. Без сумнівів. І я вважаю, що 

це може бути, дійсно, дієвий крок вперед щодо боротьби з корупцією не тільки 

на побутовому рівні.  

А на рахунок всіх інших, почутих тут, ініціатив одного з представників 

коаліції, фракції, я думаю, що багато присутніх народних депутатів 

позафракційних це сприймають позитивно, Юлія Володимирівна точно. І щодо 

контролю за владою, і щодо того, що це дійсно був баланс такий 

конструктивний. І повірте, що тут велика кількість наших членів комітету дуже 
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з великою алергією ставляться до того, що відбувається сьогодні в країні і 

намагаємося робити все, щоб це виправляти. 

Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Барна. 

БАРНА О.С. Якщо до цього у нас була ситуація, що ситий голодного 

ніколи не зрозумів і не зрозуміє, то я бачу, що на прикладі нашої держави і 

раніше народ не те, що не міг контролювати, він, взагалі, був далеко відсунутий 

відносно діяльності влади, особливо при Януковичу. То ми тут вбиваємо двох 

зайців, не тільки дає можливість народу контролювати, а самим взяти участь в 

діяльності протидії корупції і це буде найбільш прозоро, відкрито і публічно. 

Тому прапор в руки і всі вперед, будемо робити те, що потрібно. 

Дякую. 

(Шум в залі) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую колеги. Юлія Володимирівна, по-перше, ви 

маєте відвідувати нас частіше. Я бачу ви прийшли, назвали красивими 

опозицію, всі одразу розквітли, інша атмосфера ніж була на попередніх 

дискусіях.  

ТИМОШЕНКО Ю.В. Пане голово… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви навіть з фотографії… Давайте так, колеги, 

підтримуємо проект рішення по закону (1165) той, який пропонується і дамо 

Юлії Володимирівні ще сказати нам обіцянку, що вона знову прийде. 

Я прошу проголосувати проект рішення. Хто – "за"? Проти? Рішення 

прийнято. І власник вражаючої таблички теж голосував, прошу це зауважити. 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Дякую дуже. Ну ви знаєте я дійсно, я абсолютно 

щиро сказала, що він потребує доопрацювання, щоб ми, ну цю ідею ніде в букві 

закону не зіпсували. Тому що ви побачите, що буде відбуватися в залі, це в 

комітеті у вас все одноголосно, я дуже цьому щаслива, а насправді, в залі буде 

дуже великий опір. Тому я просто передаю цей закон в ваші руки. Давайте 

ваших експертів, щоб така гвардія як ви могла відстояти цей закон. І прошу, ми 

перенесемо його однозначно, тому що, що почистимо, краще перенести. Тому 
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я, якщо є ваше бажання, весь комітет підписується, я десь в кінці підпишуся. 

Навіть визначайте доповідача, тому  що для мене важливо, щоби не 

політизувати ці речі, а зробити це реальністю в країні.  

Я вибачте, не сказала одну важливу річ. Просто не хотіла зразу вас 

навантажити великими такими проблемами. Справа в тому, що тут не тільки 

боротьба з корупцією, а тут ще і 364-365 зловживання владою, тобто мається на 

увазі, якщо людина прийшла в якісь органи влади і її, вибачте послали, і не 

виконали своїх конституційних і законних повноважень чиновники, причому 

грубо не виконали, як завжди це буває, то людина може також це зафіксувати, 

ну, це буде не стаття по корупції, а це буде зловживання посадовими 

повноваженнями, що дає більш широкий спектр.  

Ви подивіться, що можемо залишити, що не можемо, подивитись на це 

критично. І я вірю, що ми з вами зможемо змінити Україну, от свято вірю, 

фанатично.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. З вами ми можемо точно дуже багато…  

Остання інформація до вас як до голови фракції. Ми в першій частині 

засідання розглянули всі поправки і підготували до другого читання Закон про 

Національне антикорупційне бюро. Передбачили, що Верховна Рада буде 

давати Президенту згоду на призначення і на звільнення директора бюро, щоби 

збалансувати той політичний вплив, який обговорювався в залі. Забрали 

надмірні повноваження по можливості звинувачувати людей в тому, що вони не 

можуть пояснити своє майно, передбачили на прокурора відповідальність 

доводити це в кримінально-процесуальному процесі. І забрали можливість 

вилучати документи без рішення суду, що ваш колега по фракції Сергій 

Власенко вчора зауважив. Тому дуже розраховуємо, що завтра ваша фракція 

буде голосувати як, власне, кажучи і всі ми.  

