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засідання Комітету з питань запобігання і протидії корупції  

09 листопада 2016 року  

Веде засідання Голова Комітету СОБОЛЄВ Є.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, давайте розпочинати нашу зустріч. Насправді 

всі, хто зібралися тут, розуміють що це не завдання Комітету з протидії 

корупції, але біда в тому, що більше в парламенті це ніхто не робить. Жоден 

посадовець, жоден інститут в Україні не контролює, як розслідуються і як не 

розслідуються ті страшні злочини взимку 2013-2014 років. Ми з вами 

збираємося, якщо я не помиляюся вже четвертий раз на спеціальне засідання. 

Починали ми ще це разом з Генеральним прокурором Віталієм Яремою, зараз 

ми маємо вже третього з того часу генерального прокурора. Змінився так 

само голова Служби безпеки за цей час, тільки міністр внутрішніх справ 

залишився той самий. 

Ми запрошували усіх трьох керівників: Генерального прокурора Юрія 

Луценка, голову СБУ Василя Грицака і міністра внутрішніх справ Арсена 

Авакова. Так само я написав окремого листа голові Національної поліції 

Хатії Деканоідзе, оскільки вона тепер як посадовець відповідає за 

розслідування. Ви бачите, що ніхто з керівників правоохоронних органів не 

прийшов. Національна поліція, Міністерство внутрішніх справ, голова СБУ 

представлені заступниками, ми надамо їм слово. Генеральна прокуратура 

представлена листом, який ми отримали сьогодні вранці. Я зараз його 

попрошу розмножити для всіх членів комітету, для присутніх адвокатів 

Небесної Сотні та Автомайдану і для журналістів, насправді, в листі є та 

інформація, яку ми запитували по кожному блоку розслідування. І я думаю, 

що в нас буде можливість цю інформацію не тільки прочитати, але й 

обговорити. 

Я хочу сказати, що я, насправді, не здивований, що тут немає Юрія 

Луценка, Арсена Авакова і Василя Грицака. Більше того, я думаю, що це 
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люди набагато краще за нас знають, чому з розслідуванням цих справ є такі 

проблеми і такі  результати. Я думаю, що наше засідання має зовсім інший 

сенс, ніж зустріч з ними. Ми суспільству маємо не дати забути, не дати 

перегорнути сторінку, не дати виті снити це  з пам'яті до того моменту, поки 

всі справи не будуть розслідувані і правосуддя не знайде кожного злочинця.  

Ми всі ці два роки кожного місяця запитуємо у кожного 

правоохоронного органу інформацію: а що ви зробили по кожній справ? І, 

безумовно, слідкуємо за тими справами, які вже слухаються в судах. 

Особливо, я думаю, всіх цікавить, хто станом на зараз покараний. Ми 

підготували аналіз, він так само розданий всім членам комітету, хто реально 

був засуджений судом і вирок вже вступив в законну силу. У в'язниці немає 

жодної людини, навіть після того, як вироки вступили в законну силу. Один 

міліціонер, який знущався над Михайлом Гаврилюком, звільнений з 

випробуванням і іспитовим строком на один рік.  

Я так розумію, що по факту він залишився там, де він був, просто рік 

будуть дивитися на його поведінку. Його прізвище Кравець. Так само його 

колега Ломонос звільнений з випробуванням, з іспитовим строком на 1 рік. 

Інший правоохоронець Криволап звільнений судом від кримінальної 

відповідальності. Один громадянин, не правоохоронець, по факту – 

"тітушка", який був засуджений по справі нападу на людей біля метро 

Петрівка, він засуджений на 3 роки позбавлення волі, але його звільнено з 

випробуванням строком на 1 рік. 

Офіцер Нацгвардії Осіпчук визнаний винним, засуджений до 1 року 

обмеження волі з позбавленням права займатися правоохоронною діяльністю 

строком на 1 рік. Так само звільнений від відбування покарання з іспитовим 

строком 1 рік. 

Полковник міліції Поляков, який, до речі, проходив так само по справі 

щодо знущань над Михайлом Гаврилюком, отримав 2 роки і 2 місяці 
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позбавлення волі, але звільнений від цього покарання з іспитовим строком на 

1 рік. 

Начальник відділу Печерської міліції Семеренко отримав обмеження 

волі строком на 1 рік, теж звільнений від призначеного покарання з 

іспитовим терміном. 

На 5 років засуджений беркутівець з харківського "Беркуту", теж 

звільнений від, від відбування покарання з терміном випробування 3 роки. Це 

є реальні доведені до вироку, до засудження результати роботи ГПУ, СБУ, 

МВС, і суддів через вже майже 3 роки після перемоги Євромайдану. 

Я тепер пропоную перейти до обговорення, чому такі є результати в 

конкретних справах і в конкретних судових розглядах. Якщо ви не 

заперечуєте, колеги, ми почнемо зі слідства, це там, де справи ще не передані 

до суду, насамперед справи про вбивство людей, справи про побиття, про 

викрадення, про катування. Ми надамо спочатку слово адвокатам Небесної 

Сотні, оскільки вся статистична інформація є на руках і нема сенсу її зараз 

повторювати. А далі, коли вони пояснять, в чому проблеми, що не так 

роблять правоохоронні органи, ми надамо слово з можливістю відреагувати 

представникам правоохоронних органів.  

Далі ми перейдемо до справ, які вже в суді. Там є величезні проблеми з 

підтримкою обвинувачення і з готовністю судів просто проводити засідання. 

І потім перейдемо, можливо, до найстрашнішого – це до того, а скільки 

людей, які все це робили, організовували, виносили вироки, далі 

залишаються суддями, прокурорами, офіцерами поліції.  

Я прошу почати адвоката Небесної Сотні Віталія Титича і Євгенію 

Закревську по першому питанню щодо того, що  відбувається зі слідством в 

тих справах, які досі не дійшли до суду. Прошу, Віталію. 

ТИТИЧ В. Добрий день! Дякую за можливість бути на комітеті і надати 

відповідну інформацію, яку ми маємо. Ну, я хотів би уточнити. В принципі, 

не можна поділити так кінцево насильницькі злочини в цій частині, що вони 
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є на стадії слідства, за тією класифікацією, яка була умовно прийнята. Певні 

провадження є в суді, вони тривають. Якщо це можна назвати судовим 

провадженням. Ну, на цьому зупиниться моя колега. Але формально до суду 

передані кримінальні провадження в частині командирів підрозділів 

"Беркуту", які були задіяні в тих чи інших епізодах, про які йшла мова. Це 

починаючи від розгону студентів, катування студентів і протидії по 

конкретних епізодах, які добре відомі: напад на Автомайдан, 1 грудня, 11-е і 

так далі. Ну, всім відомі дати. Ці командири підрозділів справи в цій частині, 

в частині встановлених слідством перевищення повноважень, так, як воно 

кваліфіковано, інкриміновано, вони намагаються передати до суду. І по 

деяких вже почато кримінальне провадження. 

В частині розслідування стосовно всіх осіб, максимальної кількості 

осіб, виконавців та організаторів цих насильницьких злочинів, слідчі дії 

тривають, ну, в тій чи іншій динаміці в Департаменті спеціальних 

розслідувань. Ну, я думаю, що це предмет, там окремо по епізодах можна 

зупинятися і говорити де, що і як відбувається. 

Очевидно, стан щодо того, який був наведений у довідці, ну, чи треба 

його коментувати. Станом за 2 роки щодо притягнення до відповідальності – 

це, ну, красномовні цифри. Ті, хто були названі з реальними строками, я 

нагадаю, це навіть не нижчий, це нижче нижчого рівня. Це фактично особи, 

це епізод по Петрівці, який там був документально, це епізоди, це особи, які 

випадково опинилися разом з організованою фактично групою "тітушок", ну, 

випадково, умовно випадково, ясно, що вони розуміли, в чому вони 

приймають участь, але це нижче нижчого рівень. На стадії слідства було 

зроблено все, ми про це говорили рік тому назад, якраз цей момент один із 

осіб, які керували цією харківською "тітушнею" тоді і це їх епізод на 

Петрівці, це їх перший зальот в Київ, і вони там, не знаючи, не розуміючи, 

що вони діють, напали на людей, які взагалі не мали відношення до Майдану. 

Це якщо так на побутовому рівні описати епізод на Петрівці, за фактом якого 
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притягнуті ці особи. То всі ці особи уникли від слідства. Я нагадаю, один з 

них був діючим працівником міліції, на неодноразові звернення тоді, як і 

адвокатів, так і ГПУ, особа продовжувала працювати, мала табельну зброю, 

мала доступ до всієї інформації, і в кінці кінців, коли вона зрозуміла, що 

відмазатись не дадуть, як всім іншим, вона просто втекла, тобто громадянин 

Регімов такий був, ми говорили. Тобто щоб зрозуміти це, так може трішки 

швидко, щоб зрозуміти, що це за епізод і кого, насправді, там у масі 

покарано. Все інше, ми не маємо ніяких реальних вироків. Ми маємо в 

частині, якщо кажучи по суддях, про які казали, це один виправдальний 

вирок станом на сьогодні. Більше до суду з тих справ, які порушені, не 

передано нічого. Слідство триває в цій частині.  

По насильницьких злочинах, я думаю, Євгенія більше детально 

зупиниться, але стан загальний такий.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Євгенія Закревська.  

ЗАКРЕВСЬКА Є.О. Доброго дня. Я хочу так от пройтися по всім 

відомим подіям. У нас мають зараз починатися три роки щодо кожного, 

фактично всім відомого епізоду.  

Що стосується 30 листопада. Дві справи щодо п'ятьох осіб перебувають 

в суді. Проте зазначені провадження не об'єднані, це два фактично 

паралельних провадження, які суд досліджує двічі. Тобто двічі ті самі 

потерпілі і всі особи фактично щодо одних і тих самих обставин дають 

покази, досліджують всі докази двічі. Це один момент. 

Другий момент, це якраз той відомий епізод, коли в нас на лаві 

підсудних є 4 так керівники підрозділів, заступники "Беркуту", які, власне, 

розганяли, приймали безпосередню участь. І один з них на даний момент є 

діючим керівником поточної заміни "Беркуту" фактичного, тобто полк 

спеціального призначення громадської безпеки міста Києва. Це всім відомий 

Дидюк, от. 
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Більше того, це на даний момент він один, але фактично тривалий час 

вони продовжували, троє з чотирьох продовжували працювати. Більше того, 

діюче керівництво поліції подавало клопотання до суду з запереченням, 

тобто вони вимагали, вони заперечували і вимагали не відстороняти цих осіб 

від їхньої роботи. І це клопотання задовольняв суд. Тобто прокуратура подає 

клопотання про відсторонення від роботи, іде клопотання до суду, лист такий 

сльозний про те, що це дуже важливі співробітники. Зокрема підписувався, 

підписував такі листи, в тому числі на той момент ще діючим працівником 

міліції Янішевським. Ну, і суди задовольняють, задовольняли, власне, 

відмовляли прокуратурі у відстороненні і задовольняли такі моменти. 

Тобто, але сказати, що 30 листопада фактично розслідуваний епізод, ми 

не можемо, тому що не… Тому що фактично не встановлено всі зв'язки, які 

(говорять), які дають реальну картину того, що тоді всі, всі абсолютно чітко 

розуміли, що це спланована, скоординована, санкціонована з самого верху 

операція, яка мала на меті залякування і ліквідацію мирного зібрання, і 

взагалі думку про мирні зібрання як такі. Тобто цей момент в цих справах, 

які в суді, він там не буде доведений. 

Окремо по цих епізодах. Вчора так теж цікавий був суд. Якщо хтось 

пропустив, як раз йшлося про арешт майна одного із втікачів по цьому 

епізоду, це Каряк, от. І, ну, з одного боку, ми, суд лишив в силі, 

незважаючи... суд лишив в силі арешт, незважаючи там на всі інсинуації 

сторони захисту. Але встановили такий дуже чудовий факт, що фактично 

серед арештованого у тоді діючого керівника Київської міліції майна, є 

викрадене майно із речових доказів по іншим кримінальним провадженням. І 

друга частина цих... друга частина цих доказів викрадена  в... і вилучена при 

обшуку у наших відомих "брильянтових", "діамантових" прокурорів. Це 

щодо приблизно так щоб зрозуміти, ну, приблизну структуру тієї злочинної 

організації, яка так зараз у всіх на слуху і яку так хочуть ....... Це один 

момент. 
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Другий момент, по... другий епізод, 1 грудня. 1 рудня, справа в по 

одному з командирів передана  до суду вже майже рік тому, я би сказала, і 

початок слухання навіть не розпочався, це командир харківського "Беркуту" 

Лукаш. І йому інкримінують, ну, окрім 1 грудня, він також приймав участь у 

18... Да, 18 лютому і тут  як раз  ми упираємося в ту проблему, що в нас 

велика кількість суддів в судах фактично були задіяні в прийнятті рішень по  

майданівцям, автомайданівцям в період тих подій. Це призводить до того,Ж 

що в нас іде серія відводів, самовідводів, повернення, направлення 

обвинувальних актів до апеляційного суду для визначення підсудності, ну, 

якщо комусь здається, що це так процедурний момент нецікавий і, можливо, 

нікому, ну, про це можливо не говорити, але це призводить до того, що в нас 

таких майже 7 епізодів не можуть розпочатися взагалі слухання в судах, а це 

втричі більше, ніж спершу розпочалося. І я... і просто ситуація така , що вона 

буде усугублятися, тобто вона не виправиться якимось, тобто все іде до того, 

що це буде гірше і гірше, тобто кількість суддів менше і менше, а судді, які 

вже приймали участь на досудовому розслідуванні як слідчі судді, тобто в 

нас частина суддів в принципі виключається і інші судді також часто 

приймали участь в тих подіях як слідчі судді, як судді по протилежній 

стороні. Фактично вони також не можуть бути суддями і фактично часто це 

приводить до того, що взагалі суд як такий не може приймати рішення, на 

наше щире переконання, тому що будь-яке його рішення буде сприйняте як 

предвзяте і цьому є об'єктивні підстави. 

Таким чином… Так, щодо 1 грудня я повертаюся. На даний момент ще 

передано декілька обвинувальних актів по цьому епізоду. Тут ну моє, 

можливо, трішки суб'єктивне враження, тут більш, тут досить якісний підхід 

і ми побачимо, скажімо так, через ці обвинувальні акти більш-менш чітку 

картину саме того, що відбувалося. Тобто я оцінюю не лише просто по 

кількості осіб, які притягнуті до відповідальності щодо яких передано до 

суду, а по тому, яка перспектива того, що ми побачимо об'єктивну картину і 
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вона буде перенесена чи досліджена, верифікована судом і є шанси, що, 

власне, вирок буде не просто когось направить чи звільнить від 

відповідальності, а він саме дасть відповідь суспільству на те, що відбувалося 

і правову оцінку того, що відбувалося. 

