
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань запобігання та протидії корупції 

01 червня 2016 року 

Веде засідання Голова Комітету СОБОЛЄВ Є.В.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В нас могутній порядок денний. 

Друзі, прошу уваги. Є заперечення, зауваження, пропозиції до порядку 

денного? Окрім того, щоб швидко його пройти.  

Прошу тоді підтримати порядок денний, затвердити на сьогоднішнє 

засідання. Прошу голосувати. Дякую. 

Законопроект, матеріали номер 1, номер 4416. Основний автор –  

Співаковський. Ідею ви зрозуміли. 

(Не чути) Я співавтор…. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чесно кажучи, тут три члени комітету є 

співавторами. 

Ідею ви зрозуміли, що депутат місцевою радою, який працює в 

місцевій раді на посаді, він не може займатися підприємницькою діяльністю, 

а якщо він не працює на посаді, то він не може бути директором 

комунального підприємства. Дуже… 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це в багатьох містах проблема і часто це є 

узаконеним конфліктом інтересів, який дуже важко долати. 

Тому є пропозиція визнати законопроект таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства і рекомендувати Раді ухвалити в першому 

читанні. 

Немає інших думок? Прошу тоді підтримати цей проект рішення. 

Прошу голосувати. Дякую. 

Законопроект про очищення влади (2695) доопрацьований. Ми вже 

розглядали цей законопроект, на жаль, Комітет Верховної Ради з правової 

політики на чолі з Русланом Князевичем відправив його на доопрацювання, 
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при чому зробив це таємно. Спочатку документ у них рік лежав без розгляду, 

а потім, дочекавшись коли перший заступник голови цього комітету Леонід 

Ємець поїде у відрядження на сесію Ради Європи, який є автором його 

законопроекту, документ відправили на доопрацювання.    

Основні ідеї, я нагадаю, були наступні. Перше, щоб люди, які йдуть на 

вибори в народні депутати, в президенти, декларували, чи вони не 

підпадають під дію Закону "Про очищення влади". Йдеться про таких 

товаришів, як Льовочкін, Бойко, Вілкул і так далі. Їм не заборонено 

балотуватися, але вони мають давати інформацію, що вони підпадають під 

дію Закону про люстрацію. Далі виборці самі мають вирішувати, чи їм 

підходить такий кандидат. Якщо вони обманюють, що вони кажуть: "Ми не 

підпадаємо", а насправді вони підпадають, тоді у ЦВК з'являється право 

зняти їх з виборів. 

Друга ідея цього закону – зосередити… 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Як-як? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо він не може пояснити своє майно. 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Він працював менше року на високій посаді, тому він 

не попадає під автоматичну люстрацію. Але в Законі "Про очищення влади" є 

і інші вимоги. 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми можемо багато про це розповісти разом з Юрієм і 

Русланом Князевичем. Це тема окремої дискусії, можемо її організувати. 

Друга ідея цього закону – сфокусувати люстрацію на найвищих 

посадовцях. Що зараз відбувається? Судді, в тому числі найвищі, прокурори, 

посадовці прекрасно пройшли перевірку майна, ніяких запитань у податкової 

до них не виникло. Зате по країні, за даними Департаменту люстрації 

звільнено більше сотні звичайних посадовців, які займають посаду 

спеціаліста, молодшого спеціаліста, головного спеціаліста часто в місцевих 
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органах самоврядування або в територіальних органах державних. І там в них 

знайшли, що вони на тисячу гривень неправильно вказали вартість квартири, 

яка була придбана там 25 років тому у спадок, так. Або не можуть пояснити, 

звідки в них взялися іржаві "Жигулі". І це велика біда, тому що це 

налаштовує людей проти люстрації. Вони бачать, як ті, хто ні в чому не 

повинний, люстровані, а ті, хто реально має величезні статки, проходить 

процес люстрації без проблем. І зараз ми разом Департаментом люстрації 

займаємося невластивою для нас справою, і  ми боремося  за відновлення на 

посадах цих людей. Тому друга ідея закону: сконцентрувати  перевірки на 

найвищих посадовцях і не чіпати рівень спеціалістів, молодших спеціалістів і 

так далі.    

Так само, запроваджується кримінальна відповідальність за 

невиконання Закону про очищення влади. Ви знаєте, що є багато сумних 

випадків і чесно кажучи, наш колега Юрій Гарбуз був призначений на свою 

посаду всупереч  Закону про очищення влади. І скільки я з Президентом не  

говорив про це, що не можна так відверто нехтувати законом, ніякої доброї 

реакції не послідувало. 

Якщо… 

(Не чути) Мін'юст оскаржувати  не буде в адмінсуді? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто? Мін'юст неодноразово намагався стати 

стороною таких справ, або ініціювати перегляд таких рішень і кожного разу 

йому відмовляли в цьому судді, які казали: "У вас просто немає ніяких 

повноважень, ви можете наглядати, але ви не можете це оскаржувати" - це 

інша велика трагедія. Це має робити прокуратура, або керівник, якщо він 

відповідальний за подібну людину. 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Те, що він був більш року головою державної 

адміністрації.  

І, до речі, те ж саме стосується Петра Шкутяка, який був… 

(Не чути). І він був в АТО після...  
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ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Він після того був в АТО. 

ДОБРДОМОВ Д.Є.  Він воював і поранення важке було. 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Річ у тому, пане Юрію, згадайте. Я Петра знаю дуже 

добре, це мій друг і я, насправді, дуже шкодую, що він потрапив під дію 

Закону про очищення влади. Він очолював райдержадміністрацію на 

Франківщині один рік, в перший рік часів Януковича, коли у тих просто не 

вистачило часу, щоб дістатися на Франківщину. Але згадайте: "Участь в цій 

війні за незалежність України скасовує люстрацію виключно по справах  

Майдану". Це було написано для "Ягуару", для "Беркуту",  для " Омеги", які 

одними з перших вийшли або брали участь у війні за Незалежність. Якби ми  

написали це для тих, хто був на високих посадах, сьогодні би учасниками 

бойових дій були Льовочкін, Бойко, Вілкул і всі згадані посадовці.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому що вони були на посадах в часи Майдану. Там є 

такий пункт про відповідальність за репресії. І саме участь бойових дій після 

цього є підстави для скасування люстрації.  

Добре. Це тема, на яку я можу говорити довго. Є запитання чи 

зауваження до цього закону? Прошу тоді рекомендувати парламенту 

прийняти за основу і визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства, прошу голосувати. Дякую. Хто проти? 

Утримався? Ігор Луценко.  

Так. 2-а. Народний депутат Павло Різаненко, який прийшов на  розгляд 

цього закону. А, перепрошую. Ви зрозуміли, йдеться про те, що зараз вся 

прослушка зосереджена в руках СБУ. Це, з одного боку, добре, тому що є 

професійний кваліфікований орган. З іншого боку, погано, тому що самої 

СБУ тоді виходить поза увагою і поза дією таких оперативно-розшукових 

заходів. 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А нам треба надати на нього… 
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(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нам треба надати на нього експертизу.  

І народний депутат Різаненко зробив добру справу, пропонує 

Антикорупційному бюро дозволити ці заходи. Я думаю, що ідея добра, бо 

коли один орган монополізує право прослушки, то це призводить до того, що 

як мені розповідав один з працівників з СБУ у них є просто так званні чорні 

номери, які голова виписує і, які не можуть потрапити в прослушку, от, що є 

ясно зловживанням, але зловживанням дуже логічним в таких обставинах. 

Тому є пропозиція підтримати ініціативу депутата Різаненка визнати 

закон таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства і 

рекомендувати парламенту ухвалити в першому читанні. Немає інших 

думок? Прошу проголосувати за це рішення.  

Дякую. Хто проти? Утримався? Рішення прийнято. 

Експертиза. Я буду називати номер закону, якщо у вас є зауваження, 

зупиняйте мене. 4124, прохання відкласти цей законопроект, бо він, здається, 

рятує багатьох кандидатів часів Януковича на суди. 4214, доопрацьований. 