ТИМОШЕНКО Ю.В. Ну я хочу просто вам сказати, що я дуже великі 

покладала надії на антикорупційне бюро так само як і ви. Но зараз у нас 

вимальовується приблизно така ж процедура призначення голови, приблизно, 

як і Генерального прокурора.  
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Я просто дуже побоююсь того, що парламент, в якому представлені всі 

групи, ну ви це знаєте, ми ж можемо хоча б собі визнати, і плюс ще залучення, 

ну ви розумієте, що частина фракції і уряд формувала і все інше, ми по суті 

ставим оцю людину, навіть якщо вона бездоганна, ми ставимо в дуже важку 

систему залежності. Просто ми мусимо це усвідомлювати, що це є слабке місце 

і шукати альтернативні шляхи боротьби з корупцією.  

І декілька я запропонувала, давайте ми попрацюємо над ними. Я бажаю 

вам класної роботи. Якщо коли-небудь запросите в комітет як члена і не будете 

враховувати мої неявки, то я готова з вами працювати. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми всі одноголосно вас вже кличемо. Нам не вистачає 

взагалі чарівних жінок, а вас особисто і особливо.  

ТИМОШЕНКО Ю.В. Ну якщо ви закличете, всі жінки парламенту будуть 

тут. До побачення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, законопроект, колеги Борислава Берези (№ 

1807) про азартні ігри. 

БЕРЕЗА Б.Ю. З позначкою 6.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, пан Борислав. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Добрый вечер. Очень тяжело говорить без Юлии 

Владимировны. Во-первых, я не такой очаровательный. А во-вторых, я не 

смогу вам сказать, что вы такие очаровательные.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ти скажи, що Осуховський красивий і це буде, в 

принципі, на рівні. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Я могу сказать, что девушки, сидящие вот там, очень 

прекрасны, а Осуховский не в моем вкусе. У меня другая гендерная, мне 

нравятся другие, мне женщины нравятся. (Загальна дискусія) 

ЛЕЩЕНКО С.А. Колеги, це… У нас же буде скоро на сайті, протягом 3 

днів, всі стенограми. Я думаю, що… (Шум у залі) За наказом Голови Верховної 

Ради. Тому я думаю, що ми маємо зробити наш комітет ще більш популярним і 

дарувати читачам приємні хвилини нашої дискусії. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми їх видамо в кінці каденції дуже популярним 

виданням. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Собрание сочинений от народных депутатов, работающих 

в этом комитете, можно будет издавать, продаваться это не будет, но читаться 

будет точно. Окей.  

Я хотел… Значит, смотрите, Закон 1807. На самом деле, я откровенно 

говорю, я не собирался заниматься этим законом, я ждал, что предложит наше 

правительство. Наше правительство предложило законопроект, который 

предполагал получение порядка 2 миллиардов гривен… Господин Парасюк, я 

прошу прощения, что вы стонете там? (Загальна дискусія) 

Так, еще раз. Я рассчитывал на то, что законопроект сделают 

профессионалы. Они написали законопроект. Я не знаю, кто, может это 

заблуждение, может какие-то другие интересы, но то, что презентовал 

Премьер-министр заставило меня выступить тогда и Премьер-министр 

согласился, что эти законопроекты недоделанные. Они сняли их с 

рассмотрения. Мне … разрабатывать самому.  

Законопроект, который я подписал, да, … Стоимость лицензий в год – 20 

миллионов гривен. Размещение казино только в помещениях более 1,5 тысячи 

квадратных метров нежилого фонда. Притом помещение должно быть отделено 

от школ, садиков и остановок. Ограничение по возрасту – только с 21 года.  

Я знаю, что очень многие предлагали создать отдельные игральные зоны. 

Это прекрасная идея, отличная. Я ее поддерживаю. Идея Лас-Вегаса может 

существовать. Но в условиях инвестиционного климата Украины никто не 

зайдет с такой инвестицией.  

(Не чути)  

БЕРЕЗА Б.Ю. Еще лучше.  