Далі, що стосується 11 грудня. Там не такий кривавий, скажімо так, 

епізод, але він дуже, розгін, але він дуже цікавий тим, що в цьому епізоді 

задіяно фактично всі ланки влади, тобто цьому епізоду передувало 

організоване прийняття рішення судом взаємодії Київради, суду, впливу на 

суд із Адміністрації Президента, так і інше, і вся ця… Ну тобто фактично для 

доведення тої самої злочинної організації, про яку так знову дуже багато 

говорять, це один із таких дуже ключових епізодів. Знову ж таки там є два 

акта, три вже обвинувальних акта передані до суду і півроку вони не 

розглядалися, знову повернули обвинувальний акт до Генеральної 

прокуратури, як на мене, в даному випадку з досить надуманих підстав і, я 

думаю, що там у нас, ми зайдемо в таку саму ситуацію, що у нас будуть 

повертатися обвинувальний акт, правильність якого вже навіть буде доведена 

в апеляції, і він все одно повторно повертається судами прокуратурі для 

усунення там якихось недоліків, при тому, що апеляція сказала, що все вже 

нормально. Тобто така досить цікава ситуація. 

Далі, що стосується подій нападу на Автомайдан… 

Ні, почекайте, у нас дуже провальний епізод, абсолютно провальний 

епізод – це січень, 22 січня 2014 року. Жизневській, Нігоян, Сеник і 

викрадення – це один епізод. Там, ну я не знаю, гірше, не знаю, що може 

бути гірше. Тобто реально картину подій ми то знаємо, але фактично вона не 

має відображення в процесуальних, скажімо так, документах, не має не те, 

що передачі до суду, а не має навіть підозри там. І це, я вважаю,що це один із 

найгірше розслідуваних епізодів, і це така дуже неприємна річ. 

Другий провальний абсолютно епізод – це викрадення Луценка, 

Вербицького і вбивство Вербицького. Це також абсолютно провальний 
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епізод, Там є одна справа, один обвинувальний акт, який розглядається в 

суді, щодо одного із найнижчих виконавців, але… Ну, приходьте на цей суд, 

це, ну скажімо так, це те, що ще було зроблено МВС і якихось перспектив 

реальний для того, щоб викрити групу, яка складалася у тому числі із 

представників МВС і приймала участь у цьому викраденні, і подальше 

сприяла фактично вбивству,загибелі людини, ми не маємо. Тобто 

перспективи в цьому епізоді те, що передано до суду, вона відсутня. Це один 

момент. 

А другий момент. Фактично справа щодо взаємодії, щодо участі 

представників МВС, які, як було встановлено, приймали участь у 

незаконному прослуховуванні, взаємодію, власне, незаконного 

прослуховування Луценка із викраденням його, і потім катуванням, і 

фактично вбивством, тобто координацію тією групою осіб, вона не 

досліджувалася в принципі, взагалі, тобто вона не досліджена і ми цієї 

інформації на даний момент не маємо.  

Далі, що стосується розслідування по нападу на Автомайдан 23 січня, 

фактично це була друга чи вже третя партія заручників, які набиралися 

фактично на централізованому, санкціонованому зверху рівні. І це була 

операція, яка, знову ж таки, була організована на високому рівні МВС і, 

очевидно, також координувалася з боку керівництва країни. І ця, власне, 

тобто по цим провадженням є розкриття, є реальна, загальна картина, є 

передані частина вже більше року тому, частина вже, ну, поступово вже в 

цьому році щодо, якщо не помиляюся, близько 10 осіб. І, знову ж таки, в нас 

почалося реально лише одне провадження, по одній особі провадження 

реально почали слухатися в суді. По всім іншим – в нас триває, знову таки, 

цей пінг-понг із судами. В нас апеляційний суд передає чомусь слухати 

справу по нападу на Автомайдан на Щорса і Крепостному, там, де в нас 

тепер особи – автомайданівці є потерпілими, в той суд, який цілими пачками 

виносили ухвали про взяття цих осіб під арешт, коли відбувалися, власне, ці 
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події взимку 2014 року. Тобто апріорі, знаючи, що цей суд не буде 

розглядати, не може і не потрібно, щоб він розглядав. Тому що це  не... ну, це 

абсолютний нонсенс юридичний і це суспільством не буде сприйнято, і це  

удар, додатковий удар по авторитету правосуддю, яке і так у нас на ладан 

дихає. 

А, і через це в нас, знову ж таки, ми не можемо розпочати слухання по, 

ну, майже вже більше року, щоб було зрозуміло. Більше року вже передано, 

ну, я про перше кажу, про перший... ми, передано до суду, потім вони 

додалися і в нас така купа оце наростаючим комом ці справи, які не 

слухаються в судах фактично, які просто  перебувають в такому підвішеному 

стані.  

Проте в цьому епізоді, я вважаю, що якість слідства досить висока. І ми 

реально зможемо побачити, якщо ми все ж таки дійдемо, якщо ми все ж таки 

будемо їх слухати в суді, то ми побачимо реальну картину. Є шанс надати 

реальну правову оцінку тому, що відбувалося, і зв'язок з керівництвом, я маю 

на увазі тодішнім керівництвом країни. Тобто цей епізод я вважаю з позиції 

слідства, він позитивний. 

Далі, що стосується… А, інші, що стосується і інших епізодів по січню 

місяцю, вони також абсолютно не розслідувані. Тобто в нас там повна діра. Я 

маю на увазі, окрім одного, перепрошую, переданий акт щодо знущання над 

хлопцями на колонаді. Тобто по колонаді є один епізод розслідуваний, але 

це, власне, все, чим може там слідство похвастатись. 

Далі, що стосується 18 лютого 2018… року. Там дуже, там, скажімо 

так, одні з найжахливіших подій, і вони дуже масові. Тобто там дуже велика 

кількість чого відбувалося. І по тому епізоду фактично із встановленням 

реальних обставин у нас є один вирок із тих, які зачитував Єгор. Тобто один 

із беркутівців притягнутий до відповідальності. В його справі розкрито і 

встановлено судом частково зв'язок із керівництвом. Тобто в нього є 

реально… Скажімо так, я оцінюю зокрема справи щодо того, наскільки вони 
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в змозі показати об'єктивну реальну картину для того, щоб вирок у цій справі 

був відповіддю на запит суспільства. Тобто там в одному епізоді ми вже 

бачимо вирок, і на даний момент слухається там велика справа. Я зараз 

говорю про денні події ще. Слухається велика справа по керівнику підрозділу 

харківського "Беркуту" Шаповалову, зараз у відкритому судовому засіданні в 

Подільському суді, і вона там реально слухається. Тобто можемо там, і в неї 

також є перспективи, як я бачу, до того, щоб ми вийшли на якісь притомні 

результати. І вона дійсно більш-менш активно слухається, не так активно, як 

в Святошинському, але тим не менше. Але там в нас немає ніякого 

забезпечення технічного, тобто немає, там суд не має ніякого забезпечення ні 

трансляції, ні апаратури для того, щоб відтворювати відео, все це буде 

відбуватися фактично силами потерпілих, ну скільки ми зможемо, що ми тут 

зможемо принести, проектори, то і буде, все. Тобто там забезпечення просто 

абсолютно на нулі, нічого немає. І там у нас дві справи слухається і по обом, 

власне, один і той самий суд, тобто він абсолютне не в змозі технічно це 

робити. 

Що стосується… Ще одна справа по 18-му зайшла в, вже слухається 

також в Святошинському суді по керівнику львівського "Беркуту". І там ще є 

затримані, взяті під варту інші співробітники харківського "Беркуту", власне, 

там дуже цікавий епізод один, це знову ж таки ми там можемо побачити 

протидію МВС, тобто ті особи, які до останнього моменту, до затримання 

перебували в складі МВС і, власне, це ті, зокрема, це ті особи, які фігурували 

вже в подальших епізодах там нападу на журналістів, зокрема і бралися "під 

крило" і пригорталися, тобто і розповідали там, Аваков розповідав, ні, 

Геращенко, перепрошую, розповідав як їх потрібно нагородити, які вони 

хороші і гарні, і з одного боку, а з іншого боку як вони, а з іншого боку вони 

розповідали, що їм за Майдан нічого не буде і зараз немає, тобто не було і 

зараз не буде також. Тобто це такий, скажімо так, яскравий приклад 

ставлення МВС і потім вже Нацполіції, тому що при Нацполіції я не бачила 
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ніяких суттєвих змін, коли вже у нас створилася Нацполіція, на жаль, 

незважаючи на те, що ми надавали повну інформацію і для атестації, і для, 

тобто власне для атестації, потім для кадрових рішень. 

Один момент, я просто торкнуся, тому що я тільки що розповідала про 

цих осіб притягнутих до відповідальності, щодо яких ніяк не розпочнеться 

слухання по нападу на Автомайдан, там практично всі підозрювані в 

кількості там близько, якщо не помиляюсь, десяти осіб, вони діючі 

працівники нинішнього нашого сьогоднішнього нашого сучасного "Беркуту", 

вони підвищені по службі, у них чудові характеристики, які надаються до 

суду. МВС протидіє тому, щоб якимось чином підважити їхній запобіжний 

захід, тобто ну це абсолютно повністю направлена робота на те, щоб не 

віддавати своїх. І це одночасно протидіє дуже сильно розслідуванню. Тобто 

все можна було б зробити на багато простіше, легше і раніше, якщо б цією 

протидії не було.  

Я повертаюся до 18-го дня. У нас там розслідується, ну я вважаю, що 

вони дуже складні, але я оцінюю тут роботу слідства як загалом нормальну 

до цього епізоду. Але далі у нас є повністю прогалина, у нас епізод дві смерті 

і жахлива давка на вході, коли вже атака пішла "Беркуту" до Майдану, на 

вході на барикаді на рівні метро "Хрещатик", там взагалі немає 

розслідування. Тобто нічого не відомо. Є ініціативні групи потерпілих, які 

самі самостійно збирали свідчення і таке інше, але вони, в принципі, взагалі 

не розслідувані ніяк. 

Далі ми спускаємося щодо вечора, тобто ніч з 18-го на 19-те, у нас там 

є один обвинувальний акт по працівнику СБУ, по Щеголєву. Я думаю, у нас 

тут присутні потерпілі, вони розкажуть свою думку з цього приводу. Але це 

єдиний позитивний, в принципі, момент, тому що взагалі всі інші вбивства, 

там 13 вбивств, велика кількість дуже поранень, вони, в принципі, не 

розслідувані, тобто вони… У нас немає картини того, що так не люблять, ну 

скажімо… Не будемо, добре, у це заглиблюватися. Тобто у нас не 
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встановлені обставини події, у нас не відомо де, хто, як, і у нас немає 

реальної картини подій. І я поки не бачу в перспективі, в якій справі ми 

можемо отримати. Тому що в справі по Щеголєву ми цю картину загальну ми 

не отримаємо, тому що її на момент передання матеріалів до суду не було і 

на даний момент її також немає, і слідства її навіть немає. Тобто я оцінюю 

розслідування по цьому епізоду як негативне, але нещодавно там я почала 

бачити прогрес, скажімо так, але дуже нещодавно.  

І далі – епізод по розстрілу 20 числа. Двадцяте число в нас по суду і по 

розумінню того, що відбувалося 20 числа, я вважаю, один із, ну, найбільш 

розслідуваний епізоди. Тобто в суді в нас п'ятеро  обвинувачених, їм... це, ну, 

звісно, це рівень виконавців і координаторів виконавців, тобто це не, ми всі 

розуміємо, що це не рівень тих, хто, там не середня і, тим  більше, не вища 

ланка. Проте через ці... через цей обвинувальний акт і через, я так 

сподіваюся, через вирок суду, який не буде раніше, ніж через рік, я впевнена, 

але ця справа найбільш розслідувана. Тобто ми її слухаємо в суді вже  більше 

2 років, при чому перші 8 місяців ми її... в нас фактично вилетіло, тобто ми 

слухали її повторно і це було виключно через те, тобто в нас 8 місяців, ну, я 

не знаю, нульового ефекту роботу в суді з так само там більше 2-3 разів на 

місяць, там раз на тиждень, в нас вилетіло в трубу лише тому, що в нас у  

вересні 2014 року передали під великим тиском до суду зарано епізод по 

двом із цих п'яти беркуртівців. Тобто потім, коли вже дорозслідували... 

навіть не 8 місяців, навіть більше, я перепрошую, з 2015 року лютого вже 

було об'єднано. Тобто, ну, але 8 місяців в нас залишалося ще першим, ще до, 

до часу розслідування, яким могло скористатися слідство для того, щоби... 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не чути)  

ЗАКРЕВСЬКА Є.О. Я перепрошую, значить, можливо, я заглибилася в 

деталі, але справа в чому? В нас цей епізод досліджується в суді вже 

ефективно, скажімо так, півтора року і ще буде розслідуватися там, я думаю, 

рік, швидше цього не буде. Це приклад, ну, одного із, я думаю, максимумів, 
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які ми можемо в реаліях нашої судової системи бачити по таким важливим і 

дуже таким великим  справам. Тобто я  не вірю в те, що ми зможемо якимось  

чином перестрибнути через це і навіть не, тому що вже буде на...... Тобто це 

така об'єктивна  реальність. 

А що ми можемо отримати, що ми маємо отримати на виході? Тобто, 

по-перше, реально під час цього  судового засідання ми бачимо як… бачимо 

картину. Тобто вона там реально об'єктивно встановлена, там є синхронізація 

по  часу загиблих майже є поранених, там є  місця, там є, хто, де, тобто у нас 

як це називається театр подій у нас є. І взаємозв'язки я не говорю, що  

повністю, але  там може приблизно на 60-70 відсотків того, хто і як  це робив 

у нас також  є. І ця частина інформації, як на мене, вона знайде свою логічну 

оцінку в суді і ми вийдемо на вирок, який дасть нам зрозуміти який дасть 

суспільству відповіді на багато  питань, який надасть оцінку багатьом… 

великого шмату, скажімо так, цих подій  і  взаємодій, і в тому числі і влади,  

який, скажімо так,  буде сходинкою для того, щоб об'єднати власне все це 

для, скажімо, якщо ми  умовно всі  ці епізоди, які я говорила ми уявимо  

ялинкою, так. Тобто ми побачимо таку структуру всіх  цих злочинів, які,  

власне, відбувалися. Але тільки  відома і силова структура, тому що, звісно, є  

інша сторона, яка надавала можливість  в цьому всьому  функціонувати.  

Я ще забула один важливий дуже  епізод це взаємодія  наших силових 

структур із кримінальними елементами. Тобто справи по "тітушкам" по 

вбивсту Веремія, по нанесенню тілесних ушкоджень, по викраденню зброї, 

по взаємодії потім… взаємодії всіх цих елементів і їхній вплив на вчинення, 

власне тих злочинів, тих епізодів, про які я говорила вже по викраденню 

Луценка,  Вербицького, і вбивству, і по тому епізоду, який говорив Віталій, 

також це викрадення. Іще є в нас епізоди насправді викрадення, викрадення 

людей "тітушками" і взаємодії їх з правоохоронними органами. Тобто по 

цьому, ну, дуже мало, дуже мало результатів, я би так сказала. Тобто була і є 

суттєва противодія з боку осіб діючих, які перебувають на досить великих 
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посадах в структурі МВС, які були причетні до тих подій. І, скажімо, 

розслідування, там є також справа, там є передані обвинувальні акти до суду, 

і ще зараз буде партія переданих обвинувальних актів. Але сказати, що, 

похвалитися тим, що ми зможемо через ці обвинувальні акти, тобто що ми 

принаймні розкрили повністю злочини, зможемо показати його реальну роль 

в цій структурі, яка, в злочинній структурі, яка тоді існувала, я не можу. 