Немає наче зауважень. 4214-2, 4236, 4263, 4276, 4353, 4357, 4373… 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слава Богу. 4456, 4471 прохання відкласти і так само 

відкласти 4489. Наступний законопроект, насправді, під цим номером є. 4496 

немає зауважень. 4501, 4504, 4507, 4522, 4526 прохання відкласти.  

ВОЛОХ В.М.. Пане головуючий… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це державна служба. Прошу.  

ВОЛОХ В.М.. А можна (Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Він до чи після?  

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так давайте рухатися по списку. 

ВОЛОХ В.М.. Просто справа в тому, що тут, в мене судове засідання, 

де я виступаю поручителем, може початися з хвилини на хвилину. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозумів.  
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Давайте через прохання колеги… А в яких матеріалах це є? 3-в? Ігорю, 

давайте так: я зараз дійду до кінця цього списку, щоб ми не збилися, і ми тоді 

перейдемо до матеріалів 3-в.  

Так, значить, 4526 прохання відкласти, 4527 – немає зауважень, 4538, 

4555, 4575, 4587, 4604, 4634, 4635, 4641, 4644 і 4647.  

Немає зауважень до цих законопроектів про те, що вони є 

корупціогенні? Якщо зауваження по  змісту, то секретаріату.  

Прошу визнати їх  такими, що відповідають вимогам антикорупційного 

законодавства за виключенням відкладених. Прошу голосувати, колеги.  

Дякую.  

Костянтине, ви? Теж "за". (Шум у залі)  Хто проти, утримався? Ігор.  

Переходимо до матеріалів 3-в. Пане Ігоре, на якій сторінці? Ага! 

Законопроект, він третім стоїть в цьому переліку, 4317, про рентну плату при 

видобутку газу. Ігор Луценко. 

ЛУЦЕНКО І.В. Дякую.  

Справа в тому. що я попередньо ознайомився з думками експертів 

комітету. Можливо, вони самі їх висловлять або я можу їх за тезувати. Як 

буде краще?  

На мій погляд, те, що вони викладають у своєму висновку, воно ніяким 

чином не вказує про наявність корупціогенних норм. Це зауваження, ну, 

скажімо, загальноюридичного характеру.  

А щодо того, чи є тут якісь речі, котрі суперечать антикорупційному 

законодавству, я, наприклад тут не знайшов. Якщо є така ласка, то можемо 

відкрити цю дискусію. Якщо ж така теза всіх задовольняє, то можемо… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спільна діяльність. Основний ризик таких 

законопроектів – це щоби зберегти високе оподаткування спільної діяльності. 

Ми як парламент встановили це одним з перших рішень, і це було просто 

благословенне рішення Верховної Ради, тому що спільна діяльність тотальна 

корупція при газовидобутку. Ми встановили ренту 70 відсотків і вона просто 

стала не вигідною. Якщо при знижені ставок ренти на звичайну діяльність 
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буде знижена і ставка на спільну діяльність це поверне всі схеми, які були 

навколо "Укргазвидобування" і не лише. Оце є основний ризик. 

ЛУЦЕНКО І.В. Ну, вказаний законопроект ніяким чином не впливає, 

не зачіпає положень Податкового кодексу. Таким чином, на виконання 

договорів про спільну діяльність не впливає.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Річ у тому. Дивіться. Там написано: "виключити 

пункт наступного змісту…", а в пункті якраз ідеться "70 відсотків".   

Ми будемо просто мати дві статті одного кодексу, які будуть мати різне 

значення.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Представтесь, будь ласка.  

ДМИТРІЄВ О. (Не чути) 

ДМИТРІЄВ О. Доброго дня! Мене звати Олег Дмитрієв, я експерт з 

бюджетних і податкових питань фракції ВО "Батьківщина".  

Річ в тому, що за даних положень Податкового кодексу є стаття 252.20, 

яка встановлює ставки рентної плати на всіх видобудувачив, будь-то ренти 

на жорсткі надра, будь-то на нафту, будь-то на газ, і вони там визначені. 

Визначені там і для спільної діяльності 70 відсотків, і для звичайної 

комерційної діяльності, і для тієї діяльності, яка націлена на споживання газу 

населенням, тобто для державних підприємств.       

Але пунктом 9.1 "Перехідних положень" встановлено, що для 

державних підприємств, тобто для того газу, який спрямовується населенню, 

буде до 1 квітня вставлена визначена ставка 70 відсотків, на інший період до 

16-гороку 50 відсотків. Тому це є суто дискредитаційна норма направлена на 

державні підприємства, на "Укргазвидобування". 

Тому пропонується законопроектом просто вирівняти положення 

державних підприємств і комерційних підприємств. І жодним чином ці зміни 

не зачіпають спільну діяльність, тому що оподаткування спільної діяльності 

визначено пунктом 20 статті 252. 70 відсотків. Просто, або експерти погано 

кодекс читали, або не розуміють про що пишуть взагалі. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу вас з повагою ставитися до експертів 

комітету, ви запрошені на цей комітет. 

Яка реакція? Що в результаті буде, якщо виключити цей пункт, по 

спільній діяльності що залишиться? 

КАРМАН Ю.В. Цей законопроект іде у нас по списку як 

некорупційний. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що залишиться, якщо виключити пункт, який 

пропонується в законопроекті? 

КАРМАН Ю.В. Експерт сказав правильно. От так вирівнюється. А то, 

що звернули увагу на спільну, там є передбачено тою статтею, яка була 

названа. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте тоді так. 

Якщо не виникне ризику, то ми визнаємо законопроект таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства, але я зазначу у 

висновку – за умови, якщо це не торкнеться рентної плати на спільну 

діяльність, яка має залишитися на рівні 70 відсотків. Добре? 

Тоді прошу проголосувати саме за такий проект рішення. Прошу 

підтримати, колеги. 

Хто – "за", прошу голосувати. Проти? Костянтин Тимошенко. 

Утрималися? …Матейченко. Утрималися? Немає. 

Дякую, Ігорю і експерту від фракції "Батьківщина". Просто це 

настільки, ви розумієте, корупціогенна дірка, що ми тут дмухаємо на воду.  

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Повертаємося тоді до матеріалів… 

СОРОЧИК Ю.Ю. Ні, ні, давайте уже 3-в… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так і що, ми пройшли один законопроект і той не 

перший.  

Повертаємося до матеріалів 3-а.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Я вибачаюсь.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій. 
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ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Там, ми третій так пройшли швидко, там є один 

законопроект 4456, який поданий… Це на другій сторінці. 4456. От. І там в 

цьому законопроекті є така норма про те, що заклади охорони здоров'я мають 

право провадити іншу, ніж медична практика, господарську діяльність, що 

спрямована на забезпечення медичного обслуговування. І є експерти, які 

вважають, що слово "інша ніж медична практика, медична діяльність", вона 

як би трошки не є доброю. Тому, як мінімум, щоб ми… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зауваження там таке вже є. Я думаю, що про аптеки 

йдеться. 

КАРМАН Ю.В. Ми зробили  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що про аптеки йдеться, та. Ми робили таке 

зауваження.  

Переходимо тоді до матеріалів 3-а. Так, а ми спікера парламенту і 

групу колег по законопроекту 2004а… 

СОРОЧИК Ю.Ю. Запросили. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …запрошували?  

СОРОЧИК Ю.Ю. Да, да. І листом запрошували, і так (Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дорогий Юрій Тимошенко, ти як представник 

славетної групи самооборони і співавтор цього закону маєш нам допомогти.  