Следующий вопрос. На сегодняшний день оборот, на сегодняшний день 

согласно экспертной оценки незаконный оборот тех казино, которые действуют 

в Украине, приносят им прибыль порядка 40, я повторяю еще раз, 40 
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миллиардов гривен в год. Я хочу, чтобы просто понимали, о каких суммах идет 

речь.  

Примерно 10 процентов от этой суммы оседает в карманах 

представителей правоохранительных органов. Примерно 30 процентов оседает 

в карманах чиновников, которые выдают разрешительные документы, что это 

гослотереи. Поэтому, чтоб мы понимали, какие суммы уходят из бюджета. 

Именно на базе этого я высчитывал так же, что может получить государство.  

Значит, что мы сделали. Мы создаем Национальную комиссию 

организации проведения азартных игр. Это полный аналог американской 

ассоциации … Примерно такой же, как у нас делает сейчас Национальная 

комиссия по… вернее, Национальное АКБ, Антикоррупционное бюро. Точно 

так же оно создается на базе конкурса по 3 человека от каждой ветви: от 

парламента, от Президента и от… (я уже подустал под вечер). Коллегиальный  

орган профильный, который будет формироваться по принципу формирования 

того же самого АКБ.  

Дальше. Здесь идеально прописана система лицензирования. И что самое 

главное, у нас появилось такое понятие, как ежемесячные отчисления в 

местный бюджет. Смотрите, 30 процентов уходят в спецфонд, которые на 

развитие местного детского спорта. Раз. 15 процентов отправляются в 

Министерство культуры Украины, потому что  на самом  деле, это необходимо 

делать, на самом деле никто этим не занимается, а культурой надо заниматься. 

3 процента отправляется специальный фонд по борьбе с игроманией, 2 

процента для финансирования самой деятельности комиссии, что позволит 

достаточно высокие поставить зарплаты и позволить защитить ее  от 

коррупции.  

А теперь самое главное. 50 процентов отправляется в спецфонд, который 

создан для реализации участников антитеррористической операции и 

отправляет на … є Міністерство охорони здоров'я України. Потому что, когда 

мы ищем все время деньги на протезы пацанам, которые возвращаются, мы 

ищем, на какие деньги их реабилитировать, ну вот они лежат на поверхности, 
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сумма порядка 9 миллиардов должна быть собрана, по моим подсчетам, в год, 

это первый год, соответственно следующий год будут увеличено.  

Зразу скажу, что есть так же защита от людей, которые страдают такой 

болезнью как лудомания. Главное в таком случае, специалисты считают, 

должна быть финансовая преграда, проблем войти. Соответственно мы сделали 

обязательный платеж при входе в любое казино – 1700 гривен в сутки. Это 

является так же и прямым налогом, который уходит в бюджет государства. 

Каждый человек, который заходит в казино, он платит 1700 гривен, получает 

специальный браслет или, ну обсуждаемый вопрос, и после чего, на основании 

этого, он может находиться в течении 24-х часов в казино. В случае, если 

проверяющий орган, в случае, да мы защищаем полностью все, в случае. Если 

проверяющий орган приходит в казино и находит человека без этого билета, в 

таких случаях казино лишается лицензии, … штрафные санкции. Прошу 

прощения, но это вариант, который …, да, да, да, и других вариантов нету. Так 

же, я хочу закончить. Казино – это не место, которое должно быть, в 

обязательном порядке, доступ для всех, кто угодно. Казино – это место для 

отдыха, а не для попытки зарабатывания там денег. Когда человек, мы 

сталкивались с одной проблемой, когда разбирались с казино локальными, 

когда человек идет с зарплатой в две с половиной – три тысячи гривен, он 

хочет, чтобы домой принести 5 – 6 тысяч гривен, он заходит в это казино, 

ставит 2000, потом еще 1000, а потом бежит домой и выносит еще что-то. 

Поэтому мы локализировали эти. Самое главное – мы убрали такую 

возможность, как малые казино – 50, 100, 200 метров, они исчезают, просто не 

возможно сделать. Казино должно быть единым помещением, 1500 метров, 

напоминаю, и что самое главное, а это действительно очень важный вопрос, это 

не имеет право находиться в жилом фонде и не имеет право находиться вблизи 

активного проживания населения, то есть в спальных районах казино быть не 

может.  