Тобто от я приблизно вам, не приблизно, я розповіла про всі ці епізоди, 

але якщо ми будемо говорити, наскільки вони можуть дати нам відповідь 

щодо винуватості і участі керівництва країни, і в тому числі, в першу чергу, 

тих осіб, яких немає тут в Україні, то я, в принципі, теж відповіла на ці 

питання. Частково – так, але так, щоб сказати, що ми зможемо намалювати, і 

так, коли завершиться, коли дозавершиться розслідування і будуть вироки, 

але сказати, що ми вже навіть зараз можемо повністю намалювати цю 

картину, я не можу. І я не вважаю, що на даний момент у слідства є вся 

інформація для того, ну, вся інформація – це занадто так сказано, достатньо 

інформації для того, щоб адекватно показати суспільству і відповісти на ті всі 

питання, які, власне, ставить і перед слідством, і потім перед судом. 

Так, я думаю, що забагато наговорила, можливо… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, Євгенія. Насправді це важливий аналіз з 

боку адвоката по всіх ключових злочинах, по яких слідство триває. 

Ви одразу згадали про потерпілих, тут присутніх. Я думаю думаю, буде 

правильно, якщо вони виступлять так само.  

Тамара Швець дружина одно з загиблих. Прошу. 

ШВЕЦЬ Т. Я – Тамара Швець дружина Героя Небесної Сотні Віктора 

Швеця. Знаєте, по розслідуванню дуже багато таких проблем і це можна не 

день і не тиждень говорити. З початку того, як почалось розслідування, це 

дуже важкі моменти. 

На сьогодні дуже таким прискіпливим залишається питання. Були 

матеріали слідчої комісії Верховної Ради депутатів, якою керував Москаль, їх 
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було дуже багато, доповідали тут на комісії, цікаво було знати де вони ділися 

і як вони використані. Комітет щось знає про це? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, парламентська комісія, яка тоді працювала, 

зібрала просто слова. Для того, щоб це перетворилося на вироки, в тому 

числі вироки вбивцям, потрібна робота слідства, яку ми щойно дуже 

детально чули в аналізі адвокатів Небесної сотні, далі потрібна робота 

обвинувачення. Ті люди, які зараз ходять на судах, я сподіваюся, про це 

розкажуть. І потрібна робота, власне кажучи, суддів, які поки масово 

відмовляються слухати справи або роблять їх з величезними перервами. 

ШВЕЦЬ Т. Я так розумію, що то були не просто слова, якщо там 

давали свідчення люди, то їх би мали були скопіювати ці свідчення і 

передати в слідчі органи для того, щоб запросити наподачу і фіксацію їх як 

офіційних свідчень, добре? 

Потім мене цікавить питання, пане Володимире Парасюк, скажіть, будь 

ласка, вас допитували в прокуратурі? Це сотник Майдану. 

ПАРАСЮК В.З. Ні-ні, допитували. Але знаєте по чому? По всіх… 

ШВЕЦЬ Т. Ні-ні, я справах Майдану. 

ПАРАСЮК В.З. А – ні… 

ШВЕЦЬ Т. Так само на зустрічі з родинами Небесної Сотні Степан 

Кубів сказав, що його тільки нещодавно запросили на допит. То скажіть, 

будь ласка, як може рухатись справа, якщо люди, які володіли найбільшою 

інформацією щодо подій, які відбувалися на Майдані. Так, я, Володимире, 

кажу? 

ПАРАСЮК В.З. Є багато чого сказати. 

ШВЕЦЬ Т. До сьогодні не допитані. Запитання до всіх правоохоронних 

органів: що вони роблять? Ви знаєте, такий цікавий момент, є ГПУ, є СБУ і є 

МВС і всі вони якось працюють сам по собі. Для того, щоб зрушилося 

питання, ми тут зібралися всі разом, так, і хочемо знайти якесь спільне 

рішення, і до чогось хорошого прийти, так, а вони працюють невідомо для 



17 

 

кого, по принципу: розділяй і властвуй. І до чого ми дійдемо? Ні до чого. 

Дуже сумно. 

Ми, знаєте, зустрічалися, мали можливість спілкуватися із Яремою, він 

нас кожного місця, родини, запрошував слухав нас. Для цього теж треба було 

мати силу волі, щоб почути нас. Після нього ми з Віталієм... з Юрієм 

Віталійовичем оце нещодавно відбулася зустріч, більше з нами... А, ні, ще  

Грицак з нами зустрічався. Керівництво МВС уникає з нами зустрічі, не 

зрозуміло, чому, ну, я розумію. На деяких зустрічах я задаю, як сказати, 

незручні питання, на які вони не можуть відповісти, не те, що там щось, 

немає відповіді. Відповідає за всіх і весь час Горбатюк, скрізь і всюди один 

Горбатюк. Він може все знати? Ні. 

Ще Женя говорила щодо притягнення до відповідальності дуже, дуже 

таке важке питання. Коли ми були на пізнанні мого чоловіка, з нами слідчий 

був, були хлопчики, які взагалі нічого не володіли – слідчі і був старший 

слідчий. І він запитав: "Ваш чоловік на Майдан пішов за гроші чи за ідею?" 

Кажу: "Ви знаєте, ми втратили свого часу дуже молодого. І коли загинув 

Нігоян, для нас це був сімейний шок. Батьки втекли від однієї війни і 

приїхали до нас, до українців. Не в іншу державу – на Україну і втратили тут 

свого єдиного сина.  

Мій чоловік пішов захистити дітей. Він – офіцер, підводник. А мені 

кажуть, а там наші діти теж були. Я кажу, так, були! І ви всі почуйте, у вас є 

діти і у ваших близьких є діти. Я йому відповідаю, так, були! Але тих дітей 

керівники військових училищ, міліцейських училищ поставили живим 

щитом… Так я кажу, Володя? Поставили живим щитом в памперсах, в 

туфельках, в літньому одязі. Ще й дула вставили їм в потилиці. Хто за це 

відповів і хто притягнутий до цього? (Шум у залі) Когось притягнули з 

керівників училищ військових до відповідальності? Це як відбувається?  

Ви розумієте, у нас – у вас, у мене – будуть діти, онуки, запитають, а де 

ти  був, і що ти робив, і що ти зробив для того, щоб змінити державу, для 
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того, щоб мої діти і онуки не сказали, як недавно на зустрічі сказали нам… 

ой, скажіть! Савченко: "А ви побудували цю державу, це ви нам залишили 

наслідки!" Але її ж мама теж будувала для неї її майбутнє. Вона дорікає, 

депутат, нашому поколінню! Дуже боляче.  

Ми ходимо на суди, мій чоловік проходить по суду, Женя сказала, 

генерал-майор СБУ Щеголев… Ой, вибачаюсь! Мене запутали прокурори. 

Генерал-майор, як він весь час настоює, це військове в нього звання, не 

спеціальне – військове. Він – голова Служби безпеки України в Києві і 

Київській області. На першому ж суді, коли йому дали слово, він чітко 

сказав: "Я полював на тих, хто був в Профспілках". Тобто людина, займаючи 

таку посаду, маючи таке звання, не мені вам розповідати, що таке Служба 

безпеки України, кого туди беруть на роботу. Це відібрані люди, правда? Как 

там… на російській мові "случайные туда не попадают". Він полював, а я 

запитую: "На кого: на людей?" Він почав виправдовуватися, але це суд, 

розумієте, да? І він сів. У нього там в середині, тобто ті, кому він віддавав 

команду полювати, вони виконували цю команду – і полювали на живих 

людей, тих, хто були в Профспілках. Чи притягнений той командир, який 

виконував його ...? Ні, він підвищений у званні і займає високу посаду в 

Службі безпеки України. 

На одному суді цей же генерал – ми з мамою Шаповала сиділи з 

портретами наших рідних, - а цей генерал каже: "Вам заплатили?" Я кажу: 

"Так, заплатили кулями в наших рідних, кров'ю наших рідних". А Катя йому 

каже: "А скільки ви платите своїм адвокатам?" А він так спокійно каже: "А 

ви за все життя стільки не заробили, скільки я їм плачу за один день".  

Кожен із нас повинен розуміти: ми ходимо по українській землі, ми їмо 

український хліб, багато хто із нас присягається на вірність українському 

народові, багато хто із нас отримує зарплату з податків того самого 

українського народу. І ті гроші, які він сплачує своїм адвокатам, і не тільки 

він, а на сьогодні дуже багато грошей, які отримують певні посадовці, 
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просякли кров'ю не тільки наших рідних, а ще й тих, хто зараз на сході і не 

тільки кров'ю, а слізьми. Це моря сліз і ріки крові. Кожен нас повинен 

розуміти, що наша родина отримує зарплатню закривавлену грішми просяклу 

слізьми. Тому в мене до вас прохання, ви голосуйте за певні закони, ви 

приймаєте закони і від вас у нашій державі дуже  багато залежить. Але є ще 

одна проблема, не всі закони виконуються. Ми на собі родини Небесної 

Сотні відчули це. Якщо ви хочете я уклінно попрошу вас більш відкривати 

душу для того, щоб ми у ваших очах бачили й відчували, що вона теплом 

віддзеркалюється до  українського народу. Дякую. Вибачте, якщо щось зайве 

сказала, але це – крик душі. І за 2,5 роки, над якими… протягом яких над 

нами знущаються в суді, ті ж самі судді, мами хлопців намовляють мене  так 

говорити.  (Оплески) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я попрошу так само Олександра Тимошенка,  

потерпілого якраз у справі Шаповала, до слова.  

ТИМОШЕНКО О. Шановні присутні! Я – Олександр Тимошенко, 

потерпілий по трьох провадженнях стосовно командирів львівського 

"Беркуту" Пацеляка, командира батальйону харківського "Беркуту" Лукаша  і 

командира другої роти харківського "Беркуту" Шаповалова. Всі ці справи 

розглядаються в різних судах. Значить, я  хочу вам показати як ця система 

зробила мене якимось професійним потерпілим в прийнятті участі в 

засіданнях суду. На кожному судовому засіданні я був присутній. 

Вирішувались якісь питання, ставились запитання. Я вам хочу сказати, 

сьогодні я хочу сказати від потерпілих, які мені доручили сказати на цьому 

засіданні вашому, що караул, потерпілі кричать: "Караул!" Те, що проходить 

на судових засіданнях, це інакше як знущанням не можна назвати. Ми 

пройшли на Майдані свої етапи кожний, а тут вони зовсім під другим кутом 

випливають. 

На нас начебто всі давлять, і суд сторону приймає не завжди нашу, 

потерпілих. От дивіться, наприклад, пані Закревська сказала по пану Лукашу, 
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це командир харківського батальйону "Беркут". Ось кількість засідань, які… 

170 потерпілих, на засідання приходить максимум з усієї України збирається, 

максимум, ну, 20, ну, 15. Зараз через півроку, звичайно, нас стає все менше, 

тому що люди не можуть витрачати свої кошти, час, і при чому, будучи не 

зовсім здоровими, з пораненнями різного ступеня. Звичайно ситуація 

погіршується. Але ви подивіться результат. Ось це червоним результат, і 

чому, як, я не буду звертати уваги, тому що характерно сказала пані 

Закревська. Але ми знаходимося знову в точкі, де справу передано після 

стількох апеляцій і судових засідань до Дарницького суду з Деснянського. То 

єсть ми опинилися там, де починали в квітні місяці. 

І що нам думати, на що нам сподіватися при такому розкладі? Ми 

кричим, ми зверталися навіть до Генерального прокурора пана Луценка. 18 

потерпілих прямо з засідання такого, яке закінчилось як завжди, можна 

сказати, звернулися з скаргою з проханням вислухати нас, прийняти нас або 

наших представників, щоби озвучити цю проблему. Тому що проблема не 

тільки в тому. Ми відчуваємо, що навіть прокуратура якась, яка як би 

обвинувачення підтримує, вона якась беззуба. 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Або стає не сторону… 

ТИМОШЕНКО О. Вона… вона навіть нам… в нас таке враження, що 

вона навіть на протилежній стороні. У таких маленьких деталях: от ми 

хочемо ефективно працювати, ми просимо забезпечити… Я як професійний 

журналіст назнімав 2 тисячі знімків надав у Генеральну прокуратуру. Поки 

мені кажуть, це не зараз, цей етап, не той етап судового засідання, на якому 

ви можете про них говорити. Потім-потім-потім!  

А тут же виникає потреба зараз сказати, підтвердити. Там деякі 

бекають, мекають, не можуть… Ну, він каже, я з іншого міста, я не знаю, де 

це. Я хочу показати, кажу, ось на цій фотографії це ваш підрозділ? Це місце 

чи не це? – не на цьому етапі я маю ці показувати фотографії.  



21 

 

Ну, я розумію, що там юриспруденція, ну, таким чином устроєна, але я 

вам скажу, що ви, панове, зробіть так, щоби потерпілі якимось чином теж 

мали  захист, тому що ми бачимо, що ми в нерівних умовах на таких судових 

засіданнях. Нерівних умовах.  

Тепер стосовно підготовки обвинувачення. В мене є дуже якісні знімки, 

професійні, з яких можна біг-борди з цих облич, біг-борди друкувати. 

Обличчя ці дуже добре видно. Я не знаю, що там за слідаки працюють, мені 

якось почулася фраза одного коментатора, що набрали тупаків там, у 

прокуратурі. Не буду говорити, хто саме. Тому що інших нема.  

І всі ці люди, вони  не визначені, у тому числі, не визначена людина, 

яка стріляє мені, журналісту, обозначеному беджами, куртками преси і так 

далі, з фотоапаратурою, який не чинив ніяких протиправних дій, а тільки 

знімав все це, куля в голову. Ну, добре, що не вбили. Людину шукають до 

цих пір. Навіть не можуть визначити, з якого він спецпідрозділу. Хочу на 

засіданні Подільського суду пан Шаповалов вже завдяки моїй 

наполегливості, коли я показував великі збільшення, знімки, сказав, 

показуючи пальцем, що це – форма харківського "Беркуту", тому  що там є 

невловимі признаки – чи ширина плям, чи каска, форма і так далі. Тобто є 

можливість як би така, за яку чомусь не беруться ті, кому це, ну, положено 

зробити. Уже мали б давно, уже рік розглядається, і не можемо, крутимося 

вокруг да около.  

Я закликаю допомоги в цьому відношенні. Треба щось міняти, тому 

що, ну, так ми прийдемо до результату ніякого. Значить, така позиція на суді 

всіх, щоб як би зробити їх винними в перевищенні службових повноважень. 

Ну, це 3 роки. А 3 роки – вже зразу і коментують, - що 3 роки це, от 

Шаповал, він уже півтора роки за Законом Савченко, він уже має бути 

відпущений, все. 

І запитання їхні, вони виглядають як знущання до потерпілих. Ну, я не 

можу так озвучувати в буквальному смислі, але вони так виглядають, що, ну, 
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знущаються над потерпілими. Потерпілі не мають можливість задати 

запитання, тому що процесуально це не визначено на даному етапі слідства. 

А от вони вибирають тактику цього судового засідання, при якому вони 

задають запитання, причому провокаційні. Вони фахово підготовлені 

юридично, при якому проста людина якась, яка приїхала, там, ну, десь не 

іскушонна в цих юридичних тонкощах, відповідаючи, вона може навіть 

якось, ну, не так… Вони як би роблять так, щоб ця відповідь задовольнила ту 

сторону. І це дуже важко зорієнтуватися кожен раз. 

Я вас закликаю допомогти нам. І я прошу на цьому засіданні ще 

заслухати, будь ласка, народного депутата попереднього скликання, який теж 

потерпілий, який додасть дуже багато інформації, яку я випустив.  