Річ в тому, що ми переживаємо за перепустки, тобто за спеціальний 

дозвіл. Ми рік боролися, щоб їх скасувати і, щоб була якісна перевірка за 

паспортом громадянина України. Бо перепустки заснували новий вид 

бізнесу, який, насправді, досі зберігається навіть, коли вони перейшли в 

електронну форму. А ви пропонуєте це законом встановити.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Та зміст ми читали. Нам треба щоб… Я пропоную 

джентльменську угоду з вашої чудової групи Самооборони. Давайте ми не 

будемо зараз приймати рішення, а ви розглянете законопроект саме в частині   

спеціального дозволу через контрольні пункти в'їзду виїзду.  
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Про що йдеться. От Віктор Васильович про це добре знає. Є система 

"Гарт" у прикордонників. Вона є найбільш повна і якісна в Україні. Про що 

ми просили Турчинова та всіх, власне кажучи, просили – взяти зобов'язати 

СБУ і МВС, додати до цієї системи базу бандитів, яка є в МВС, і базу осіб, 

які підозрюються в причетності до терористичної діяльності, яка є в СБУ. 

Тоді людина, яка потрапляє на контрольний пропускний пункт, показує 

паспорт, і за дві секунди прикордонник, СБУшник і всі, хто там є, вони 

бачать що є по цій людині.  

Бо що таке система перепусток? Це зараз робиться заявка, заявка 

відправляється в Київ. В Києві вона перевіряється, причому в усіх трьох 

відомствах, потім повертається назад. І сказано там людині можна або не 

можна. На фоні цих заявок і надання дозволів на ці заявки величезний бізнес. 

Тут у нас є посилання на дослідження громадської організації  "Фундація 

101", на … Новотроїцька 31,5 відсоток громадян зізнавалися, що отримували  

пропозиції пришвидшити отримання дозволу за грошову винагороду. Ну, це 

ти теж добре знаєш, бізнес на цьому роблять, на жаль.  

То ми пропонуємо дуже жорстко контролювати перетин лінії фронту, 

але по-справжньому. Бо, коли ти показуєш паспорт і бачиш одразу, що є в 

електронному вигляді в усіх базах  МВС, СБУ, прикордонників по цій 

людині, тоді її можна затримувати, тоді її можна затримувати,  в залежності 

від того, що ти бачиш. А коли вона тобі показує папірець, підписаний 

людиною в Києві, і там написано "можна", то що може перевірити 

прикордонних, СБУшник? Нічого. "Можна". А як цей папірець дістався цій 

людині, – це зовсім інша історія. Тобто я поділяю, я перший вас підтримую, 

що треба дуже жорсткий контроль, але це має бути справжній контроль. 

Добре? Тоді прохання переглянути цей законопроект саме в частині цих 

спеціальних дозволів. 

4180. Немає зауважень? 

4310-1. 

?. Знято з … 4310. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, автори попросили зняти з розгляду, бо вони 

більший законопроект про ринок електричної енергії готують. 

4310-2. З нами автор Юрій Чижмарь. Але, Юрій, я скажу, що немає 

зауважень насправді до цього законопроекту. 

(Не чути)   

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, я зрозумів. Ми не можемо не надати тобі слово 

тоді. Прошу. 

ЧИЖМАРЬ Ю.В. Ну, я не буду займати ваш час, бо у вас дуже великий 

графік. Але закон в основному спрямований на те, щоб сьогодні в системі 

будівництва мереж електропостачання зняти монополію, яка є за 

постачальними організаціями. Оскільки за введеним 3 роки назад правилом 

саме обленерго, називаємо імена, своїми іменами, проводить всі роботи і 

проводить в тому числі тендери. І вже тому, хто замовляє ці тендери, йому 

просто видають ціну і видають готовий продукт. Таким чином він і не 

впливає на вибір підрядника серед ліцензованих компаній, він не бере участі 

у, скажімо, торгівлі по ціні. Якщо ціни змінилися в процесі проведення робіт, 

йому просто надають акт "Протокол про підвищення ціни". Тобто зрозуміло, 

що це не неправильно. Ми вважаємо, що якщо є ліцензовані компанії, вони 

повинні брати участь у тендерах, які проводить сам замовник по тим 

технічним умовам, яким видає постачальна організація, тобто обленерго. А 

вже хто буде робити, – будь-яка ліцензійна угода по тій ціні, по якій вони 

домовляться, але у відповідності до техумов і якості, які визначає обленерго. 

Така система діяла до 2012 року, але із зрозумілих причин вона була 

змінена. Тому пропонується все ж таки ввести конкурентні засади на ринку 

будівництва мереж електропостачання, що знизить і ціни, і убере питання 

корупції як такої. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую за представлення законопроекту 

особисто. У нас є повна згода, що це насправді є антикорупційним рішенням. 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Знято. Дякуємо дуже. 
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Так, колеги, 1377. Законопроект регулює діяльність лікарняних кас. Тут 

у експертів є велике зауваження, що члени спостережної ради, члени 

правління і інші особи можуть бути членами комітету лікарняних кас і 

отримувати за це винагороду, розмір якої визначається виконавчою радою. 

Ідеться про те, що тут створюється неприпустимий конфлікт інтересів. 

Людина, яка управляє лікарняною касою, не може бути людиною, яка 

контролює роботу лікарняної каси і, тим більше, отримує гроші з цієї 

лікарняної каси. 

То на підставі цього пропонується визнати законопроект авторство 

Бондара і Яценка корупціогенним. 

? 1377 доопрацьований. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає інших думок? 

Прошу проголосувати тоді за це рішення. 1377 доопрацьований 

визнати корупціогенним. Прошу голосувати. Дякую. Хто – проти? 

Утримався? 

? Один. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Один. 

Про кібербезпеку 2126а з зауваженнями, 3245 доопрацьований, 4527, 

4257… 

Я пропоную від комітету написати думку, це не є корупція, але від 

комітету написати думку, що ідея платити соціальні виплати жителям 

окупованих територій за рахунок українського бюджету є, як мінімум, 

спірною. Немає заперечень? 

СОРОЧИК Ю.Ю. Зауваження.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, зауваження зробимо.  

4281, 4409, 4411, 4412, 4437, 4466, 4484, 4493, 4497.  

ДОБРОДОМОВ Д.Є. 4497 можна? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 4497? Прошу, Дмитро Добродомов. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Це щодо посилання відповідальності за 

пошкодження телекомунікаційних мереж. Все добре, все правильно, 
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підтримую це. Але знову ж таки та проблема, яку неодноразово ми бачимо в 

подібних до цього законопроектах. Там постійно ставлять вилки. Для чого? 

Просять посилити відповідальність за руйнування телекомунікаційних 

мереж. Це добре, так. В Кримінальному кодексі вони пропонують штраф від 

200 до 500 неоподаткованих мінімумів.  

Там далі пропонують штраф від там 100 до 300. Ну, ми завжди 

говорили там де від і до, завжди виникає проблема. Причому вона не 

розписана, в яких випадках має бути мінімальною, в яких випадках має бути 

максимальною. Треба ставити фіксовані. Це завжди дає можливість для того, 

щоби десь поставили мінімальну… Дивіться, це не є принципово закон, це є 

взагалі за принцип, щоб ми наголосили можливо в трьох законопроектах, що 

нам треба відділятися від тих вилок, які є в законопроектах, від вилок в 

митних ставквх, від вилок в можливості суддів давати від 7 до 15 років. Так, і 

ми розуміємо, що саме в цьому є багато корупційна складова. Тобто, я 

вважаю, що це принаймні оформити як зауваження щонайменш.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Розумієте, пане Дмитре, якщо ми говоримо про митні 

речі, про які ви згадали – 1 тисяча відсотків, а якщо ми говоримо про 

Кримінальний кодекс, там не може не бути рамок. Бо суддя розглядає не 

тільки сам  злочин, але і особу злочинця, обставини скоєння злочину. Одна 

справа, якщо це людина, там випадково пошкодила в  результаті якоїсь своєї 

діяльності, а інша справа, якщо це найнята група, яка це робить за гроші 

конкурентів. Тобто в таких справах завжди треба обмеження давати судді. І 

ви праві, що це мають бути розумні обмеження, як з одного боку, так і з 

іншого. Але встановити один вид покарання неможливо, там, кожне вбивство 

– це ж завжди, ну, на жаль, індивідуальна справа… 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Є таке.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. І індивідуальна провина конкретної людини. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. І таке є. Але в даному випадку, дивіться, в даному 

випадку, коли у нас говорить від і до, так, і особливо, коли дуже широкий 

діапазон, це погано. Є приклади в європейській практиці, де ставлять різні 
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категорії І, ІІ, ІІІ, ІV, так, умовно кажучи. Тут можливість автоматично 

підходити, а не суб'єктивно до цього плану. Дивіться, я ще раз кажу, це не є 

принциповим моментом настільки, щоб визнати… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, я розумію.  