Все. Спасибо. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, прошу висловитись, якщо є кому висловитись, 

але я звертаю увагу, що ми зараз обговорюємо не регулювання азартних ігр, а 

ризики корупціогенності. Є в когось по цьому? Прошу, пан Сергій Лещенко. 

ЛЕЩЕНКО С.А. Власне, питання до цього збору, якщо це якийсь 

податок, то як він адмініструватись буде? Як він обліковуватись буде? Як 

взагалі, він буде функціонувати? 

БЕРЕЗА Б.Ю. Это не налог, это специальный сбор, который уходит сразу 

же в местный бюджет. Более того, каждый билет будут номеровать, это все-

равно спецномер, поэтому будут ходить. При проверке наличия этого билета, 

будет также понятно когда он …когда он… Это не налог, это спец…в местный 

бюджет. 

ЛЕЩЕНКО С.А. А кто функции контроля наявності цих квитків 

здійснює?  

БЕРЕЗА Б.Ю. Нацкомиссия, полагается на Нацкомиссию, 

перекладывается… Ну я же сказал, мы создаем профильную Нацкомиссию по 

игорному бизнесу на базе это… по другому никак. 

ЛЕЩЕНКО С.А. Здається зайва бюрократизація. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Это не бюрократизация, на сегодняшний день мы теряем на 

этом достаточно большие деньги. 

ЛЕЩЕНКО С.А. Так не проще наложить на функции милицейских 

органов…… 

БЕРЕЗА Б.Ю. Да, они уже занимаются этим. Спасибо, господин Лещенко, 

я вам скажу сразу… 

ЛЕЩЕНКО С.А. А чем Нацкомиссия будет менее коррумпирована чем 

правоохранительные органы? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Сергію, це вже… ми зараз обговорюємо ідеї 

законопроекту, а не ризики корупціогенності. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Господин Лещенко, я вас сразу отвечаю. Скажите 

пожалуйста, есть ли вероятность того, что глава Антикоррупционного бюро, 

которого мы выбираем возьмет взятку? 
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ЛЕЩЕНКО С.А. Конечно есть. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Так стоит, может быть, отказаться от этой идеи? Нет не 

стоит. На сегодняшний день правоохранительные органы коррумпированы до 

предела, и один из самых главных ихних заработков – это проблема та что они 

крышуют игорный бизнес. Единственный район в Украине, где не крышуется 

игорный бизнес по идее его отсутствия, да, это Троещина, вы можете смеяться. 

Но если вы найдете мне хотя бы одно заведение, одно заведение… 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Я перепрошую. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Я закончу. Спасибо. Так вот, единственное место, во всех 

остальных местах они открываются на следующий день все что угодно, я 

серьезно говорю. Не существует, закрыты. Более того, те два заведения, 

которые… те две структуры, которые очень активно мы не могли закрыть, мы 

закрывали до 6 раз. Нам пришлось пообщаться, прямо вот под запись говорю 

это,  нам же пообщаться с собственниками. После чего они отказали от идеи 

открытия таких заведений на Троещине.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. Пан Юрій Тимошенко. 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Легалізувати гральний бізнес в державі це є злочин і 

його потрібно винищувати. Бабки можна заробляти і на дитячий проституції, і 

на педофілії, варто це тільки узаконити. Я ніколи не проголосує. І не раджу 

нікому голосувати за зруйновані сімї, за людей, які накладуть на себе руки. Я 

цього надивився. Я казино бачив і в Лондоні, і всюди. І чудово знаю істину: 

"хочеш виграти в казино, купи собі казино". Вибачте, це антиморально.  

БЕРЕЗА Б.Ю. Господин, отвечаю вам. Господин Тимошенко, скорее 

всего, что это может быть и антиморально. Но, мне кажется, что мораль, это 

дело каждого. Только что вы назвали человеком, который предлагает 

зарабатывать на детской проституции, господина Яценюка, который 

инициировал этот законопроект. Спасибо.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друзі, ще раз. Давайте так, є різні оцінки і різні погляди 

на легалізацію бізнесу грального. По корупціогенності є запитання? Є в когось 

запитання? Тоді прошу визнати цей закон як такий, що … 
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ДОБРОДОМОВ Д.Є. Можна тільки уточнення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, пан Дмитро Добродомов. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Порядок видачі ліцензії. Можна я ще  так коротко 

буквально.  