І, пані Закревська, я вашого оптимізму стосовно оцього, ну, продвижок 

оцих, я не розділяю. Бо я не бачу там, я не бачу ніякої перспективи. Все 

зводиться до того, що вони вийдуть сухими з води. Сидить рядом мати, яка 

втратила доньку, сидить… ну, і так далі. Якщо можна… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Олександре. Я не думаю, що в словах 

адвоката був оптимізм.  

Я прошу Сергія Хаджинова підготуватися з Автомайдану, а інший 

потерпілий, який вже був представлений, зараз має слово. Будь ласка. 

ПАЗИНЯК В.С. Василь Пазиняк народний депутат України сьомого 

скликання, потерпів біля автозаку на вулиці Шовковичній там, де було весь 

об'єм "Беркутів", ментів, які затягували в автозаки наших поранених 

протестувальників і там їх добивали. 

Хочу два слова сказати про судові процеси, які зараз проходять і які 

почав говорити мій побратим Олександр Тимошенко. 

Цю ситуацію можна назвати глумом  над пам'яттю Героїв Небесної 

сотні, поранених та пропавших безвісти. Я хочу тільки один епізод сказати, 

що обвинувальний акт по командиру "Беркуту" харківського пану Лукашу 

поступив з Генеральної прокуратури в Деснянській суд і за 8 місяців, 
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вдумайтеся, шановні колеги депутати, за 8 місяців відбулося, напевно, 25 

засідань різних і за 8 місяців обвинувальний акт ще не прийнятий до 

розгляду, тому що почалася "суддівська карусель", нас пустили по 

"суддівській каруселі". Коли на перші дні приїжджало ще 30-40 потерпілих, 

останні дні вже приходило 5-6 потерпілих і дійшло  до того, що одна суддя 

бере самовідвід за надуманим приводом, друга суддя бере відвід, бо їй, 

бачите, зробив відвід адвокат, який з'явився на один день всього-на-всього  

на засідання, і сказав, що: "Я даю відвід цій судді, бо вона в мене два місяці 

тому була клієнткою, коли вона розводилася зі своїм чоловіком", і суд 

приймає цей відвід. Третій суддя пише надуманий привід, що вночі на 

телефон його цивільної дружини подзвонив невідомий анонім і сказав, що 

якщо він не прийме такого рішення в сторону потерпілих, то буде велику 

мати біду. І за 8 місяців, вдумайтеся, з 30 суддів не виявилося жодного, хто 

би цю справу міг довести до логічного кінця. Нарешті з'явилася одна суддя і 

їй дав відвід адвокат пана Лукаша, бо вона сказала, що одного з одного 

комп'ютера не може вибирати.  

І тому після 8 місяців митарств,  подумайте, літом приїжджали люди зі 

всієї України, це ж треба 300 гривень заплатити за дорогу туди-назад, і 

приїжджати на 5-хвилинне засідання, щоб просто плюнути там в лице. І 

знову повернули справу тепер через 8 місяців. І я хочу подякувати Олегу 

Осуховському, що він відстежував цей процес, і він звертався до Президента 

України в якомусь телеефірі, щоб розпустити к чорту цей Деснянський суд як 

недієздатний. Якщо ви за 8 місяців не знайшли судді, який би міг цей процес 

провадити, то для чого ви потрібні, 30 суддів? І тепер через 8 місяців 

поступила справа в апеляційний суд міста Києва. Він цілий місяць розглядав, 

де визначити підсудність, і визначив, знаєте, який суд? Дарницький. Тепер 

місяць в Дарницькому суді чекали призначення дати розгляду. Призначили 

на 29 вересня. Але 28 вересня адвокат Лукаша написала заяву, що вона не 

може з'явитися, бо у неї в цей день є інший судовий процес. Перенесли на 29 



24 

 

жовтня. 29 жовтня адвокат Лукаша написала нову заяву, що вона захворіла і 

не може з'явитися. І це вже є 10 місяців.  

Ви зрозумійте, а Лукаш і Пацеляк – це є два ключові злочинця по 

подіях 18 лютого. Тому що Шаповалов, який сидить, єдиний сидить в клітці, 

Шаповалов – це командир роти. Ні-ні, але це нижче рівня, він сидить єдиний 

в клітці, що говорить. І він розповів, що 18 лютого, пані Євгенія, і це є ключ 

до розгадки тих смертей 18-го лютого, бо 18 лютого, коли гнали вже 

майданівців на Майдан, то біля Жовтневого палацу було два "Беркути", це 

був харківський і львівський. І два командири "Беркутів": пан Пацеляк – 

командир львівського "Беркуту" і пан Лукаш – командир харківського 

"Беркуту" роздавали свинцеві кулі і роздавали гранати своїм підлеглим без 

опису, без розпису, хто скільки хотів, підходив і набирав. Окрім того, їм у 

той день ще видали насадки, щоб вони могли стріляти своїми помповими 

рушницями стріляти гранатами. Такого раніше не було, і вони мали… І зараз 

це Шаповалов заявляє офіційно під присягою. Шаповалов заявляє, але два… 

Він сидить ніби в клітці, він командир роти, а два командири батальйонів на 

волі – і пан Лукаш, і пан Пацеляк на волі. Ми бачимо за нами зовнішнє 

стеження. Коли ми після суду десь ідемо, ми бачимо, що за нами  їздять 

машини, тобто чиниться психологічний тиск.  

Один з потерпілих, який багато виступав, біля хати його зустріли якісь 

незнайомі, попросили прикурити, побили його, він вже не ходить на суди. Ви 

розумієте, коли є 170 потерпілих на початках ходило 40-50, потім – 20-30, 

сьогодні ходить 5-6 і в мене складається враження, що і слідчі прокуратури 

Генеральної, і судді, і прокурори, і адвокати – це є  одна злочинна 

організація, адвокати – ті, що захищають, мається на увазі, "Беркут". Але 

мені стає щоразу ще страшніше, коли я бачу документи, які мені подали 

деякі потерпілі у Львові, до яких приїжджали адвокати Небесної Сотні і 

просили угоди про примирення між злочинцями і між ними. А я кажу: "А які 

аргументи вам давали?" – "Це давали аргументи, що так треба для слідства, 
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що так буде краще". Я би хотів, щоб так було краще, я би хотів, щоби вони не 

спустили цю справу, щоб їм не дали умовні терміни і вони би сказали, все, 

ми свою справу виконали. Так,  так, пані ........, ну. Я вам потім скажу. 

(Не чути)  

ШВЕЦЬ Т. Можна я вам скажу? 

ПАЗИНЯК В.С. Так. 

ШВЕЦЬ Т. Послухайте всі уважно і журналісти, і присутні, і взагалі. 

Женечка, скажи, будь ласка, ви підписали угоду з Небесною Сотнею? Є 

адвокати родин Небесної Сотні? Будь ласка, всі візьміть до уваги, немає 

адвокатів Небесної Сотні. Родини є представниками загиблих і забудьте, будь 

ласка, на сьогодні слова "адвокатів Небесної Сотні". Є адвокати, які 

представляють інтереси родин Небесної Сотні. Так, як немає меморіалу 

Небесній Сотні, є місце вшанування пам'яті і не наражайтесь, будь ласка, на 

гнів родин адвокатів Небесної Сотні. Це я перший раз заявляю офіційно. 

(?) ТИТИЧ В. Я хотів би уточнити те, про що ми говоримо, ми 

представляємо конкретних осіб, я – 18 осіб постраждалих, Євгенія здається, 

більше 30 ми є адвокатами цих осіб. Якщо засоби масової інформації 

скорочують, називають, то звертайтесь до них, а не до нас. Жодний договір 

не укладений ані з родинами, ані з представниками родини будь-якими 

громадськими організаціями. Ми є процесуальної фігурою, які  

представляють конкретних осіб на підставі договору.  Питання назви це до… 

ШВЕЦЬ Т. Ви уважно слухали? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка… 

ШВЕЦЬ Т. Я звернулась до засобів масової інформації. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Тамара, зрозуміло ваше зауваження. Давайте 

сконцентруємося на, тому що відбувається в судах. Це зараз те, що ми 

обговорюємо. Як називати людей, які допомагають потерпілим і родинам 

загиблих я думаю, журналісти самі в стані розібратися. 

Будь ласка, Сергій Хаджинов, з Автомайдану.  
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ХАДЖИНОВ С. Спасибо. 

Я хочу сообщить вам два факта: первое, это эпизод 29 декабря 2013 

года, когда Автомайдан собрал очень большой автопробег в Межигорье, у  

нас было около 3 тысяч автомобилей. После этого пробега, а точнее вовремя, 

сотрудники  ГАИ сделали базу данных с номерами автомобилей. И через 

несколько дней после этого люди… к ним начали приходить домой 

сотрудники ГАИ вместе с милицией и приносить им постановы о якобы  

нарушении Правил дорожного движения на основании составленных 

протоколов. Как позднее выяснилось, некоторые гаишнники умудрялись 

составлять эти протоколы со скоростью… один протокол за 30 секунд, то 

есть были и такие рекордсмены. Это была массовая  фальсификация, которая, 

по сути, привела к тому, что у людей забирали права водительские 

удостоверения. Это были репрессии, людей пытались запугать, сделать все, 

чтобы не собирались в колонны и не ездили, не протестовали против режима 

Януковича.  

Я хочу задать вопрос уважаемым членам комитета, как вы думаете, 

через три  года после этого события сколько высокопоставленных гаишников 

или сотрудником департамента ГАИ или рядовых, скажем, инспекторов 

получили приговор, обвинительный приговор в суде? (Шум у залі) 

Неправильный ответ! Ноль! Двое только передано недавно, и это другой 

эпизод. На сегодняшний день – ноль приговором по этим дела. Более того, 

десять гаишников получили оправдательный приговор в украинских судах.  

Почему 10? Потому что прокуратура передает в суды дела по каждому 

гаишнику отдельно. То есть с точки зрения обвинения каждый гаишник в тот 

момент почему-то, 29 декабря 2013 года, или у него случилось какое-то, у 

них у всех одновременно, массовое помешательство, и они почувствовали 

личную неприязнь к автомайдану и начали, не сговариваясь между собой, не 

координируясь никак, просто фальсифицировать протоколы и 

репрессировать автомайдан. Вот такая позиция обвинения.  



27 

 

Второй факт касается  меня лично. Тоже три года назад почти судья 

Орленко Сосновского района Черкасского суда посадил меня в тюрьму по 

обвинению в организации массовых заварушек. После этого апелляция 

отменила его ухвалу, меня полностью оправдали. Как вы думаете, наказан ли 

этот судья сейчас? Нет! Более того, он, скорее всего, будет головой 

Соснянского суда.  

По нашим данным около 300 судей Украины, которые сажали 

активистов не только автомайдана в тюрьму в то время, продолжают 

работать сейчас в качестве судей. Поэтому основное, что я хочу вам сазать, 

что мы в автомайдане уже не верим, что украинское правосудий, украинская 

прокуратура в том состоянии, к котором она сейчас есть, способна 

наказывать тех, кого нужно наказывать. Вся надежда, наверное, у нас 

остается на Раду доброчесності при ВККС, которая, наверное, будет со 

стороны общественности более эффективно отслеживать таких судей и 

увольнять их. Спасибо. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергію. 

ТИМОШЕНКО О. Дозвольте, дозвольте мені добавити до того, що 

сказано раніше було. Як отут от показано, тут, значить, по одному суду 78 

потерпілих, тут 106 потерпілих і тут – 170. Така кількість потерпілих, ви 

розумієте, з різних причин не може з'являтися на судові засідання. На 

судових засіданнях нас уже тепер готують до того, що так як, це захист, 

сторона захисту, так як не всі потерпілі були, дали свідчення і так далі, а ви 

готуйтеся, як відповідь надати на такі плани уже захисту. Значить, то 

процедура не до кінця вичерпана, значить, треба якимось чином забезпечить 

допит всіх потерпілих. А де їх, якщо хтось в АТО, а, може, і живих нема там, 

якісь адреси наплутані? І мотивація оцих судів, що говорив пан Пазиняк, 

вона, значить, іноді звучить дуже-дуже дивно, тому що на одному, що там 

мотивовано, що Тимошенко, це я, не проживає за адресою. Що це за 

відповідь? Я що, не проживаю? Може, я там не проживаю, але я проживаю в 
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іншому місці, яке я тричі зі скаргою надав про місце для листування в 

Генеральну прокуратуру, тричі. І тричі мені посилали на ту адресу, де в мене 

поштова, як би там у мене комунальна квартира, де відсутні взагалі ящики. 

То я мав право звернутися, і мене, а тепер мотивують, що я там не проживаю. 

Ну, це зачіпки, які безкінечно можна придумувати, яким кінця нема. 

Тому у нас опускаються руки. Ми нічого не можемо. Допоможіть нам! 

І така перспектива, яку вони озвучили, що потім вони будуть там і 

оскаржувати, що не всі прийняли участь. А як це забезпечити, цю участь? 

Люди відмовляються. Один заявив на останньому судовому, каже: "Я 

потратив по 200 гривень 14 раз приїхав. Більше я сюди не їжджу. Я 

пенсіонер, кожна поїздка моя 200 гривень коштує, ще й ніч треба їхати, ще й 

з своїм здоров'ям". Ну, нащо йому такі знущання далі витримувати? От 

зверніть увагу. Чим можете, допоможіть! Може, це законними якими, може, 

поправками, може, чим, но сторону потерпілих треба якимось чином 

підтримувати, усилити її юридично. 

ТИТИЧ В. Я ще хочу, пане Єгор, тоже репліку сказати, тому що 

останні засідання перетворюються, останні судові засідання перетворюються 

на допити потерпілих. І дуже є велике прохання, щоб прийшли журналісти, 

засоби масової інформації, тому, коли немає журналістів, то підозрюваний чи 

звинувачений і його адвокат ведуть себе наче прокурори, вони… на 

останньому засіданні, коли давав свідчення пан Тимошенко, в нього чуть 

інсульт не стався, тому що в нього вже почала заплітатися мова, коли його 

пресували. "Чому ти їхав на Майдан?", "А хто тобі платив гроші?", "А в якій 

ти сотні був?", "А чому ти надягав наручники і наколінники, коли ти ішов на 

мирний протест?", тобто інколи складається враження, що допитують нас, що 

ми злочинці, а не злочинці ті, які стріляли. 

І останнє. Вдумайтеся, пан Пацеляк і пан Лукаш, два командири 

"Беркутів", батальйонів, по півроку вони не мали жодного запобіжного 

заходу, жодного, лише зараз їм дали особисте зобов'язання, тобто, що будемо 
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ходити під чесне слово. І скажіть, хіба це є правова держава, хіба це є 

держава, де є правосуддя? 

І я вам дуже вдячний, що хоч ваш комітет є не профільний, але що ви 

підняли це питання, що ви його зараз озвучили, тому що іде третя річниця 

завершення Революції Гідності, скільки вбитих, скільки поранених, скільки 

пропали безвісти, а результат нульовий.  

Дякую, пане Єгоре, за вашу ініціативу. 

ШВЕЦЬ Т. Я вибачаюсь. Я по судах трошки ще, будь ласка. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Перепрошую. Пані Тамара, дивіться, ми дуже з 

великою повагою ставимося до всього, що ви сказали, але зараз час 

вислухати представників правоохоронних органів, які прийшли. 