(Не чути) …корупціогенним цей закон.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто тільки йдеться про Кримінальний кодекс, там 

завжди є ця межа. Може ми не погоджуємося з межею, це нормально. Але це 

тоді треба обговорити, там, на рівні першого, другого читання, да? Я думаю, 

що тут треба експертизу більшу мати.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. 4498 про політичні партії, 4503… 

СОРОЧИК Ю.Ю. Закон розглянутий і його не прийняли. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вчора, да. На доопрацювання відправили, здається. 

4517. Тут страшна, як на мене, річ. Значить, слухайте, якщо підприємство 

робить будівництво житла для молоді, то частина ПДВ має спрямовуватися 

до спеціального фонду державного бюджету, щоб потім підтримувати 

забезпечення цієї молоді житлом. Ну, тут для мене одразу кілька запитань. 

Перше. Як визначати, що підприємство робить житло для молоді? 

Житло завжди продається людям будь-якого віку за бажанням. Не буває 

будинків, де живуть люди виключно однієї вікової категорії, так.  

Друге. Створювати спеціальний фонд куди частина ПДВ буде 

відправлятися. Ми з вами неодноразово боролися проти утворення будь-яких 

спеціальних фондів, оскільки це часто є підставою для годівнички. 

Є пропозиція визнати цей законопроект корупціогенним, якщо немає у 

експертів інших думок. 

ТИМОШЕНКО Ю.В. А питання можна? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Юрій Тимошенко. 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Якщо у нас, коли ми, наприклад, роздавали 

земельні ділянки саме молодим сім'ям, то, може, хтось десь може і будинок 

побудувати саме для молодих сімей. Треба про це не забувати. Може бути і 

таке. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. А якщо через день після здачі цього будинку молода 

родина продасть його немолодій родині, тоді що робити? 

(Не чути) Тоді в нас залишиться… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ні, ні, тут же ідеться про те, що ПДВ треба взяти в 

спеціальний фонд передати. ПДВ, яке сплачує компанія забудовник. 

Прошу, Олег Барна. 

БАРНА О.С. Ну фактично є програма забезпечення молоді житлом, раз. 

Є відповідно і програми будівництва будинків на селі теж для молоді. Поряд 

з тим, кожна молода сім'я, яка стає на чергу, відповідно має право на 

відповідне отримання допомоги в тому числі і пільговими кредитами або 

іншими. І відповідно це можна розглядати таким чином – якщо молода сім'я 

отримала відповідно до закону належне їм житло, в тому числі і молоді 

спеціалісти, вони скористалися своїм правом на це. Якщо вони продали це 

житло, це безпосередньо є право, але поряд з тим вони вже отримали своє 

житло, яке належне їм по закону.  

Тому фактично мова іде про те, що сприяння розвитку молодіжного 

будівництва чи забезпечення молоді і так далі, треба ставити на пільгові 

умови, а що буде молодь робити з тим далі житлом, це вже їхня особиста 

справа. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я теж про це і кажу, Олеже. Якщо молода родина 

отримала, наприклад, компенсацію відсотків по кредиту або землю, або 

гроші на довгострокове кредитування для їхнього житла, це їхня справа, як 

вони з цим розпорядяться. Але ми говоримо про ПДВ, яке сплачується 

компанією, що робить будівництво, і має спрямовуватися в спеціальний 

фонд. Це не стосується вже зовсім молодої родини,  це стосується 

конкретного ПДВ конкретної будівельної компанії. В цьому є ризик. Вадиме, 

яка ваша думка?  

КРИВОХАТЬКО В.В. (Не чути) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте я поставлю на голосування. Хто за те, щоб 

визнати цей закон корупціогенним, прошу проголосувати. Юрій Юрійович, 

порахуйте.  

Ясно. Рішення прийнято. Хто – проти? Утримався? Одноголосно. 

4517. Вибачте, та, утримався. 4518. Ну, це відповідно… А, ні, 

перепрошую, 4518 це зовсім інша історія, це про квотування 

працевлаштування. 4532, 4557, 4564, 4569, 4580, 4581, 4607, 4637. Колеги, ми 

вже визнавали цей законопроект корупціогенним, коли подав попередній 

уряд, на жаль, він знову внесений. Тут йдеться про створення згідно закону 

інформаційної системи портового співтовариства. Як пише експерт, на 

законодавчому рівні закріплюється теперішня ситуація, коли державне 

підприємство "Адміністрація морських портів України" передала 

повноваження щодо розробки та впровадження такого програмного продукту 

спеціалізованій організації ТОВ "ППЛ 3335". Фактично йдеться про те, що 

зараз вже є приватна компанія, яка за дорученням державної має монополію 

на цю інформаційну систему, а в законі це хочуть закріпити як практику.  

Ми мали вже такі страшні історії раніше в державних органах. Я 

пропоную цей закон так само визнати корупціогенним, як ми це зробили, 

коли його подав уряд Арсенія Яценюка.  

Немає інших думок? Прошу тоді проголосувати, визнати закон 

корупціогенним. Дякую, колеги.  

І останній – 4643, немає великих зауважень. Прошу визнати ці 

законопроекти, що відповідають вимогам антикорупційного законодавства. 

Прошу голосувати.  

Чудово! Рішення ухвалено.  

Матеріали номер 3-в.  

? Можна?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Юрій Дерев'янко.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Шановні колеги, шановні голово! Прохання, якщо 

можна, розглянути зараз 27-й номер, тому що я маю необхідність відійти, а 
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потім прийду назад на комітет. Це стосується… в нашому порядку денному 

він є. Це стосується мого законопроекту. І, на мій погляд, певного порушення 

права депутата на законодавчу ініціативу. Так є таких два законопроекти – 

мій і Чумака. Ми просто зараз до цього підійдемо, якщо буде ваша згода 

розглянути зараз……….. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Без проблем. Давайте перейдемо до матеріалів 27. 

(Шум у залі)  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Якщо можна, я можу коротко доповісти.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Він же ж визнаний не корупційним.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Так, але я хочу пояснити суть питання, щоби члени 

комітету…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Юрій Дерев'янко.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Це законопроект, який був зареєстрований, і наш 

комітет розглядав і визнав його некорупційним. І після цього відповідний 

комітет, Князевича, розглядав його так само і визнав його таким… начебто 

визнав його таким, що він є таким, який суперечить Конституції.  

І після цього Князевич звертається до Парубія, до спікера Верховної 

Ради чи до ще Гройсмана, я не звернув увагу на кого це було адресовано. 

(Не чути) До Парубія. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. До Парубія. Про те, що відповідно до статті 94 

Регламенту Верховної Ради він направляє, пропонує, щоб Парубій звернувся 

до нашого комітету з тим, щоб цей законопроект ще повторно розглянути, 

тому що така є процедура перед тим як включати в порядок денний. 

В той самий час, він не взяв до уваги, що 3 лютого 2016 року Верховна 

Рада вже проголосувала за цей законопроект і включила в порядок денний і 

інших статей Регламенту, які передбачають виключення цього документу з 

порядку денного немає. Це тільки Верховна Рада може приймати таке 

рішення. Це з точки зору форми.  

З точки зору суті. Я не знаю, хто писав, якийсь з помічників, пану 

Князевичу цей документ. Але основна претензія чому цей законопроект не 
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відповідає Конституції полягає в тому, що начебто цей документ є не 

законом, а підзаконним актом, а відповідно до роз'яснення Конституційного 

Суду не можуть підзаконні акти суперечити законам.  