Порядок видачі ліцензії. Хто видає? 

БЕРЕЗА Б.Ю. Лицензии выдает, лицензии выдаются, значит, 

Национальная комиссия и Минэкономики. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Ще маленьке. І за яким принципом складається ця 

Національна комісія? 

БЕРЕЗА Б.Ю. Мы уже говорили. Три человека от парламента, три 

человека от Президента, три человека от общественности. Ну, точно такой же 

принцип. Все точно также, ничего не меняется. Это единственный вариант. 

Самое главное, что отказать они никому не могут, они дают лицензию всем, 

действительно, всем, кто соответствуют всем этим стандартам. На сегодняшний 

день в Украине точно будет порядка 24 казино в этих самых, в пятизвездочных 

отелях, под который лоббировался предыдущий закон. А также порядка еще 50 

казино, которые отдельно стоящие здания, все. То есть это не может быть 

бизнес, распространенный как пирожковый. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. 

Тоді прошу підтримати рішення комітету про визнання закону таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства. А от чи підтримувати 

легалізацію грального бізнесу, це вже буде кожен визначитися в залі окремо. 

Прошу проголосувати. 

Хто – "за"? Так, прошу пана Добродомова порахувати голоси. Я бачу, ще 

не всі голосують. 

Хто – "за"? (Загальна дискусія) А в нас кворум. Скільки зараз людей?  

ДОБРОДОМОВ Д.Ю. Ні, в нас є кворум. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А всього скільки людей присутніх?  

СОРОЧИК Ю.Ю. Чотирнадцять. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, рішення прийнято, да.  
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Для стенограми… (Загальна дискусія) 

Прошу проголосувати. Хто… 

ПАРАСЮК В.З. Давайте не будемо розмежовувати… Пане голово, я беру 

слово, з вашого дозволу.  

Хлопці, дивіться, в нас питання стоїть в тому, що ми рішення приймаємо 

в залі Верховної Ради, тут ми розглядаємо питання чи є склад корупції, чи його 

там нема. 

? Я вважаю, що є і тому я голосую проти. 

ПАРАСЮК В.З Все, я зрозумів. Просто-на-просто… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, я прошу проголосувати.  

Хто – проти? Хто – проти? Пан Юрій Тимошенко, пан Ігор Артюшенко, 

так. Хто утримався? Пан Ігор Попов, пан Сергій Лещенко, пан Олег 

Осуховський. Сергій Анатолійович Лещенко. 

Добре, тепер прошу перейти до законопроекту… 1863, так? 

СОРОЧИК Ю.Ю. Так. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це намагання стимулювати підприємців легалізувати 

зарплатню. Є зауваження від експертів комітету?  

СОРОЧИК Ю.Ю. Немає корупційної складової. У вас є, це останній такий 

законопроект. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, 1863, Журжій, Южаніна та інші.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Це також прохання комітету, тому що вони внесені в 

порядок денний. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є зауваження чи заперечення? Там, насправді, це тільки 

регулюється ЄСВ, там нічого не може бути.  

Прошу тоді підтримати, визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. Хто - "за"? Проти? Утримався? Рішення 

прийняті.  

Ми вичерпали порядок денний?  

СОРОЧИК Ю.Ю. Порядок денний так. Але є ще в різному звернення 

народного депутата, голови підкомітету Осуховського.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Олег Осуховський.  

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Вітаю, шановні колеги.  

До мене як до народного депутата звернувся колишній співробітник МВС 

це … Ярослав, який працював в "Беркуті" і після того коли почався той 

безпредел на майдані, вони разом з колегами написали рапорти і пішли з 

"Беркуту" в знак протесту, що займається неправомірним на той час 

Міністерство внутрішніх справ, зокрема, "Беркут". І звичайно, що ті хлопці 

зараз є без роботи, хоч ті які били, вбивали людей на майдані вони зараз дальше 

працюють у "Беркуті".  