Пан заступник голови Служби безпеки України Михайло Глуховський, 

начальник Департаменту захисту національної державності Служби безпеки 

України Анатолій Дублик, заступник голови Національної поліції Костянтин 

Бушуєв і виконувач обов'язків начальника Головного слідчого управління 

Національної поліції пан Руслан Дударець. 

Шановні панове, ви можете зараз, тільки не починайте спочатку всю 

цю статистику, оскільки вона у нас є. Ви можете зараз відреагувати на те, що 

ви почули. Мене зокрема дуже цікавить інформація про продовження роботи 

у ваших організаціях людей, які проходять в слідстві або в окремих випадках 

уже і в обвинувачені. Або ми перейдемо до конкретних запитань від членів 

комітету. Як вам зручно?  

Давайте тоді почнемо з Національної поліції. Євгенія озвучила цю 

інформацію. Євгенія, ви можете знову повторити. Насправді, йдеться про 

людину на дуже високій посаді, в новій поліції спеціального призначення 

працює на керівній посаді один з керівників київського "Беркуту", якого ми 

добре пам'ятаємо, починаючи з подій в листопаді.  

ЗАКРЕВСЬКА Є.О. Це пан Дидюк, який був замом Косюка на період 

подій 30 листопада, який обвинувачений, і вже справа слухається в суді. Були 
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неодноразові спроби прокуратури відсторонити принаймні його від роботи в 

поліції. Були протидії цьому з боку поліції, які зафіксовані в письмовому 

вигляді, є публічні навіть. Це один момент. 

І другий момент. Підлеглі його, фігуранти по нападу, конкретно теж 

обвинувачені вже як півроку, і до того вже були підозрювані майже рік, вони 

також працюють, це колишня перша, друга рота "Беркуту", тепер це полк 

спеціального призначення громадської безпеки, там близько 10 осіб, які 

приходять… Це особи, яких впізнали як тих, які безпосередньо били, тобто 

тут… Тут я не знаю вже про що взагалі можна говорити. Їм офіційно 

пред'явлене обвинувачення. Це обвинувачення відоме, звісно, і воно 

абсолютно відоме Національній поліції. 

І ще один момент. Це також озвучувалося на одному із обранні 

запобіжних заходів, порушуються зобов'язання цих осіб щодо неспілкування 

один з одним. А як вони можуть не спілкуватися, якщо вони разом 

працюють? А це обов'язок суду покладений: не спілкуватися зі свідками і 

іншими обвинуваченими.  

І також встановлені факти координації діючих працівників Нацполіції 

між собою і з керівництвом про надання неправдивих свідчень. Тобто це 

зафіксовано, це, перепрошую, це легалізована двійка. І це все абсолютно ніяк 

не впливає на те, що ми зараз бачимо. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Костянтин Бушуєв, заступник голови 

Національної поліції. 

БУШУЄВ К.В. Ну, що стосується діяльності пана Дедюка та 10 осіб 

"Беркуту", які на сьогодні проходять службу, я готовий говорити про те, що 

це підрозділ міста Києва. Начальник Головного управління в місті Києві 

Крищенко доповідав, що ніяких клопотань подано не було з цього приводу.  

Інформація щодо пана Янушевського – це була інформація, яка 

подавалася за часів Міністерства внутрішніх справ, а не поліції. Тому я 

обов'язковим чином розберусь з питанням щодо клопотань, але буквально 
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перед виходом сюди ми підняли це питання з Крищенко. І інформація, яка б 

підтверджувала слова, що він перед кимось клопотав про усунення 

передумов щодо їх відсторонення, такого немає.  

На даному етапі більше нічого пояснити з цього приводу, на жаль, не 

можу, але обов'язковим чином розберуся і з пані Закревською зв'яжуся по 

цьому питанню. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я, може, тупий, але я не можу зрозуміти: в чому 

розібратися? Ви знаєте, що робив київський "Беркут" на Майдані, починаючи 

з 29-30 листопада? Ви розумієте, що керівник, один з керівників цього 

"Беркуту" зараз у вас працює керівником наче нової поліції спеціального 

призначення? В чому ще ви хочете розібратися? Вам адвокат каже: потерпілі 

на суді впізнали ваших нинішніх підлеглих. В чому треба розібратися? 

БУШУЄВ К.В. Підстави їхнього перебування і чому не відсторонені 

від обов'язків, виконання функціональних обов'язків, в цьому як слід я маю 

розібратися. (Шум у залі) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скільки вам треба часу, щоб дізнатися, хто і чому їх 

утримує на посаді? Скільки вам треба часу? 

БУШУЄВ К.В. Я думаю, протягом доби ми це питання вирішимо. 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які ще є запитання? 

Давайте тоді з тих, хто піднімав руки, Юрій Тимошенко, Володимир 

Парасюк, Дмитро Добродомов і далі по черзі. Прошу. 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Друзі, ну, в тому всьому, що відбулося за ці три 

роки, є навіть, як це не дивно, навіть свій невеличкий позитив. Він полягає в 

тому, що коли три роки тому ми  знали, що існують в державі сотні катів 

Майдану, то зараз ми вже узнали і сотні імен  їхніх посіпак, які  раніше нам 

були невідомі. Тобто час дав можливість їм проявити в дійсності, хто вони є. 

І я думаю, що не варто впадати у відчай з того, що ми ще поки що не можемо 

до них добратися. Саме головне, що нам відомо їхня дійсна... дійсне їхнє 
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обличчя. І я просто рекомендую всім, просто брати їх на облік. Повірте, що 

колись ми неодмінно доберемося до кожного з них.  

І я як учасник Майдану, який пройшов Майдан з першого до 

останнього практичного дня, я теж є жертвою Майдана. От, 11 грудня пан 

Василь Пазиняк особисто, я йому  завдячую, порятував мою ногу, яку мені  

би відрізали, якщо би не він. А 18 лютого у Кріпосному провулку я 

залишився живий виключно завдячуючи бронежилету, подарованому  

незадовго перед цим.  

Що саме цікаве, що нас в тій масакрі в Кріпосному провулку, в тому 

оточенні вийшло живими звідти буквально, може, з десяток людей і я – один  

з них. І я не раз декларував всюди, десь розказував на зустрічах, казав, що я 

був там і я, можливо, чи не єдиний, який бачив те, що практично не  бачили 

інші, бо всі, хто бачили, загинули. І от зараз згадують двох керівників 

"Беркуту", я можу засвідчити, я не знаю, хто з них керував останнім їхнім, 

остаточним нападом, їхньою атакою з боку Інститутської, але я особисто 

бачив, як командир того загону, тобто один з двох нам відомих, вийшов 

наперед і в нас – жменьку оточених – розрядив всю обойму свого бойового 

пістолета. Тобто при нині… тільки від пострілів цього пістолета з десяток 

людей упали на землю  напряму не притомні, я отримав кулю точнісінько під 

ліву лопатку, але цю кулю з пістолета зміг втримати бронежилет.  

І можу засвідчити, що на моїх очах тільки в Кріпосному провулку, 

напевно декілька десятків людей  може  50-70 щонайменше лежали трупами 

покотом, швидше всього вони вже були не живі по всьому асфальту 

Кріпосного провулка, і на моїх очах "Беркут" добивав цих людей, трощачи їм 

голови кийками, немов кавуни.  Ось. І я би дуже хотів, щоб колись мої 

свідчення були  долучені до цієї справи.  

Дивіться, друзі, давайте розкладемо всі крапки над  "і" і почнемо 

просто називати речі своїми іменами, а то ми щось так говоримо все знаєте 

як вокруг да около. От сидять біля  нас представники силових  структур, от я 
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як капрал поліції я можу засвідчити, що принаймні в міліції я знаю декілька  

порядних людей, воював з ними на фронті але, на жаль, їх декілька. А все-

таки вище керівництво воно, мабуть, таке саме як і представники інших 

силових структур. Ми чомусь говоримо про жертви Майдану і слухаємо про 

те, як вони находять сотні відмазок і кажуть: та ми там не могли, та то-то на 

то причини.  

Друзі, а ми забуваємо головне, в цей самий час за три роки після 

Майдану в тюрмах України сидять сотні, а мені вже кажуть більше тисячі 

"майданівців", кого вони не уб'ють напередку, щоб  прибрати, щоб прибрати 

зайвих свідків, вони ладують в тюрми тільки за  найменшим доносом з боку 

сепара без найменших доказів вони їх пакують і пакують. Вони ініціювали 

геноцид українських патріотів у державі,  вони всі разом. Хто вони в такому 

разі, якщо вони нищать патріотів, нищать "майданівців". Розумієте, а 

вигороджуються своїх пасіпакнутих беркутівців. Вони є банда, вони є 

злочинці! Панове, ви всі отут, ви і є зрадники! І колись прийде час, коли ми 

вас будемо судити всіх. Всіх! Тільки за належність до цих структур за те, що 

ви зробите! Якщо би ви так не "пакували" наших, то ви могли би 

виправдатись, чому ви тих не змогли запакувати. Але коли ви тих не змогли, 

а цих дуже навіть можете, це свідчить про те, що ви є зрадники! Тому що 

ваше найвище керівництво мають не гроші, а мають секретні бункери, 

запаковані не мільйонами, а тоннами доларів. І дати пару папірців якому-

небудь судді – розумієте? – для них це, практично, ніщо. Це що мені 15 

копійок з кишені комусь дати.  

Недавно, дивіться, я був на суді, захищав… От приклад: дівчинка, Віта 

Завірюха, яка неповнолітньою пішла на Майдан, яка неповнолітньою пішла 

на війну, воювала за Україну. Дівчинка, яка має тисячу відсоткове алібі, і 

навіть вони самі визнають, що вона до цієї справи не залежна, вона 

проходить по справі тільки за те, що їй шиють якусь належність до якоїсь 
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нібито терористичної організації. Так ви би так беркутівців пакували, як ви 

невинних майданівців пакуєте!  

І дивіться, я вам хочу сказати: ви дограєтесь! Ваші посіпаки в судах 

плюнули мені в лице при всіх Україні, сказавши, що прохання депутата, який 

молив випустити дівчинку після півтора року невинних страждань, 

випустити мені на поруки, вони сказали, що мого слова депутата-

мажоритарника, який представляє інтереси чверті мільйона людей, які мене 

сюди послали, вам недостатньо. Ви плюнули не тільки мені, ви плюнули в 

лице всій "небесній сотні". І якщо 16 числа на суді ви не віддасте мені цю 

дівчинку на поруки, запам'ятайте дуже добре, аби ця ваша дія не стала 

"спусковим гачком" для вас усіх.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Парасюк.  

ПАРАСЮК В.З. Дивіться, я, хлопці, хочу сказати, що… Пане Вікторе, 

я розкажу мою думку. Вона буде недовга. Я можу розказати, в мене є два 

аспекти: один – політичний, один – росто від людей. Чому їх не садять? Бо 

тому що вони потрібні. Колеги, послухайте секунду. Бо вони їм потрібні, їм 

потрібні всі оці от керівники взводів, рот, вони їм потрібні. Вони "ручні", 

вони будуть виконувати. Виконували команди Януковича, будуть виконувати 

команди Порошенка. Посадять одного – посиплеться вся вертикаль, 

називається "кругова порука". От тому їх і не садять, відмазують. А якогось 

там одного видьорнуть та й віддадуть так, щоб ми потішились. 

Луценко кричить, що він буде сам ходити на суди по януковичах. Та 

кому той Янукович зараз потрібен? Кому він зараз потрібен? Ну, і визнаємо, 

що він винен, та й всі прекрасно розуміють. Нам треба, щоб були винні ті, які 

зараз ходять між нас і сміються, і кажуть: "Ну, що, пам'ятаєш, як ми з тої 

сторони стояли і вас мочили?" А вони ходять сотнями, вони ходять в 

прокуратурах, вони ходять в поліції, вони ходять в СБУ. Вони ходять і 

кажуть: "Ну, і що ваш Майдан змінив, що ви можете, революціонери ви? 

Прийде ще один Майдан, і ми знову перебудемо. Були ті – прийдуть інші". 
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От де має бути справедливість. Янукович – ето вже і так понятно, хто 

він такий і все його оточення. Тут ми розберемося по-любому. Все 

суспільство дало оцінку. От найбільше болить, ті, хто лазять. Я питався 

неодноразово: "А чого ви цих "беркутівців" лишили? – А вони нам в АТО 

треба". Кого там треба в АТО, цього чмиря, який стоїть 80 кілометрів від 

зони проведення антитерористичної операції на блокпосту і витягує таких, як 

дійсно Віка Заверюха, Віта? Чи, може, не таких, як хлопці з Донецького 

аеропорту за автомат? Мій побратим зараз за автомат, який був працівником 

поліції, відповідає в суді, чому і що він робив з автоматом в зоні проведення 

антитерористичної операції. Знаєте, хто його взяв? Харківський "Беркут". От 

де саме більше болить. 

І відповідальність тут є чисто за людьми, які зараз оце керують. На яку 

юриспруденцію ми спираємося? На Портнова юриспруденцію? На кого ми 

тут хочемо звинувачувати?! Та дев'ять місяців після Майдану тривала ще 

Верховна Рада. Чому тоді не кричали? Три роки зараз, чого не робиться чи не 

робиться? Таке відчуття, що Порошенко нам впав з небес. 

А тепер питання політичне. Відкриваємо сайт Верховної Ради: хто 

голосував за Ярему – поіменний список; хто голосував за імпотента Шокіна – 

поіменний список; хто голосував за Луценка – поіменний список. І ви мені 

будете розказувати про справедливість!? Ви своїми же руками, колеги-

депутати, приводите оцю всю нечисть у владу, а потім кажете: а воно щось 

не робиться, а воно щось не виходить, а воно щось не получається. А воно не 

получається, тому що завжди політика стоїть вище, ніж здоровий глузд у цій 

країні.  

Я перед родинами Небесної Сотні хочу сказати, що ми у Верховній 

Раді не все зло, яке там тільки є, там лишилося три десятка нормальних 

людей. І кожен день дискредитують, брудом обливають, от до дрібниці 

доколупуються, зате мільйони вони виводять. І тут стоїть питання: чи тут 

хтось є винен? Є. Я ще раз казав, поіменний список: ти голосував – ти винен 
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у тому, що не розслідується, бо ти йому дав довіру, ти йому сказав – іди 

виконуй справедливість у державі. 

Продовжимо. Конституційний Суд. Там ті люди, які змінили 

Конституцію, після яких загинула Небесна Сотня, далі працюють. А знаєте, 

хто відповідає за це? Петро Олексійович Порошенко.  

Продовжити далі назначення. Бурба Василь Васильович. Хто його 

призначив? Порошенко. Яке він відношення мав до Майдану? Безпосереднє. 

І так по всьому. Кожна біда в цій країні має назву.  

І судочинство, щоб ви зараз розуміли, іде реформа судочинства, от 

зараз кажуть, переатестовують суддів. Я хочу подивитись тим депутатам, які 

підтримують оцей саботаж реформи судочинства. Це ніяка не реформа, це 

замилювання очей. Нам вже реформували прокуратуру. Що сказали? Юні 

юристи, всі будете працювати. Юні юристи не працюють, зате всі старі 

корупціонери, всі працюють. І це мають прізвища кожен, хто натиснув ту 

кнопку зелену прокляту у той момент, коли йому було потрібно її нажимати. 

От де відповідальність!  