Я взагалі, чесно кажучи, дуже здивований як такий поважний комітет 

Князевича міг таке написати в тому сенсі, що ми якраз і вносимо 

законопроект, відповідно до якого вносимо зміни в відповідні закони для 

того, щоб ці відповідні закони можна було змінити і ніяких підзаконних актів 

ми тут не пишемо. Це я просто цитую висновок комітету. Це у висновку таке 

написано. У висновку таке написано, уявляєте? І… Ну, тут у висновку таке 

написано.  

І тому я з великою повагою ставлюся до Руслана Князевича, ми окремо 

з ним на цю тему поговоримо, безумовно, але, ну, не можна писати ті речі, 

думаючи, що ніхто це не прочитає. Тобто ми це уважно прочитали і тут 

дійсно написано… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просто не розумію, я слухаю, слухаю… Я не 

розумію в чому має бути робота нашого комітету? Ми його розглянули, 

визнали таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, 

рекомендували парламенту ухвалити в першому читанні… 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Так. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … що ми ще маємо зробити? 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Він каже, що, якщо він не відповідає Конституції, 

то так як це наш профільний комітет… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, а Руслан Князевич же ж не є Конституційним 

Судом.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Я розумію. Але ,він каже, комітет, який… 

?. Висновки. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Висновки.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, висновок його комітету?  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Так. Він дає висновки. Він вважає, що, якщо 

висновок його комітету такий, що він не відповідає Конституції, то ми як 
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профільний комітет повинні ще раз  його розглянути і врахувати або не 

врахувати ці…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це є така норма Регламенту? 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. …ці його висновки і, відповідно, відкоригувати, 

можливо, наше рішення нашого комітету як профільного. Тому що це 

законопроект, який передбачає внесення зміни у закони, в тому числі, і 

запобіганню протидії корупції.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрію, а ви не будете проти, якщо ми вивчимо 

Регламент, бо я вперше чую про такий наш обов'язок, і зрозуміємо, чи ми 

маємо право взагалі таке робити.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Ну, після того, коли включений  до порядку 

денного, ми взагалі не маємо права по Регламенту це робити…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді ми просто підготуємо відповідний проект 

рішення.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. …і керуватися 94-ю статтею. Тому що він вже 

включений  у порядок денний. Тільки Верховна Рада може його зняти…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Юрійович хоче додати.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Шановні колеги, Юрій Богданович правий. Чому 

воно включено? Тому що, на жаль, так його підсунули і Голові Верховної 

Ради, і Голова Верховної Ради  Андрій Парубій дав таке доручення. Тому ми 

могли… ну, як би зобовл'язані його розглянути. Але питання перегляду 

таких, коли вони вже включені у порядок денний, норми такої немає. Тобто 

це рішення вже парламент буде вирішувати, чи суперечить він, наскільки він 

суперечить Конституції. Можливо, внесуть корективи туди.  

Тому моя пропозиція – розглянули, прийняли до відома, йдемо дальше. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре! Прийняли до  відома і вивчаємо Регламент, чи 

ми можемо відреагувати на таке прохання.  

Якщо не маємо, то треба підготувати проект рішення і проголосувати…  

СОРОЧИК Ю.Ю. …як голова комітету виступати під час обговорення 

законопроекту і давайте своє заключення. Ви даєте  заключення на кожен 
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законопроект, де ми його визнали антикорупційним, і він повинен вставати і 

казати: це суперечить.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. В разі, якщо він не змінить свою думку, виходячи з 

того, що тут написано.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Так, так!  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре! 

Є пропозиція діяти. І приймаємо до відома і готуємо проект рішення 

про Регламент і його застосування в цьому випадку.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Дякую, шановні колеги.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Матеріали номер 3-б: 4520, 4584, 4591, 4594, 4625, 

4631, 4632, 4669, 3864-п, 4085-п, 4530… (Шум у залі)… Що? А в нас 

прийшов Олег Осуховський.  

А в нас же ж зменшилась кількість членів комітету. Ні? (Шум у залі) 

Нас 11. Кворум є прямо зараз. Повертайтеся, Юрію.  

4530, 4645п, 4645п-1, 4656, 4662, 4681,4686, 4700, 4704,4542, 4542-1, 

4542-2, 4542-3 і 4542-4. Ні, 4542-5 і шість. 4543 і 4543-1.  

Прохання визнати їх такими, що відповідають вимогам 

антикорупційного законодавства. (Шум у залі) А там вже є рішення. (Шум у 

залі). 3-б, матеріали 3-б, друже.  

Прошу визнати їх такими, що відповідають вимогам антикорупційного 

законодавства. Прошу голосувати, колеги!  Дякую.  

Матеріали номер 3-г. Стоп! 3-в, перепрошую! Ми їх почали, а потім 

відклали. 3-8, перепрошую.  

1874 доопрацьований прохання відкласти, 3019 доопрацьований – нема 

зауважень, по 4317 рішення прийняли, там треба про цю спільну діяльність 

написати. 4372, немає проблем. 4391.  

Тут пропонується як гуманітарну допомогу дозволити ввозити стандарт 

"євро-5" машини  нижче стандарту "євро-5". І ввозити без сплати акцизів і 

мита транспортні засоби спеціального призначення для Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій.  
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Я думаю, що будь-яка "дірка" при ввезенні авто призведе до супер-

бізнесу. Так?  

Прошу визнати законопроект  таким, що не відповідає вимогам 

антикорупційного  законодавства. В тебе інша думка? Я думав, ти "за".  

Прошу… Перепрошую, Олег Барна.  

БАРНА О.С. Тут у зі є перелік відповідно установ … які мають 

спецпризначення там "швидкі"…. автомобілі…в тому числі і…. Але мова йде 

… спеціальні автомобілі, які стосуються … служби надзвичайних ситуацій. 

Це є специфічний автомобіль. Інакше не може бути. Наприклад, … розвалин 

і так далі.  

Тобто мені здається, що служба надзвичайних ситуацій… яка не може 

обійтися без спецзасобів. А якщо ми… вони і так є … Крім того, ці 

спецзасоби є …. дуже дорогими. Якщо … накладати митні збори, … 

спецзасоби і спецавтомобілі дуже часто не виробляються в Україні. … 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олеже, ми це розуміємо. Питання просто, що потім з 

цими кранами далі стається.  

БАРНА О.С. … Законопроект, якщо грузовий автомобіль 

переобладнується в легковий, міняється техпаспорт, то, відповідно, акциз 

сплачується. Отаке.  

Так само і тут. Якщо його …  

(Загальна дискусія)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, дивіться, будь-яка "дірка"… Воно буде 

формально на балансі, а буде передано в управління десяти будівельним 

компаніям. Ну, це ж будь-яка дірка в митному чи податковому законодавстві, 

в наших умовах це завжди корупція.  

БАРНА О.С. (Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я розумію. Ці ж гроші, вони ж сплачуються в 

бюджет. Вони ж в бюджет сплачуються за розмитнення. Вони потрапляють 

так само до грошей платників податків.  

Добре, давайте проголосуємо і визначимося шляхом голосування.  
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Хто за те, щоб визнати цей закон корупціогенним, прошу голосувати. 

Юрій Юрійович, рахуйте.  Ясно! Рішення прийнято.  Хто проти, утримався? 

Двоє колег.  

Наступний 4399, 4402.  

Далі прохання відкласти цілих три: 4405, 4414, 4455 доопрацьований.  

Немає зауважень до  4473, 4490, 4495, 4495-1 і два.  

4516, 4525, 4545. (Шум у залі) Так, добре! Не розглядаємо!  

4547, 4547-1, 4536 і 4554 теж прохання відкласти.  

4536 і 4554, це стосується земель Академії наук. Відкласти, просто 

більше проаналізувати. Землі Академії наук – це ого-го-го-го! Бо я хочу 

просто більше на нього часу витратити, зібрати ще думки.  