І однозначно хотілося, щоб ми від нашого комітету звернулися до 

Авакова, щоб він розглянув цю заяву, тому що я вже неодноразово звертався як 

народний депутат, ще раніше зразу після революції, звичайно, що реакції на це 

нема. І я би хотів щоби ви підтримали таке звернення до Авакова, щоб він 

розглянув … і інших тих хлопців які вийшли з "Беркуту" в знак протесту того 

безчинства, яке коїлося під час революції гідності.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друже! При всій повазі, я думаю, що це все таки треба 

вирішувати кожному депутату окремо, а не комітету як колегіальному органу. 

Працевлаштування конкретної людини просто не входить в нашу компетенцію.  

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Просто, щоб розглянули це.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я поставлю пропозицію на голосування, але скажу 

свою думку. Як на мене комітет може звертатися щодо розкриття якоїсь 

важливої суспільної інформації, щодо переатестації, наприклад, всіх тих самих  

"беркутовців". А говорити розглянути конкретну проблему конкретної людини, 

це все таки завдання уже конкретного депутат,а який може вивчити.  

Втім давайте проголосуємо.   

Хто за те, щоб підтримати пропозицію Олега Осуховського, і всім 

комітетом звернутися до міністра Авакова… 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Ми створимо прецедент, пане Єгоре. Ми створимо 

прецедент. Зараз у кожного… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я це розумію. І тому я висловив свою думку.  
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ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Якщо стоїть це питання, щоб не було прецеденту, 

добре, я знімаю. Я ще раз звернуся до Авакова особисто. Бо ви розумієте, в 

чому йдеться, йдеться в несправедливості. Ті, які вбивали, стріляли, вони зараз 

сидять далі в міліції, далі керують правоохоронними органами. (Шум у залі) 

…ми не зробили такий крок, які навіть виступали по телебаченнях центральних 

під час Революції гідності, вони зараз сидять вдома без роботи, без нічого. Тим 

більше, що вони мали бажання йти на війну і захищати державу. …вони вже 

пішли.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олеже, дякую.  

Колеги, давайте тоді домовимося, щоб це було практикою. Ми від імені 

комітету розглядаємо тільки дуже важливі звернення про відкриття якоїсь 

значущої стратегічної інформації. Або проведення якихось перевірок, які мають 

значення для всієї держави. І ми більше один одному не пропонуємо конкретні 

історії, тому що справа ця небезпечна, "скринька Пандори".  

Пан Дмитро Добродомов.  

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Друзі, я по нашій робочій групі, я просто нагадаю, 

що ми зараз утримали списки на прохання комітету чиновників з АТО, і нам 

треба їх опрацювати і прийняти рішення так, як ми далі діємо.  

Записалися зараз Береза, Дерев'янко, Мельничук і Юрій Тимошенко. Чи є 

ще бажаючі? Є бажаючі. Чи можна просто до мене підійти, це перше.  

А друге. Коли зручно всім? Я спеціально це до комітету. Коли нам 

зручно, щоб для всіх було нормально, зручно, щоб ми сіли, розподілилися, 

визначили якийсь дедлайн по цьому питанню. Завтра, післязавтра.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, друга половина п'ятниці.  

(Загальна дискусія)  

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Четверта п'ятниця, зручно? Добре. Тоді там мій 

помічник ще раз узгодить ці питання. 

Там заходимо на каву до Берези. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, Юрій Юрійович. 
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СОРОЧИК Ю.Ю. Шановні народні депутати, ще раді справедливості 

хотів би. Минулий раз ми не розглянули законопроект нашого колеги 

Костянтина Володимировича Метейченко, пам'ятаєте і його були. Просто у 

зв'язку з тим, що він відсутній, хотіли, сказали, коли він буде присутній, щоб 

він висловив свою позицію, тоді ми приймемо рішення. Від секретаріату 

комітету зауважень по законопроекту не було, що він не містить корупційний 

фактор. Будь ласка.  

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Законопроект касается проведения тендеров. И, 

когда на эти тендера выходят россияне, заведомо демпингуют ценами. И потом, 

когда уже понятно, что они выигрывают эти тендера. И потом, когда уже дело 

доходит до практической реализации этих условий, они срывают эти поставки. 

Поставки, и там, допустим, выполнение тех или иных, скажем так, заказов и так 

далее. Поэтому всего лишь просьба поддержать ее, чтобы в этом не было 

коррупционности. Именно право отказывать в участии тендеров 

представителей страны агрессора. Вот и все в принципе. Все, спасибо. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає заперечень, колеги. прошу підтримати. 