Не хочу розбиратись, бо немає з ким тут розбиратися в слідстві. Вони 

як би хотіли, вони б вже давно покарали. 10 тисяч кримінальних справ на 

військовослужбовців під час проведення АТО. Більше 800 чоловік зараз 

знаходяться в СІЗО. Вони дуже швидко проводять аналізи, експертизи і так 

далі, бо тому що їм треба нас розірвати, щоб ми більше ніколи не з'єднались. 

А от коли йде мова про Майдан, тому вас і водять. Вам кажуть: "Ви живіть 

по закону, а ми будемо собі просто так жити". 

Тому, вибачте, можливо, хтось це сприйме за популізм, можете так і 

сприймати. Але я вам скажу одне: от сьогодні вся країна Трампа вибрали, та 

слухайте, у нас своїх скелетів хватає! Подивіться, кого ми вибрали: більша 

половина парламенту – клептократи, Президент – олігарх! Ну, а нас Трамп 

обходить! Тому давайте будемо відповідально ставитись. 
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Хлопці, а от зі слідства, я до них не маю, за що запитати, бо вони не 

відповідають за це. Відповідають найвищі, хто стоїть найвище. Якщо завтра 

Порошенко скаже: всіх під чисту, - завтра всі під чисту сядуть. Тільки йому 

це не потрібно, бо зима надходить. Вибачте за емоції. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дмитро Добродомов. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Ну, однозначно підтримуючи своїх колег, те, що 

вони сказали, це очевидно, що, до слова, все-таки є. Але я би вам хотів задати 

конкретні все ж таки питання і почути від вас конкретні відповіді. У мене їх є 

два. 

Понад рік тому на моє депутатське звернення щодо беркутівців, які 

били студентів на Майдані, міністр Аваков відповів, дослівно вам цитую: 

"Ідентифікувати конкретних бійців не вдалося, бо вони були в однаковому 

одязі та в масках". Я би хотів з'ясувати, чи є зрушення в цьому питанні, чи 

нарешті вдалося ідентифікувати тих беркутівців, бо вони ж з неба не 

звалилися, це ж були підрозділи і все решта. Це перше питання. 

І друге питання. Підтримуючи якраз "автомайданівців", теж минулого 

року, навіть не минулого, а це ще в грудні 2014 року я надсилав депутатське 

звернення щодо складання 63-ох фальшивих рапортів, ну, щодо інспекторів 

щодо… Так ось, тоді активісти "Автомайдану" передали дуже цікавий 

документ, який був розісланий всім працівникам ДАІ, він називався 

"Алгоритм дій", тобто так, як треба… Це департамент, Головне управління 

МВС, Департамент ДАІ всім своїм працівникам розіслав інструкції, як треба 

фальшувати протоколи. Тобто це прямий доказ (не знаю, що у мене з 

мікрофоном), це прямий доказ, який треба представляти в суді, а не ті 

приклади, які нам розповідали, що в них … виявилося … Ні, це був наказ, 

який був наданий конкретними людьми, як фальшувати ці речі. Дайте мені, 

будь ласка, відповідь на ці два дуже конкретних запитання. 

БУШУЄВ К.В. Я не готовий зараз коментувати лист, який підписав 

міністр внутрішніх справ, адже я заступник Голови Національної поліції. В 
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той же час на час вести 2014 року в Міністерстві внутрішніх справ 

проводилось службове розслідування, в рамках якого фактично було 

встановлено роль та участь ну принаймні керівників "Беркуту" – Садовника і 

Косюка так це точно, а також начальника Головного управління на той час в 

місті Києві і ряд інших посадових осіб, які управляли в цілому цим процесом. 

Значить зібрані всі відповідні матеріали, в тому числі переговори, в тому 

числі, ну радіопереговори, в тому числі відеоматеріали, які відображають хід 

подій і участь відповідних працівників, ці матеріали доволі такі в об'ємному 

форматі передані в Генеральну прокуратуру, причому неодноразово… 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Костянтин Володимирович, я дуже перепрошую, 

я все ж таки уточню своє питання. 

Я задавав питання щодо ідентифікації не керівників, які відомі, яких 

суд відпустив, а чи ідентифіковані всі учасники подій на Майдані з боку 

"Беркуту"? От всі поіменно, де хто був, в якому підрозділі, в який день і де 

були? Мене це цікавить питання. 

БУШУЄВ К.В. Я, власне, за це і говорю, що надано до Генеральної 

прокуратури висновок службового розслідування, згідно з якого ми можемо 

говорити про те, які підрозділи, в який день, де несли службу згідно з 

розстановки. 

Що стосується особового складу, ці матеріали, які вдалося отримати, а 

ви ж знаєте, що київський "Беркут" знищив всі матеріали, в тому числі і 

книгу видачі озброєння, тобто намагались встановити все, що у нас вдалося, 

ми все передали в прокуратуру, при чому неодноразово в кінцевому варіанті 

в оригіналах.  

Що стосується участи в подальшому по встановленню осіб конкретно 

Міністерства внутрішніх справ, то всі заходи відбувалися за дорученнями 

слідчого ГПУ. На якому етапі зараз це відбувається, я, на жаль, не готовий 

коментувати. 
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Що стосується питання алгоритму дій. Я вам скажу більше, що в 

рамках того ж службового розслідування було доведено факт причетності 

певних посадових осіб, в тому числі ДАІ до блокування міста, адже ви 

пам'ятаєте, що місто було заблоковано, відповідний алгоритм був розісланий 

і було встановлено керівників, які безпосередньо організовували це на рівні 

керівників райвідділів там, підрозділів ДАІ і територіальних, ці матеріали 

теж передані в Генеральну прокуратуру, в тому числі оригінали цих 

службових розслідувань. 

БУШУЄВ К.В. Представників, яких тут немає ……. спитати.  

Дякую вам за відповідь.   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Євгенія Закревська хоче ще додати відповідь. Будь 

ласка.  

ЗАКРЕВСЬКА Є.О. Так! Я хочу додати, сказати все є таки, що трішки 

не така, не відповідайте дійсності інформація.  

Службове розслідування щодо подій  30 листопада почалося міністром 

Захарченком. І, власне, всі ті висновки, які зробило те службове 

розслідування, вони були механічно перенесені і затверджені, і 

використовувалися Міністерством внутрішніх справ як офіційна позиція 

Міністерства внутрішніх справ щодо подій, які відбувалися у 2013 році і 

використовуються… І вона не змінювалася офіційно і на даний момент. 

І в тій позиції були… не було встановлено переліку осіб, які 

перебували там. Підрозділи, але не перелік осіб – це різні речі.  

Другий момент. Висновком даного службового розслідування, власне, 

стало те, що не було мети ліквідації мирного зібрання, а що підставою для 

того, щоб застосовувати силу витиснення було встановлення ялинки – те, що 

зараз нас дуже смішить, але це – офіційна позиція МВС досі, вона не 

змінювалася.  

І третій момент, що 70… понад сотню потерпілих отримали поранення 

у зв'язку з ексцесом виконавця. І, власне, вина керівних осіб МВС, "Беркуту" 
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була лише в тому, що вони втратили контроль над операцією. Це офіційна 

позиція МВС з приводу події 2013 року, листопада, до даного моменту. Тому 

ніяких інших службових розслідувань, не зважаючи моє безпосереднє 

клопотання, з цих подій не  відбувалося.  

Що стосується знищення документації "Беркуту", це теж було окреме 

службове розслідування. Особи, які його проводили і які зафіксували, які, 

фактично… не продивилися камери, які задовольнилися поясненнями 

декількох десятків, під сотню пояснень, які містять одне-єдине пояснення: 

мені Кусюк наказав, нам Кусюк наказав, сказав, що буде евакуація 

документації, наказав все знести в хол і далі я не знаю, що відбувалося. Із 

діючих, частина з яких досі є діючими працівниками Національної поліції, 

задовільнившись на цьому, не перевіривши відеозаписи, які на той момент 

ще були, затвердили результат, власне, там також тією комісією керував 

Дидюк, і він затверджував цей результат.  

Наступне службове розслідування, яке було ініційовано нами, 

адвокатами, і яке встановило порушення першого службового розслідування, 

не призвело до жодного звільнення, до жодного притягнення до 

дисциплінарної відповідальності, хоча такі особи, включаючи Дидюка, були 

тоді встановлені. На даний момент також нічого з цього приводу не 

змінилося. 

ТИТИЧ В. І ще одне, якщо дозволите, до цього, Євгенія тут  детально 

зупинилася. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу. Віталій Титич. 

ТИТИЧ В. Я в частині, ну, відомі в середині слідства, що керівник 

Департаменту спеціальних розслідувань неодноразово, в тому числі рік назад 

в цьому залі оголошували цілий перелік питань, умовно, до пана Авакова. 

Пан Геращенко, як його спікер, приїжджав до нас в офіс, ми передали, я 

особисто передав під запис папку ось такої товщини, там, де все це було 

переліковано на той момент.  
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Всі офіційні звіти пана Горбатюка містять рапорти, доповідні до 

керівництва на протязі всього розслідування, містять, умовно кажучи, 

констатацію факту ігнорування, м'яко кажучи, а іноді фактів протидії 

розслідуванню з боку МВС. Це фактично встановлені дані, вони всі 

задокументовані і знаходяться в документах, які в тому числі давно вже є як 

у громадянина Авакова, так і у осіб, які його періодично представляють, в 

тому числі і на комітеті.  

Дякую. Якщо є потреба, можемо повторити цю папочку. Скажіть, кому 

передати, щоб ви могли… Тут ви не відповісте на це, це папка отакої 

товщини з задокументованими… Куди принести, як передати, щоб ми не 

заважали закінченню, скажіть, готові далі… І коли можна буде на це 

отримати питання? Те, що казали це з року в рік регулярно, в тому числі в 

цьому залі, повторюється, приносять ті же  папки. 

БУШУЄВ К.В. Дати відповідь на питання: куди поділася папка? Чи як? 

ТИТИЧ В. Дати відповідь на питання, якщо є у вас, що відповісти, куди 

принести вам безпосередньо, якщо ви звітуєте... 

БУШУЄВ К.В. В Національну поліцію. 

ТИТИЧ В. Так? 

БУШУЄВ К.В. Ну, безумовно. 

ТИТИЧ В. Вона є у громадянина Авакова, ці документи є, вони 

направлені офіційно. 

БУШУЄВ К.В. Ви ж мене питаєте, а не в міністра внутрішніх справ, я 

вам даю відповідь. 

ТИТИЧ В. Ну... 

БУШУЄВ К.В. Я перепрошую, я просто готовий для діалогу, а не для 

суперечностей з приводу куди принести. Приносьте в Національну поліцію, 

офіційно передайте... 

ТИТИЧ В. Окей. Зараз можна? Я можу зачитувати ці документи з 

комп'ютера, але це займе там півтори-дві години. 
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БУШУЄВ К.В. Я думаю, мало хто буде в захваті  від переліку таких 

документів. 

ТИТИЧ В. Ну, окей. Оце я і хотів почути. 

БУШУЄВ К.В. Так давайте вийдемо до діалогу, то й все. 

Я стосовно службового розслідування, з вашого дозволу, якщо можна 

прокоментувати. Так, насправді, Захарченко намагався провести службове 

розслідування, яким легітимізувати дії "Беркуту", це не секрет. Але питання 

про те, що після того було міністром внутрішніх справ Аваковим призначене 

нове службове розслідування. І за результатами того службового 

розслідування, розкладено поетапно кожен день, починаючи з моменту 

подій, в тому числі сказано, які підрозділи  приймали участь у цьому і які 

керівники допустили сам факт. Адже, зважаючи на  все ж таки єдиноначалля 

в підрозділах Національної... на той час міліції, що керівник визначає 

завдання і порядок їх реалізації, чітко встановлено, начальник Головного 

управління внутрішніх справ на той час пан Коряк, відповідно встановлено 

його заступник по громадській безпеці, відповідно встановлені керівники 

"Беркуту" київського, відповідно встановлено керівники підрозділів, які 

залучалися до виконання цих завдань, там описано, що вони безпосередньо 

керували цим процесом і в порушення відомчих нормативно-правових актів 

не забезпечили дотримання, щонайменше, законності, а щонайбільше – 

спонукали до зловживання. 

Далі ми говоримо, так само розписані події і 1-го, і 18-го, і січня місяця, 

і, безпосередньо, вже в кінець, коли ми виходимо на події 18-22 числа, 

розписано: які підрозділи залучалися, хто яку зброю отримував, яким чином 

діяли. 

ЗАКРЕВСЬКА Є.О. Я перепрошую, ви трошки не володієте 

матеріалом. Тому що після 22-го числа, до 22-го числа не було розстановки 

сил, їх просто цих документів немає і, власне, інформації щодо цього не 

надано. 
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БУШУЄВ К.В. Я володію цим... Я володію цією інформацією. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні учасники засідання. 

ЗАКРЕВСЬКА Є.О. І на 18-е, 20-е... 

БУШУЄВ К.В. 22-е мега розписано, при чому всі .... які отримували. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні учасники засідання, дивіться, цей матеріал 

вже в суді чи він ще в процесі розслідування використовується?  

БУШУЄВ К.В. Там багато етапів, багато подій, окремо…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Матеріали щодо 29-30-го в суді вже?  

ЗАКРЕВСЬКА Є.О. Дивіться, матеріали службового розслідування 

щодо 29-30-го, вони беззмістовні, вони майже надають інформацію про те, 

що там дійсно відбувалося, вони відбілюють фактично...  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Євгенія, я зрозумів. Я просто про те, що якщо …  

ЗАКРЕВСЬКА Є.О. Службове  розслідування в суд же не передається. 

Службове розслідування – це результат, за яким мають…  

БУШУЄВ К.В. Це матеріали кримінального провадження. 

Долучаються до матеріалів кримінального провадження.  

ЗАКРЕВСЬКА Є.О. Долучаються, але на результати службового 

розслідування можуть бути прийняті безпосередньо адміністративні керівні 

рішення,  кадрові рішення, безпосередньо самостійно.   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просто про те, що є простий вихід зупинити цю 

суперечку, оприлюднити цей документ, про  29-30 листопада.  

ЗАКРЕВСЬКА Є.О. А він оприлюднений. Я його у Фейсбуці  

оприлюднила.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. І якщо ви говорите про документ інший, я кажу зараз 

представнику Національної поліції, ви можете це зробити, передайте його у 

комітет, і тоді кожен зможе зробити власні висновки.  

БУШУЄВ К.В В Генеральну прокуратуру передано оригінал…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Те, що в Генеральну прокуратуру передано все, ми 

розуміємо. Що звідти вийшло – оце є біда!  
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Тому якщо ви вважаєте, що ви провели якісне розслідування, 

встановили всіх учасників тих подій, і ці матеріали обвинувачення, яке 

ґрунтується на цих матеріалах, вже розглядаються в суді, вже не  становить 

таємницю слідства, ви можете передати у Комітет з протидії корупції 

Верховної Ради .  

ЗАКРЕВСЬКА Є.О. В тій частині, що ви сказали, це можна зробити, і 

частина оприлюднена вже давно, тому що вона використовувалася у 

відкритому судовому засіданні у Адміністративному суді міста Києва був по 

моєму позову. І вона оприлюднена. Тобто це розслідування, про яке я 

говорю, воно висить, є, ну, принаймні, як мінімум у мене у Фейсбуці, і воно 

передано…  

БУШУЄВ К.В. У повному об'ємі.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте припинимо цю розмову.  