4550, немає зауважень. 4572, 4585, 4592, 4601, 4608… Одну секунду. 

Тут є одне запитання. Уряд отримує право у повному обсязі визначати склад 

Ради накопичувального фонду. Йдеться про накопичувальний пенсійний 

фонд. Зараз це робить Президент спільно з Верховною Радою України. Я 

думаю, що можна оформити як зауваження велике. 

Добре. 4608-1, 4614, 4616, 4638 і 4696 – прохання визнати їх такими, 

що відповідають вимогам антикорупційного законодавства. Прохання 

голосувати, колеги. Дякую. 

3-г. Юрій Тимошенко. 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Дивіться, в порядку інформації стосовно 4554. 

Вам на майбутнє просто як приклад. 

У нас на Коломиївщині так само існує, під Коломиєю, так звана 

дослідна станція, яка не проводить уже десятки років жодних дослідів, там 

взагалі нічого немає. Там є тупо велетенський ковалок землі, вони віддають 

це невідомо кому в оренду, отримують за це кошти, а територіальна громада 

вже скільки років намагається забрати і повернути собі цю землю. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я повністю поділяю цю думку, повністю поділяю цю 

думку. 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Дякую. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просто хочу подивитися на процедуру, що буде 

далі з цими землями, бо це справді, ну, величезна кількість земель. В 

Академії наук – ого-го-го! Вони будуть суперземлевласником, якщо їм 

залишити. 

0098. Це матеріали 3-г. 0099, 0100, 0101, 3822 (доопрацьований), 4121 

(доопрацьований), 4208 (доопрацьований), 4386-1, 4408, 4442-1, 4450, 4457, 

4463, 4494, 4505, 4514, там все в порядку. 4523. 

Колеги, ми вже визнавали такий законопроект корупціогенним. Це 

ідеться про Державний земельний банк. Схема товариша Арбузова, якщо я не 

помиляюся. А законопроектом пропонується вжити заходів щодо 

реорганізації або приватизації утвореного Державного земельного банку. 

Є навіть цитата Петра Порошенка, який був тоді народним депутатом: 

"Зацікавлені чиновники вважають, що механізм з ексклюзивними правами 

Державного земельного банку дозволить їм тихо реалізувати свої корупційні 

схеми." 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Уряд. Вони повторно внесли цей законопроект. Я 

думаю, що, може, автоматично, а може і не дуже автоматично. 

Є пропозиція визнати цей законопроект корупціогенним за аналогією з 

рішенням попереднім. Прошу проголосувати Закон номер 4523. 

Прошу голосувати, колеги. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 4528, 4535, 4539, 4560, 4561, 4565, 4567, 4570, 4571, 

4574, 4574-1, 4577, 4599, 4603, 4612, 4624, 4633, 4642, 4646, 4660, 4667, 4668, 

4674, 4629. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зняти з розгляду? Знімаємо. 

4475, 4478, 4488, 4609. Прошу визнати їх такими, що відповідають 

вимогам антикорупційного законодавства. Прошу голосувати, колеги. Прошу 

голосувати. Дякую. 

3-д. Прохання відкласти 3783. 4074 доопрацьований, немає зауважень. 
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4101. Я читав цей законопроект і не розумів. Йдеться про те, щоб 

визнати юридичні особи публічного права благодійниками. Я взагалі не 

розумію, як це можливо, бо публічні особи… Юридичні особи публічного 

права – це насправді державні установи і відомства. Вони не можуть бути 

благодійниками, це виключено. Виключено просто, вони не мають права 

здійснювати ніяку благодійну діяльність. Якщо йдеться про людей, які там 

працюють, це інша справа. Хтось може пояснити? 

(Не чути) Я згоден, не можуть. Просто державні… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є пропозиція визнати цей закон корупціогенним і 

проголосувати за це прямо зараз. Прошу голосувати, колеги. Дякую, рішення 

прийнято. 

4116, 4192. Прохання відкласти 4211 і 4235, треба більше часу. 

4217-1, 4252, 4255, 4256, 4277, 4294, 4307 – жодних проблем. 4335. Ще 

один прохання відкласти – 4346. 

А от дуже складний закон 4358: внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо встановлення відповідальності за посередництво у 

підкупі. Іван Мельничук і Костянтин Матейченко є насправді авторами цього 

законопроекту. Це 4358.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що-що?  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте його відкладемо. А в мене прохання до 

знавців кримінального права подивитися на цей законопроект уважно. Бо 

зараз посередник карається, власне кажучи, за те, що він бере участь в 

хабарництві. Якщо це виділяється в окремий від кримінального злочину тут 

виникають багато ризиків щодо цього. Ну, зокрема, можливість не 

відповідати за свої дії. Прохання наступного разу разом з Іваном 

Мельничуком і Костянтином Матейченком зробити дискусію. Поки 

відкладаємо. Тут справді треба, колеги, подумати.  

4400. 4407. 4441. 4448. 4452. 4453. 4464. 4472. 
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А давайте зробимо жирні зауваження про три законопроекти, 4477, 1 і 

2. Три законопроекти підряд. Вони збільшують фінансування Національної 

академії наук без… 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, великі такі зауваження.  

Без класифікації на що ці гроші будуть використані. Національна 

академія наук це насправді величезна біда з точки зору ефективності 

витрачання грошей платників податків. А, якщо і немає ще зазначення як ці 

гроші будуть використані це може бути двічі біда. Зробимо велике 

зауваження.  

447… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді треба запрошувати  і Тимошенко, яка Юлія, і  

Вілкула, який Олександр, бо вони автори альтернативних. Давайте  

напишемо зауваження.   

4480. 4491. 4510. 4546. 4548.  4551. 4552.4553. 4558. 4559. 4562. 4566. 

4568. 4583.4595. 4596. 4610. 4613. 4617. 4618. 4619.  

Колеги,  прохання визнати ці закони такими, що відповідають вимогам 

Антикорупційного законодавства. Прошу проголосувати. Прошу голосувати, 

колеги. Дякую. 

Тепер матеріали номер 4.  

Так, Юрій Юрійович? 

А у нас тоді не буде кворуму, якщо ти підеш? 

Ми можемо 5 хвилин? Нам просто корупціогенними треба визнати.  

Колеги, по  законопроекту 2270 (авторство Лубінця) немає заперечень, 

щоб визнати його корупціогенним.  

Прошу, Олег Барна. 

БАРНА О.С. Давайте так. Тут питання стосується про те, щоби 

відповідно, скажемо так, відносно адвоката не проводилися певні дії 

пов'язані з його діяльністю із захисту. Мені здається, що питання проведення 

дій адвоката щодо захисту – це те саме, що дотримання лікарської таємниці. 
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Бо якщо ми будемо зараз  відкрито переслідувати і підслуховувати адвокатів, 

то це буде те саме, що будуть скоро священників заставляти і таїнство 

сповіді, цей, відкривати, так само, як це робив Петро І. … правоохоронних 

органів належним чином…   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олеже, давай так, якщо є заперечення, ми зробимо 

дискусію. Насправді, адвокати – це саме ті, хто носить хабарі суддям. Не всі, 

але це їхня професія, будемо відвертими. 

Давайте відкладемо, запросимо Лобунця, зробимо дискусію. Просто 

Дмитро тут Добродомов має йти, а я хочу, щоб ми прийняли рішення. Да. 

Колеги, наступний законопроект. Пропонується визнати 

корупціогенним Закон 2425. Немає заперечень? 

(Не чути) Немає. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу проголосувати за це рішення. Дякую. 

Матеріали номер 6. Так, ну, це точно буде велика дискусія. Давайте 

його запросимо авторів. Добре, Юрій Юрійович? 

СОРОЧИК Ю.Ю. Давайте. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Він дуже важливий – 3510 доопрацьований. І треба 

всіх запросити, бо це той законопроект, який вже в парламенті не один 

місяць обговорюється і доопрацьовується. Так само відповідно 3510-1, теж 

викликаємо співавторів.  