Хто – "за"? Проти? Утрималися? Рішення прийнято. 

Колеги, давайте тоді останнє. Ми обіцяли пану Сергію Лещенку, який 

пообіцяв журналістам ознайомити комітет, що…  

Що, що? 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, просто, щоб була повна чесність. Значить, 

журналісти розкопали, що пан Зайчук отримав землю в Бучі з початку начебто 

для секретаріату комітету, а в результаті вона… Апарату, перепрошую, 

Верховної Ради. А потім вона перейшла в його особисте  користування. Три 

депутати від нашого комітету направили відповідні звернення. Ми це тримаємо 

на контролі. Просто, щоб ви знали, що така історія є. Ми тут маємо бути 

вимогою до парламенту насамперед.  

ЛЕЩЕНКО С.А. Я хотів пояснити, що була пропозиція зробити, 

можливо, звернення від комітету. Але в ході дискусії з'ясувалося, що вже є 
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звернення керівництва комітету Єгора, пана Єгора, а також пана Борислава і 

пана Віктора, і відповідно потреба…комітету відпала. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Супер. Що, друзі, будемо завершувати? Пан Олег 

Барна. 

БАРНА О.С. Шановні колеги, значить, щоб ми не нарікали…питання, які 

будуть …із роботою Генпрокуратури в мене є звернення до комітету, до голови 

комітету пана Єгора. В зв'язку з обранням на посаду Генпрокурора Шокіна 

пропоную такі основні вимоги до роботи Генпрокуратури:  

Перше, звіт щодо перевірки та зміни керівного складу Генпрокуратури та 

керівників обласних прокуратур і місцевих, що він, до речі, обіцяв, звіт щодо 

розслідування резонансних справ та щодо подальшого подання їх до суду, що 

обіцяли, звіт щодо закінчення та відправлення всіх кримінальних справ щодо 

злочинів вчинених під час Революції Гідності до суду.  

Крім того, в подальшій роботі комітету пропоную алгоритм виявлення та 

усунення корупції на законодавчому рівні, а також передачу зібраних даних до 

прокуратури.  

Перше. Схеми корупційні, в порядку масштабності резонансу.  

Два. Дійові особи (автори, керівники та виконавці, крім корупційних 

схем).  

Три. Час запуску постанови Кабінету Міністрів в прийнятті нормативно 

правових актів реалізації установ.  

Чотири. Аналіз роботи правоохоронних органів та контролюючих органів 

відносно названих схем (Рахункова палата, КРУ та інші).  

Аналіз наявних недержавних виступів експертів та інформації засобів 

масової інформації.  

Шість. Рекомендації щодо мір усунення ліквідації (закони, постанови 

Кабінету Міністрів, реалізація відомств).  

Тобто плюс вказати терміни,  щоби Генеральна прокуратура виконувала 

відповідно свої зобов'язання, домовленості із чітко вказаним часом.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже слушна пропозиція. Я думаю, що нам треба 

продовжити наші славетні вже традиції контролю за Генеральною 

прокуратурою. 

Юрій Юрійович підказує, що наступна дата, коли ми можемо 

організувати слухання, це не на наступний вівторок, нема сенсу кликати на 

наступний вівторок цього товариша, який тільки почав працювати, а ми будемо 

заслуховувати прикордонну службу, прошу всіх у кого є матеріали 

підготуватися. Так? А от далі, це 10-те березня, це фактично через місяць. 

Прекрасна дата. Давайте затвердимо і будемо "за". Да? Прошу підтримати це 

рішення. Провести слухання, заслухати інформацію Генпрокурора, як він 

виконує обов'язки. Чудово.  

Пан Іван Мельничук. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Буквально одна секунда. Просьба. Якщо можна, Юрій 

Юрійович, може це від вас залежить. Якщо ми готуємо "Різне" і є виступи, такі 

наприклад як Олега Степановича зараз, може варто ці роздрукувати і роздати 

нам, щоб ми могли спочатку їх вичитати, бо вісім чи десять пунктів "з голосу", 

а потім їх підтримувати. Воно якби важкувато чуть-чуть. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Я вас повністю підтримую, але це повністю залежить 

від вашого рішення. Я думаю – це врахується на майбутнє. Так має бути. 
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