Пане заступник керівника Національної поліції, ми тоді від вас чекаємо 

офіційної реакції з приводу того, чому далі працює керівник того "Беркуту", 

який ми зараз обговорювали, разом із підлеглими в новій поліції 

спеціального призначення і хто утримує їх на посадах. І очікуємо цього звіту, 

який ви можете передати у комітет офіційним листом. Це буде найкращим…   

БУШУЄВ К.В. Щодо? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Про результати перевірки, про які ви зараз 

сперечалися з адвокатом Закревською, я маю на увазі. 

Борислав Береза. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Я буду намагатися казати без емоцій. 

Доброго дня. Я можу сказати "доброго дня", а дуже багато людей не 

можуть цього сказати, бо вони загинули на Майдані. І як це не страшно 

казати, жахливо, але завдяки тому, що вони загинули, завдяки тому, що був 

Майдан, дуже велика кількість депутатів дійсно прийшла до влади і зараз 

знаходиться в сесійному залі, і на цьому комітеті теж. 
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Я хочу вибачитись за те, що досі немає результатів. Я хочу вибачитись 

за те, що досі ми не можемо покарати тих, хто винен в злочинах на Майдані. 

Я хочу вибачитись за те, що за два тижні в нас буде майже годовщина як 

почався Майдан, а ми ще досі не засудили ні тих, хто віддавав злочинні 

накази, ні тих, хто їх виконував. Я хочу вибачитись перед всіма, хто потеряв 

своїх близьких та рідних. Це дійсно ганьба для депутатів, для України, для 

всіх нас. 

І в мене є декілька запитань. Спочатку – до представника поліції.  

Я дуже здивований, коли ви сказали, що вам потрібно доба, щоб 

з'ясувати чому людина, яка була задіяна в протиправних діях на Майдані, ще 

працює, це дуже швидко. Чому? Тому що коли я написав депутатське 

звернення до того, що станеться з "Пріусами", які розбили, де вони, чому 

вони не ремонтуються, то отримав відповідь, що треба з'ясувати. Сподіваюсь, 

що з цим питанням ви зможете дійсно швидко нам відповісти. 

То от у мене запитання. Чи всі працівники правоохоронних органів, які 

брали участь в протиправних діях, зараз не працюють в оновленій поліції. Це 

по-перше. 

По-друге, я хочу… Ну для того повинні бути представники 

Генпрокуратури, їх немає. Мені дуже цікаво, що саме затримує слідство, що 

чи хто заважає? Чи немає людей, може, у слідства, чи немає ресурсів, чи 

немає можливостей, чи, може, політичної волі? Я хотів би, щоб людина, яка 

відповідає за це, нам сказала. І для цього ми, мабуть, повинні зробити разом з 

комітетом Кожем'якіна засідання, де будуть представники всіх відомств, які 

повинні відповісти вкрай. У нас за два тижні, дійсно, три роки як почався 

Майдан, а відповіді досі немає. 

Я хочу зрозуміти, коли будуть затримані та засуджені ті, хто відповідав 

та виконував злочинні накази на Майдані. Раз. 

Друге. Я хочу зрозуміти, коли, дійсно, будуть перші результати. Не 

слідчі дії, які можуть йти 5 років, 10 років, 25 років. Я розумію, що якщо 
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провести дуже велику кількість нарад, то взагалі забудуть, про що йде 

питання. Я хочу знати, коли саме нам назвуть, хто віддавав, коли віддавав, 

хто виконував і хто буде засуджений. Бо якщо ми після того, що три роки 

пройшли після Майдану, не можемо відповісти на це запитання і зараз, то яка 

вірогідність того, що колись на це запитання суспільство отримає відповідь? 

І ще раз я, ще раз ми перепрошуємо у всього суспільства вибачення за 

те, що досі громадяни України не отримали ці відповіді. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Барна. 

БАРНА О.С. Бажаю всім здоров'я. І слава Ісусу Христу! 

У мене запитання до представників потерпілих на Майдані. Так само я 

теж був 18 лютого на Кріпосному провулку поранений. Із даних структур: 

СБУ, прокуратури, МВС, ну, і суд  – які найбільш зухвало ігнорують з вами 

співпрацю, які не хочуть йти назустріч чи чинять опір з цих структур? 

ТИТИЧ В. Якщо дозволите, ми би говорили про співпрацю не стільки з 

нами, а скільки з Департаментом спеціальних розслідувань стосовно думки 

керівництва цього департаменту, яке здійснює розслідування всіх 

проваджень на Майдані, Горбатюка стосовно співпраці в частині МВД. Я 

передав ці всі його думки, умовно кажучи, зафіксовані належними 

документами, які він відповідно до своїх посадових обов'язків передавав, і в 

тому числі, і ми неодноразово їх оприлюднювали. МВД фактично ігнорувало 

як на ранішній стадії, так і зараз. Про результати моя колега службових, 

умовно кажучи, перевірок казала, вказані службові перевірки не мають 

ніякого, скажімо, змісту, беззмістовні, виконані поверхнево. І іноді, як я 

відкрив зараз документ, іноді тими особами, про що тут говорилось, щодо 

яких ці перевірки мали б і здійснюватися. Якщо є бажання, можу це 

оголошувати, але… 

БАРНА О.С. Ні. 

ТИТИЧ В.  …я це відповідально повторюю. 
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В частині СБУ. СБУ оперативний супровід здійснює. В принципі, 

якихось, я думаю, особливих зауважень немає.  

Стосовно суду теж вже говорили, це іде системний саботаж, який 

прикривається такими, як казав представник потерпілих, певними 

юридичними нюансами, доволі примітивними насправді, але які не можна, – 

не можна, я закликаю депутатів, не можна політичними методами змінювати, 

оскільки та сторона цього чекає. Чекає реакції саме такої, яка тут іноді 

звучала від депутатів: давайте цей суд нагнемо. Ні, от саме це вони і 

очікують, нагибання. 

БАРНА О.С. Від прокуратури представники. Горбатюк, як? Чи інший 

зараз? Мається на увазі, співпраця, розуміння і так далі. 

ТИТИЧ В. Я так мав розмову з шановним головою. Саме з цим ми 

прийшли, з станом департаменту, але було сказано, що це не предмет цього 

засідання, що це буде окремо, тому, я би сказав, всім відомо, що департамент 

було знищено. Тиждень, 10 днів тому назад почався, скажімо, такий відкат 

під тиском потерпілих і преси назад. Але результату поки що немає, 

департамент висить між небом і землею і не може здійснювати всі ті функції, 

очевидно, елементарні, які на нього покладені. Якщо є бажання, я можу 

розкривати, саме ці документи… 

БАРНА О.С. Дякую. Бо я просто хотів узагальнити певні висновки. 

Коли ми говоримо про популізм, Володю, ти правильно сказав, ти дуже 

доречно сказав це слово, тому що, назвавши всіх винуватців: і Шокіна, і 

Грицака, і Ярему, і навіть Луценка, – забув назвати одного винуватця, 

серйозного – Авакова. І з чим це пов'язано, то ти роби висновок. Можливо, 

твоя така патологічна неприязнь до Президента пов'язана із приязню до 

Коломойського, то давай розкладаємо все на свої полички. Тому що… (Шум 

у залі) Послухай, про реформування… (Шум у залі) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Олеже, яке відношення має політична 

позиція чи її відсутність інших членів комітету до розслідування справ 
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Євромайдану? Давайте триматися… (Шум у залі) Давайте триматися, будь 

ласка, теми комітету і того, що справді важливо зараз для людей.  

Юрій Дерев'янко. 

БАРНА О.С. Ні-ні, я просто пропозицію хочу подати. 

Я тільки одне ще хочу тут на завершення сказати. Знаєте, по питанню 

діяльності суддів, я думаю, що нам треба серйозно звернутися і матеріали 

подати зараз на переатестацію, яку проходять ті районні судді і ВВК, в тому 

числі і пропозицію не тільки потерпілих і інших, а й від нашого комітету. До 

речі, якщо цілий суд із своїм штатом не може забезпечити розгляд справи, він 

там взагалі не повинен бути, або розформувати. 

Другий момент. Покласти відповідальність за те, що відкладаються 

справи і затягуються, матеріальну теж на суддів. Нехай оплачують із тих 

фондів на преміювання, ну, наскільки це можливо зробити, поїздки цих 

потерпілих: преміювання, надбавки і так далі, інших фондів, які там 

можливо. Тобто щоби були зацікавлені не відтягувати справи, тому що судді 

повинні відповідати за свої дії. Їм дається зарплата висока і щодо захисту 

їхньої особистості, є в них, особиста охорона надається, вони на державному 

забезпеченні, тому вони не повинні уникати своєї професійної діяльності. 

Наступне. Відносно поліції, у тому числі і харківського "Беркуту". 

Навіть волонтери, ми їхали, знають, як вони там і нагліють. Питання: хто їх 

залишив і чому? І тут питання не треба ставити на цьому рівні, а ми знаємо, 

хто винен. Починається із керівництва поліції. 

Третій момент. Я хотів би попросити, можливо, нам на законодавчому 

рівні пасувало б зараз, дійсно, прийняти проект, мій, до речі, законопроект є 

щодо обов'язкового використання детектору брехні при вчиненні важких і 

особливо важких злочинів. Можливо, це застосувати при розслідувані на 

Майдані, у тому числі психофізичну експертизу або гіпнорепродукцію, 

використання гіпнозу. Можливо такими методами піти, я не кажу, що я 
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спеціаліст в цьому дуже великий, але можливо і такий метод додатковий 

можна було б взяти.  

(Не чути) 

БАРНА О.С. Знаєте, ми можемо сміятися, скільки хочете один з 

одного. Але коли ми бачимо, що справа для того, що важко добитися 

зізнання або не …, значить нам потрібно просто задуматися над тим і 

вивчити всі можливі засоби, які можна використати для цього. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я розумію, що у нас колегіальний орган і 

кожен має право висловитися. Але у мене величезне прохання: давайте 

говорити про справу і про те, що реально можна організувати. Для 

розслідування не потрібні ін'єкції і гіпноз, для розслідування потрібен 

слідчий, прокурор і суддя, щоб правосуддя відбулося. І все. 

Юрій Дерев'янко.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Шановний головуючий, шановні колеги, шановні 

запрошені! Я повністю погоджуюсь із тим, що посадові особи  в державі 

сьогодні, у віданні яких залежить ефективне слідство, ефективне 

процесуальне керівництво цим слідством, вони мали би працювати, щоби був 

результат.  

Ми кожного року на комітеті заслуховували представників Генеральної 

прокуратури стосовно того, що заважає їм для того, щоби рухатися вперед. 

Після таких  консультацій робили необхідні рекомендації, щоби це усунути. 

Тобто і технічне забезпечення, і фінансове, і кадрове для того, щоб рухатися 

вперед.  

Але вперед, судячи з того, що ми сьогодні почули, особливо нічого не 

рухається. І найголовніше – те, що посадові особи, яких стосується і які 

причетні до злочинів, далі продовжують працювати.  

Від кого залежить таке рішення, щоб посадові особи далі працювали на 

своїх посадах? Це залежить від вищого керівництва уже політичного, це 

залежить від міністра внутрішніх справ, це залежить від Президента України, 
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якому підпорядкована Генеральна прокуратура, це залежить від  того, що 

вони начебто політично, правоохоронні органи отримали під контроль, тобто 

одна політична сила – МВС, друга політична сила – процесуальне слідство, 

керівництво. І в кожному окремому випадку, якщо ви хочете знати, в 

кожному окремому випадку, про який ви говорите, блокується рішення 

різними так званими "керівниками" цих напрямків, відповідно до того, чим 

вигідні ці  люди, залишати їх на посадах, чи не вигідні, а не відносно того, чи 

вони винні чи не були винні у тих злочинах, які чинилися.  

І я погоджуюсь з паном Володимиром в тому, що кожній владі за старої 

системи було вигідно мати таких свавільників, таких, фактично, "на гачку" 

людей, які використовувалися кожною владою в своїх інтересах. І дуже 

прикро, що система не змінилася, і дуже прикро, що попри тих усіх,  знаєте, 

заяв голосних, що ми  змінюємо цю систему, вона залишилася точно такою, 

як вона є.  

І мало того, що дуже прикро, що ви, шановне керівництво, яке тут 

присутнє, ви нічого зробити не можете. Тому що навіть якщо з боку 

Генеральної прокуратури є подання того підлеглого звільнити, якого ви  не 

можете розібратися  вже три роки, що він, виявляється, був там, і що він, 

виявляється, там присутній, то ви нічого не робите. І керівництво МВС це 

покриває. Тому я вважаю, що нам в найкращий спосіб цих людей звільняти. І 

після цього, коли вони втрачають посади… Пане голово, згадайте, всіх 

людей, які є при посадах, неможливо притягнути до відповідальності. І 

тільки відсторонення від посад дає можливість не втручатися цим самим 

особам в слідство, не координувати дії, не впливати на ці процеси. Це 

означає, що ці всі особи, які у вас, шановні адвокати, проходять у справах, 

вони мають публічно бути оприлюднені, не порушуючи таємниці слідства, 

коли вже ця ситуація виходить в публічну площину. Створити абсолютно 

публічні такі списки для того, щоби і ми, кожен народний депутат, який 

може докладатися, і громадськість, і всі інші могли вимагати публічно від 
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Президента, від Авакова і всіх інших, від Генерального прокурора, щоб ці 

люди для початку не працювали. Це перша моя пропозиція. 

Друга моя пропозиція. Я вважаю, що не поява тут представників 

Генеральної прокуратури, а саме Генеральна прокуратура здійснює 

процесуальне керівництво тих всіх питань, розслідувань, я вибачаюсь, і 

розслідування, і керівництво – і розслідування, і керівництво, є проявом 

надзвичайної неповаги і до комітету, і до Верховної Ради, і до нас взагалі, до 

громадян України. Тому що саме тут минулого року і за наслідком такого 

розслідування, і позаминулого року була започаткована процедура недовіри 

одному Генеральному прокурору, потім другому Генеральному прокурору. І 

зараз ми бачимо, що ситуація повторюється, на превеликий жаль. 

Тому я знову ж таки підтримую ситуацію і погоджуюсь з тими словами 

про те, що від політичної відповідальність кожного з нас, звичайно, 

присутніх, коли ми кожного наступного Генерального прокурора 

призначаємо чи не призначаємо, голосуємо, але політична відповідальність 

за стан справ у Президента ніхто не знімав. Тому що саме він, пропонуючи 

кожну наступну кандидатуру на цю посаду, саме він гарантує, що це буде 

зроблене. І саме він кожний рік стверджує, що все це буде зроблено. 

Тому я вважаю, що результати розслідування цих справ, і в тому числі 

в судах… Тому що сьогодні абсолютно протягом двох років за ту 

Конституцію, яку було проголосовано, виключно від Президента залежить, 

чи буде суд розпущений, чи не буде, як ті судді пройдуть атестацію чи не 

пройдуть. Як взагалі атестацію пройшли всі ці ваші, чи переатестацію всі ці 

ваші працівники, хто давав згоду на їхні переатестацію, якщо вони собі добре 

сьогодні працюють? 

ЗАКРЕВСЬКА Є.О. Проходили, частина з них не проходила. Вона 

працює, не проходячи через атестацію, тому що на атестації ми їх ловили, їх 

там не було. 
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ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. От. Тобто, тому моя пропозиція наступна, моя 

пропозиція наступна, пане голово.  