По 3544 – спеціальні економічні зони (Гіршфельд, Довгий), пропозиція: 

визнати корупціогенним. Немає заперечень? Прошу проголосувати за це 

рішення. 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу проголосувати, колеги. Дякую. 

3545 і 3546 – це зміни до Податкового і Митного  кодексу з цим же 

законопроектом теж прошу визнати корпціогенними за аналогією. Прошу 

проголосувати. Рішення прийнято.  

Про Державний реєстр присяжних. Є пропозиція зробити велику 

дискусію і запросити Миколу Хавранюка, який висловлював з цього приводу 
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зауваження. В нас є Юрій Тимошенко, Ігор Луценко, можна Юлію 

Тимошенко запросити. Давайте відкладемо це рішення.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ага, разом з 3608, бо це теж стосується роботи 

присяжних.  

По 3763 є пропозиція зробити зауваження. Тут йдеться про 

реорганізацію Митної служби. Цей законопроект викликає велику дискусію в 

середині податкового комітету. Я думаю, що на рівні першого, другого 

читання вони можуть виправити те, що тут описано експертами. Бо тут 

питання в основному з формулюваннями. Я розумію, що це митниця… 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, яка ваша позиція? Зауваження чи… Олег 

Барна. 

БАРНА О.С. (Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ти йдеш вже?  

БАРНА О.С. (Не чути) Відповідно, то там, в першу чергу, навести 

порядок. Тому (Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нас 10 залишилося.  

(Не чути)  

СОРОЧИК Ю.Ю. Ми обговорювали, коли були представники ДФС, ми 

вже не один раз запрошували і Южаніну. Ну, скільки просити. Переносили 

спеціально кінці…  

САВЧУК Ю.П. Єгор, можна два слова?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Юрій Савчук як експерт в цій темі. 

САВЧУК Ю.П. Це питання, дійсно, дуже об'ємне і дуже слушне. І з 

кондачка його вирішувати не можна. Я візьму порівняння, да,  в митній 

службі Польщі, яка є менша по населенню і по розмірам країна, працює 

набагато, це десь відсотків на 30 чи 40 більше митників як в Україні. І вони 

сконцентровані на цій роботі, і може це дійсно правильно розділити митницю 

і сконцентрувати її саме на цій роботі. Але потоки все рівно стикаються 
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ДФС, відносно все йде в бюджет України. Воно дуже тонке це питання. 

Якщо рубонути і не зробити правильно, ми можемо попасти знову. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, добре, давайте проголосуємо.  

САВЧУК Ю.П. Тому сюди треба викликати Южаніну, вона фахівець, 

це її напрямок. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але це вже зробили, у неї просто свій комітет. 

БАРНА О.С. Я прошу пробачити. У нас дуже багато виникало питань 

відносно призначень на митниці, щоб туди втрачалися начальник ДФС і так 

далі. Тобто кадрова політика, раз. І друге, сама організація роботи митниці 

повинна бути незалежна… і так далі. Тому нам треба міняти. І давайте 

проголосуємо цей законопроект, і я думаю, що він досить такий, знаєте, 

революційний…  

СОРОЧИК Ю.Ю. А в чому там революція? Якщо серйозну дискусію, 

тому що тут навпаки уряд, треба на рівні уряду це розглядати, а не відірвано, 

депутати собі приймають рішення, уряд, ви ж сформували уряд. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Юрій Юрійович, ми чули.  

Давайте так, колеги, хто за те, щоб визнати цей законопроект 

корупціогенним, голосуйте. Нуль, ясно.  

Наступний законопроект. Галасюк, Продан, я ще минулого разу 

дискутував з вами, шановні експерти, що це ніяка не корупція, а навпаки 

боротьба з корупцією. Те, що уряд має скасувати важливі законопроекти і 

підготувати нові це справді виклик, але це не може вважатися корупцією. Чи 

є інші думки? Цей законопроект про те, щоб відмінити всі ліцензії дозволи, а 

потім підготувати нове законодавство, так звана регуляторна гільйотина. Я 

вважаю, що це потужний антикорупційний крок. Давайте оформимо як 

зауваження, і прошу за це проголосувати.  Прошу голосувати, колеги. Дякую. 

15.  

Оці інноваційні суб'єкти, це 100 відсотків.  Корупція,  3796.  

Немає інших думок? Прошу проголосувати за визнання 

корупціогенним. Так само 3797 і 3817. Бо вони пов'язані. Це Податковий і 
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Митний кодекс. Прошу голосувати колеги, щоб було чесно. Дякую, рішення 

прийнято. 

Стоп, стоп, стоп. По 3818 в нас виходить така сама аналогія, як з 

законопроектом про Тимошенко, який ми розглядали за допомогою колеги 

Юрія Луценка.  

Андрію, така сама, да, схема регулювання? 

Тоді ми за аналогією я пропоную написати, як в законопроекті  

Тимошенко, що якщо це не стосується спільної діяльності, то о'кей, ми 

визнаємо його таким, що відповідає вимогам антикорупційного  

законодавства. Добре? 

Прохання проголосувати за це рішення. 

СОРОЧИК Ю.Ю. І з зауваженнями.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. І з зауваженнями. Дякую.  

Не залишається кворуму? (Загальна дискусія) 

Ми вже тепер розміром з футбольну команду, з професійними замінами 

працюємо, я бачу. Народний депутат Чумак заміне народного депутата 

Лещенка. Да, да. 

3844 ми це вже визнавали, що якщо будуть податкові пільги для тих, 

хто надає в оренду житло переселенцям, це буде величезна дірка, а це зміни 

до Податкового кодексу. 

Прохання визнати корупціогенним, прохання голосування… 

Це матеріали номер 19, Закон 3844. Прошу голосувати, колеги. Дякую, 

рішення прийнято. 

3869. Юрій Юрійович, ми вже це розглядали. Олег Валерійович 

пропонує, щоби посадовці майном відповідали за свої дії. Це, звісно, 

екзотична ідея, але вона не корупціогенна, на мою думку. Якщо хтось 

вважає, що вона корупціогенна, прошу висловитися.  

Тоді прошу визнати закон із зауваженням таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства. Прошу голосувати, колеги. 

Дякую. 
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Так, 4140. Так а ми хіба… Це за нас Марушевська була, да, з цього 

приводу? 

СОРОЧИК Ю.Ю. Так-так-так. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І казала, що… 

СОРОЧИК Ю.Ю. Обіцяли і нічого не зробили. 

? Так пообіцяли його відкликати. Його ніхто не відкликав по сьогодні. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Це у нас часто так є. Тому, а ми стимулюємо… 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Юрійович, тоді особисте прохання. Ми їй 

подзвонимо і скажемо, що це останнє китайське запередження. Може, там 

будуть якісь нові дані. Переносимо розгляд.  

Я знаю, що вони хочуть урядовими постановами це регулювати. Я хочу 

зрозуміти як. 

Так, 4175. 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, той пропускаємо, бо вони одного стосуються. 

4175. Ну, тут звісно формулювання просто історичні. Якщо є нагальна 

потреба у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих обставин, 

то  процедури можна не застосовувати. Ну це 100-відсоткова корупція, 

особливі обставини здійснення потреби. 

Прошу проголосувати за визнання корупціогенним. Дякую. Рішення 

прийнято. 

4231. Тут ідеться про те, що Нацбанк отримував так само низькі 

зарплати, як і всі інші державні органи. 

Ми з вами з минулого року обрали політику, що встановлення низьких 

зарплат є корупціогенним фактором. Якщо службовцям НБУ платити низькі 

зарплати, то це буде дорого коштувати Україні. 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що-що? 
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Да, там і так величезні запитання. Сьогодні наш колега Сергій Лещенко 

звернув увагу на інвестиції і цінні папери ДТЕК, от.  

Тому є пропозиція визнати цей закон корупціогенним. Прошу 

голосувати. Дякую. 

Ви утрималися, так? Добре, Юрій Савчук утримався. 

Нова спроба створити спеціальну економічну зону Порто-франко, 

Закон номер 4245. Прохання визнати корупціогенним. 

Прошу голосувати. Прошу голосувати, колеги. 

Все? Що нам ще залишилось?  

СОРОЧИК Ю.Ю.  "Різне". 

ГОЛОВУЮЧИЙ. "Різне"? 

СОРОЧИК Ю.Ю.  Да. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Матеріали номер 26. 

Друзі, подивіться уважно. Дивне прохання. Нас запитав спікер, чи має 

Верховна Рада право прийняти в подарунок систему "ЛІГА:ЗАКОН". Апарат 

разом з Юрієм Юрієвичем підготував думку, що не має. 

СОРОЧИК Ю.Ю. І Головним юридичним правлінням Апарату 

Верховної Ради… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не має права приймати цінні подарунки Верховна 

Рада України. 

ЛУЦЕНКО І.В. А чому… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому що це суперечить законодавству. 

ПОПОВ І.В. А якщо провести тендер на безкоштовне встановлення… 

СОРОЧИК Ю.Ю. Ну, хай проведуть. 

(Не чути)  

СОРОЧИК Ю.Ю. Бо тут хочуть потім гроші брати. Спочатку нічого… 

Ні, це спочатку. А потім…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді пропозиція проголосувати за проект рішення. А 

Ігор Попов може особисто озвучити вихід спікеру Верховної Ради. Прошу 

проголосувати за це рішення.  
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Так, по матеріалам 27 і 28 ми вирішили з вами їм дати до відома і 

підготувати законодавство.  

Колеги, одну секунду. Я пропоную провести наступний комітет 

наступного тижня з дуже важливими гостями. По-перше, я пропоную 

запросити нашого старого знайомого Віктора Трепака. Я думаю, що 

оприлюднена ним інформація вимагає заслуховування на комітеті, разом за 

участю Сергія Лещенка. Ви пам'ятає, що він був одним з тих, хто 

арештовував "діамантових" прокурорів, він свідчив на нашому комітеті, ми 

обіцяли йому підтримку. Я думаю, що зараз час його заслухати.  

Друге. Були скарги на те, що агентство з запобігання корупції яке було 

створено завдяки нашій в тому числі роботі, не працює. Ви бачили на 

слуханнях в Верховній Раді по нашій темі, були скарги громадських 

організацій, що форма електронної декларації досі не затверджена. Форма 

звітності політичних партій досі не затверджена. Чому? Вони давно вже 

підготовлені. Ніхто не знає. Є пропозиція викликати усіх членів агентства і з 

ними поговорити або ви працюєте або ви нас всіх підводите, бо ми всій 

країні пояснювали як важливо створити агентство і дати гроші і 

незалежність.  

І третя пропозиція, зустрітися з головою "Transparency International", 

колишнім спеціальним прокурором Перу, він сам захотів з нами зустрітися, 

ну, це знаменита людина в сфері протидії корупції, вона посадила 

Президента своєї держави в результаті антикорупційного розслідування.  

І на цьому обмежитися. Бо третій пукт потребує спеціальної зустрічі… 

СОРОЧИК Ю.Ю. Це я хотів спеціально нагадати, що ми на червень 

запланували щодо звіту Генеральної, Служби безпеки і Міністерства 

внутрішніх справ щодо подій Майдану. У нас є в плані роботи на червень 

місяць. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А оскільки Генеральний прокурор тільки прийшов, я 

йому написав лист, де нагадав всі наші справи, звернення до попереднього 

Генпрокурора. Давайте це відкладемо. 
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Колеги, є прохання зараз проголосувати за запрошення Трепака, 

прокурора Перу, голови "Transparence International" і членів Агентства з 

запобігання корупції на наступний тиждень, на комітет наступного тижня. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Давайте вирішимо, в який день. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Їх само собою, їх само собою. Середа чи четвер, як 

вам краще? (Загальна дискусія) 

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте у вівторок. У вівторок, окей? (Загальна 

дискусія) 

Дивіться, хто не може у вівторок, підніміть руки. Троє, да? Четверо. 

Тоді давайте я зустрінуся з прокурором Перу разом з усіма бажаючими 

окремо у вівторок, а ми робимо комітет тоді на четвер, да, як завжди. Чи 

середу? Середа всіх влаштовує? 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Друзі, мене не буде, ми їдемо в Ізраїль, делегація 

парламентська наша. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто в середу не може? 

СОРОЧИК Ю.Ю.Вибачте, 8-е – середа. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто в середу не може? Один, два, три. Ну, тоді в 

середу проводимо. У четвер зовсім нікому не зручно. 

Добре. Прошу проголосувати за це рішення, за запрошення. 11 година, 

як завжди. Добре. (Загальна дискусія) 

Стоп, і останнє запитання. Юрій, одну секунду. Цього місяця два 

комітетських тижня. Ми з вами попередньо домовлялися поїхати в Бучу, 

Ірпінь. Ви знаєте, там йдуть просто криваві війни, пов'язані з лісом. Вони 

дуже просять, причому обидва, щоб ми до них приїхали і в Бучу, і в Ірпінь. Я 

дума, що це неможливо, в двох містах провести засідання. Я пропоную – да! 

– визначити в одному, але все-таки провести засідання, бо для них… для нас 

це важливо, а для них це взагалі величезна справа, якщо цілий Комітет 

Верховної Ради  з протидії корупції до них  доїде. Там б'ють активістів вже 

багато років, там, ви знаєте, ми з вами як парламент вибори призначили, тому 
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що там місцева рада розкрадає цей ліс, і ми її розігнали, разом з 

призначенням Гройсмана – да? – це  рішення голосувалося.  То прохання 

затвердити і проведення там виїзного засідання. А чи Буча, чи Ірпінь – ми в 

робочому порядку з'ясуємо, вони ж, насправді, поруч розташовані.  

Немає заперечень? Прохання тоді за це теж проголосувати в той день, 

коли в нас комітетський тиждень. Так?  

І Юрій Дерев'янко щось хотів сказати.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Я хотів сказати, наша дискусія на початку 

комітету, про закон про очищення влади, Ігор, про закон про люстрацію. І… 

Ігор Вікторович, ми говорили про те, що Петра Шкутяка, якого призначили, 

він попадає під люстрацію, тому що на нього не розповсюджується…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правда! 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Насправді, не так, тому що є стаття 1, пункт 7, де 

написано чітко, що заборона, передбачена частиною третьою та четвертою 

цієї статті, не застосовується…  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А частина третя і четверта? 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Це якраз там, де на 10 років, третя і четверта – це  

там, де 10 років не має права займати будь-які посади і п'ять років там, де є 

суди.  

Але зараз скажу, яких це чиновників стосується: не застосовується до 

осіб – до осіб, увага! – зазначених у частинах другій-четвертій статті 3 цього 

закону, які визнані учасниками бойових дій під час проведення 

антитерористичної операції на Сході України в установленому законом 

порядку.  

Тепер, хто такі особі, зазначені у частині другій-четвертій статті 3? Хто 

це такі, ці особи? Це особи, фактично, всі, починаючи від секретаря Ради 

національної безпеки і оборони України, Прем'єр-міністра, Першого віце-

прем'єра і так дальше; далі, другий розділ, член Вищої ради юстиції, голова 

Державної судової адміністрації і так дальше; третій розділ, керівника 

заступника самостійного структурного підрозділу центрального   апарату 
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Генпрокуратури, Служби безпеки і так дальше, МВС; керівника, заступника 

керівника територіального регіонального органу прокуратури. Тобто це 

стосується всіх.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все зрозуміло. Тоді взагалі прекрасна новина. Петро 

чистий і по цим законам. Він насправді Герой України, дуже хороший 

хлопець. Я дуже зрадів його призначенню. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Він був ранений під час АТО. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Айдарівець, да-да. Він дуже хороший. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Тому це нормально, він повністю не попадає під 

цей закон. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, тоді йому великих успіхів. 

Щасливо, дякуємо усім.  

 

 