Ініціювати, крім спільного засідання комітетів, ініціювати звіт 

Генерального прокурора, тому що вони ведуть розслідування ці, і як 

процесуальні керівники, і як слідчі. Ми тільки можемо пред'являти претензії 

чому в СБУ той працює, той службовець працює чи інший, чому в МВС той 

чиновник працює чи інший, який причетний до цих всіх справ. Але 

Генеральна прокуратура займається слідством, Генеральна прокуратура 

займається процесуальним керівництвом, вони координуючі з міністром 

внутрішніх справ, координуючі з іншими керівниками Служби безпеки, 

приймають рішення, чи ту людину відсторонювати, чи не відсторонювати. 

Так от я вважаю, що нам треба ініціювати звіт в парламенті, власне, за 

результатами цього всього слідства ініціювати слухання або доповідь і звіт, 

тому що ми вже маємо третій рік чи другий з половиною рік, коли ці всі 

справи нікуди не рухаються уперед. І я прошу, щоб результатом нашого 

сьогодні засідання було таке ініціювання. І відповідно, щоб, якщо ті особи 

далі залишаться працювати на посадах, а ви, тут присутні керівники, не 

ініціюєте персонально, також ставити питання про те, що ви це сьогодні чули 

три години, бачили і самі не ініціювали відсторонення тих співробітників, і 

матеріали будуть публічно, я так розумію, передані вам, безпосередньо тих 

співробітників від своїх службових повноважень, хоча би до того часу, поки 

не буде завершене розслідування і не буде завершений розгляд справ у суді, 

де ці особи безпосередньо там причетні. 

Дякую. 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Команди зверху немає, була би команда… (не 

чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Олег Осуховський, Ігор Луценко і будемо 

завершувати. 

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Вітаю, шановне товариство. 
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Власне, зі слів і адвокатів, і постраждалих на Майдані ми зрозуміли, що 

іде саботаж і є організоване злочинне угрупування, яке складається зі суддів, 

прокурорів, адвокатів і, зокрема, є така інформацію, що юридичні компанії 

заснували саме заступники Захарченка, які фінансують тих адвокатів, які 

захищають на сьогоднішній день беркутівців. І я, власне, хочу, звернутися до 

Служби безпеки України, до Національної поліції, щоб було проведено 

розслідування щодо цієї злочинної групи, яка саботує, зокрема, 

розслідування і в судах, і в слідстві щодо розстрілів Небесної Сотні, і 

постраждалих на Майдані.  

Також звертаюся до Національної поліції, ми вже неодноразово 

зверталися і давали навіть прізвища 70-х працівників  внутрішніх справ, які 

були причетні до злочинів на Майдані, ми тут комітетом відправляли. 

Відповідно ми не знаємо, чи ті особи є звільнені, чи не звільнені, будь ласка, 

надайте нам таку відповідь, чи вони є звільнені. Бо якщо брати того самого 

Лукаша командира харківського "Беркуту", який зараз би мав сидіти в клітці, 

а не з батьками і не з постраждалими на Майдані на одній лавці, а мав би 

сидіти в клітці. Ви собі уявляєте, що робиться зараз! І він відповідно цей 

Лукаш був призначений після Майдану заступником керівника міліції 

Сумської області. Ну це просто, просто неприпустимо!  

І, звичайно, хотілось би задати запитання Генеральній прокуратурі. Ми 

там декілька тижнів назад звільнили 29 суддів, які порушували присягу і 

судили наших хлопців і дівчат незаконно на Майдані. Я зразу у той самий 

день звернувся до Генеральної прокуратури, щоб ті судді не тільки були 

звільнені, але були притягнуті до кримінальної відповідальності. І також 

хотів би знати, чи вони реально притягнути до кримінальної 

відповідальності, бо якщо вони не будуть притягнуті до кримінальної 

відповідальності, однозначно, що ті судді, які зараз ведуть справи по 

Майдану, однозначно, будуть фальсифікувати, брати гроші і далі продавати 

справи тим самим беркутівцям.  
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І, однозначно, я підтримую це рішення, щоб все ж таки ми ініціювали 

засідання двох комітетів, запросили Луценка,. Авакова і Грицака, відповідно 

щоб вони прозвітувалися. І звертаюся також до журналістів українських, щоб 

обов'язково приходили на засідання, бо судді, прокурори, вони тоді зовсім 

по-іншому реагують, коли ми доносимо правду до українського суспільства. 

Дякую вам. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігор Луценко. 

ЛУЦЕНКО І.В. Дякую.  

Шановні друзі, хочу звернути увагу, що наш комітет, мабуть, чи не 

єдиний, де з періодичність раз на рік відбуваються такі, даруйте, волання з 

приводу того, що не розслідуються справи Майдану, все дуже погано. Ну, всі 

інші комітети там і вся інша Верховна Рада взагалі на цей предмет спить. 

Але, очевидно, що і от таких от наших періодичних волань абсолютно 

недостатньо для того, щоб якимось чином впливати на цей процес 

нерозслідування справ по Майдану.  

Я нагадаю, що в 15-му році, здається, у травні було опубліковано звіт 

Міжнародної дорадчої групи Ради Європи, де було зафіксовано факти 

перешкоджання вищими посадовими особами об'єктивному та 

неупередженому розслідуванню злочинів в період Майдану. Тобто якщо там 

прибрати всі можливі там політичні інсинуації, ось є зафіксовані факти 

міжнародними спостерігачами, експертами, що в нас є конкретна протидія 

справам по Майдану.  

У червні 2015 року ми з колегами, зокрема, серед підписантів є і голова 

нашого комітету, є також секретар нашого комітету, було зареєстровано 

проект Постанови про утворення ТСК щодо розслідування оцих фактів, 

зафіксованих у  звіті міжнародної групи. З тих пір ми намагалися реалізувати 

цю ідею, щоб створити групу депутатів парламенту, котра могла б на 

постійній основі займатися фактами розслідування майданівських справ. 

Страшенний супротив ми отримали  у парламенті. Значить, от тоді ще 
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Хаджинов пішов, він, зокрема, зі мною і іншими автомайданівцями був 

свідком того, як Гройсман обіцяв, що ми поставимо у порядок денний. Так 

скажемо, звісно, це ж Майдан! Так і не поставив.  

Я особисто був, мав розмови з Парубієм на цей рахунок, з Луценком, 

на той час керівником парламентської фракції, і позиція, котру я від них чув, 

була така, що, ну, не хоче "Блок Петра Порошенка" і "Народний фронт", 

немає у них на цей рахунок бажання створювати такий окремий  

парламентський орган, який би цим займався. От відповідь на питання, 

власне, чому це все нікуди не  посилається. Очевидно, що парламент просто 

показово усунувся від контролю за цим слідством. Попри оці всі волання 

періодичні.  

Тому, резюмуючи, я запропонував би нашому комітету, можливо, все-

таки порекомендувати парламенту прийняти постанову, поставити хоча б у 

порядок денний. Хоча б у порядок денний, нехай проголосують, ми 

побачимо, хто проти того, щоб натиснути "за" кнопку за створення такої 

комісії. От цікаво було б. Що, не знайдеться невже  150 чоловік?  

Щоб це від нашого комітету зайшло як саме пропозиція, позиція щодо 

того, яким чином парламент у своєму режимі, не у режимі оцих от криків – 

да? – що от Майдан зрадили і так далі, а в режимі нормальному робочому 

розслідував факти перешкоджання слідству по Майдану. Номер постанови 

2058а. 

Дякую за увагу. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу Юрій Савчук. 

САВЧУК Ю.П. Шановні присутні, хочу зауважити, що з того звіту, що 

нам дала Генпрокуратура по розслідування по Майдану, я не найшов епізод, 

який почався у нас 19 січня 2014 року, коли в принципі вперше була 

примінена зброя і гранати. Мало того, до гранат якимось чином 

прив'язувались різні осколочні речі, які вражали людей. Ті, хто стріляв 

резиновими кулями, цілили прямо в очі і є факти вибитих очей, цей факт ніде 
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не відображається, даже з розповіді… Я не почув просто, тому я зауважую на 

цьому, ці речі треба внести. Це один факт. 

І другий факт. Хто давав злочинні накази, хто хотів втопити Майдан в 

лайні, коли не допускали туди асенізаторські машини, не допускали машини 

з дровами і з їжею, коли почався холод і хотіли нас голодом і холодом. Це 

відносно полій на Майдані. 

І я хочу звернутися зараз до членів нашого комітету. У нас правді такий 

воєвничий дружній комітет і ми якраз займаємося справами корупції, а 

корупціонери, сьогодні їх ловлять, вони знову виходять, їх випускають, вони 

далі кришують контрабанду, вони кришують вирубку лісу, вони кришують 

бурштин і саме головне, вони своїми діями просто нехтують і витирають 

ноги об могили загинувших на Майдані, і за ті ідеали, за що стояли люди на 

Майдані.  

Тому нам треба не політизувати, не сваритись тут на поприщі політики, 

а об'єднатись проти цього і разом хоча б щось зробити для того, щоб пам'ять 

тих людей, які загинули на Майдані, була дійсно піднята на рівень. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте завершувати вже наше засідання, колеги. 

Якщо немає заперечень. 

БАРНА О.С.  Є пропозиція… 

ШВЕЦЬ Т. Єгоре, надайте, будь ласка, слово Коцюбі Олександру 

Павловичу.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Обов'язково, обов'язково я це зроблю. Так само надам 

слово Олександру Тимошенко і Євгенії Закревській. Я колег по комітету 

прошу завершувати з виступами 

БАРНА О.С. Завершимо. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте останнє від Олега Барни, і все. 

БАРНА О.С. Як без політики, ми політики. Я тільки хотів вас 

попросити, Євгеніє і пане Віталію, виключно конструктивізм і ефективність 

відповідно до діяльності суддів. Звільняти, то, знаєте, що це популістично 
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трохи виглядає. А от якщо ви сказали оцей самий цікавий факт, що вони не 

були на переатестації або не реагували на це, я думаю, що нам треба разом 

звернутися в прокуратуру відносно перевірки факту того, як судді проходили 

переатестацію. Можливо, це буде… 

ШВЕЦЬ Т.. Не судді – міліціонери. 

БАРНА О.С. Міліціонери… А… 

(Шум у залі) 

БАРНА О.С. Про "Беркут", ну, фактично можна сказати, і про суддів.  

Другий момент. Я знаю, що, можливо, тут хтось не сприймає, але в 

окремих країнах, якщо особливі такі є злочини, події, використовують в 

обов'язковому порядку, в тому числі методи психоаналізу чи там детектор 

брехні, або навіть і репродуктивного гіпнозу. Принаймні питання стоїть в 

тому, що хтось, може, десь боїться це зробити, але, якщо в особливому 

випадку, можна зробити. 

І тому я звертаюся до професіоналів, от вас, силовики. Якщо ви 

співпрацюєте, ви зацікавлені в тому, щоби якомога скоріше, ефективніше 

розслідувати цю справу, скажіть, будь ласка, які законодавчі, що вам мішає 

на законодавчому рівні, адміністративному чи процесуальному, чи навіть 

тому матеріальному рівні? Або скажіть, що ми повинні вам допомогти чи 

прийняти на законодавчому рівні? І скажіть ви як професіонали, і ми з 

радістю це зробимо. Бо інакше, якщо ви просто звітуєте про те, що не 

виходить і так далі, то ви просто не зацікавлені, а раз не зацікавлені, значить, 

і вам тут нема що робити, і нам тут нема що робити. 

Тому давайте разом до конструктивізму. Я думаю, що це би було 

правильно, пані Євгеніє, так? Прошу. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Олександр Коцюба. 

КОЦЮБА О.П. Шановні, в першу чергу ті, хто постраждали від 

трагедії, яка сталася на Майдані. Шановний голово, депутати, я віддав 

Верховній Раді 10 років. Я маю професійний досвід, працював слідчим, 
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прокурором, 6 років міжнародним суддею. Зараз очолюю громадське 

об'єднання "Науково-дослідний інститут верховенства права і правосуддя". 

Це всі ті питання, які торкаються вас. 

Я в тому порядку, як слухалося, звертаюся до адвокатів. Шановні 

колеги, я теж був адвокатом, завідуючим юридичної консультації і проводив 

багато справ, і кримінальних, і цивільних. Я поважаю вашу роботу, але я 

просив би вас, Єгор Вікторович, зустрітися, я вам висловлю більш детально 

деякі питання, тому що я ще закінчив Ленінградський, на той час, інститут 

слідчих по особливо важливих питаннях і працював в групах. Більшого 

безладдя, чим я сьогодні послухав, шановні колеги з правоохоронних 

органів, я не бачив. Хочете перевірити – завтра біжіть самі і подивіться, як 

приймають громадян ваші керівники і ви самі. Написано: "Хатія Деканоідзе". 

Ніхто її не бачить там, де вона приймає людей. Не вона приймає, якийсь там 

третьорядний чиновник: Петя, Саша, Олекса… Я особисто пройшов по цих 

питаннях. 

В прокуратурі. Жоден прокурор не приймає людей. Ось сьогодні  

Говда, молодий прокурор, скажем, генерал-майор або державний радник 

юстиції, він приймає, написано, коли і з якого часу. Приїжджають люди. Не 

дай Бог, щоб це приїжджали його батьки. Але, кажуть, там сидить людина, 

жіночка, чи в неї зубів нема, чи в неї голосу нема, люди перепитують, що 

вона сказала. Ну, посадіть там з голосом людину, яка б чітко розмовляла хоча 

би з людиною. Це ж повна зневага до людини! А потім їй розказують: ви 

прийдете до заступника якогось по профілю, потім, як він прийме рішення, 

прийдете до… То ви тоді напишіть це так, як ви приймаєте, є ж наказ 

Генерального прокурора, я почав з Генеральної прокуратури.  

Точно так же Хатія Деканоідзе. Шановні, якщо це ми взяли журналіста 

з Грузії, то моя рекомендація, хай вона прозвучить тут: нехай Хатія 

Деканоідзе своєю владою визначить середню заробітну плату офіцерського 

складу, отримує ці гроші за те, що вона тут відпрацювала, у цьому розмірі, а 
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різницю, яку вона отримала 90 з лишнім тисяч нехай перечислить у 

державний бюджет. Це буде чесно, порядно перед тими людьми, які не 

можуть звести кінці з кінцями, але платять податки.  

Поліція, у вас 80 з лишнім відсотків працює колишніх міліціонерів. Є 

міліціонери, які заслуговують на увагу, я не називаю прізвищ. Але ще живий 

Василишин Андрій Володимирович, це вже йому десь 91 чи 92 роки. Я з ним 

ходив, як кажуть, на передову у рукопашну, я 4 рази очолював Крим, робочі 

групи. Нагадайте собі, подивіться по своїх списках, капля крові не пролилася 

у 90-91-му році, тому що треба було піти на Чорноморський флот, я сам на 

флоті служив. Пішли туди, Касатонов нас зустрів, Касатонов висказав дуже 

розумну думку, він закінчив війну командиром корабля. Він каже: дайте мені 

громадянство України і я вам збережу весь Чорноморський флот і буде все в 

порядку. Кравчук дав? Ні. Де Касатонов і де Чорноморський флот.  

Колеги, перестаньте спекулювати службовим станом і стояти на 

колінах перед владою. Звертаюся до вас, Єгоре Вікторовичу, запросіть чи 

зустріньтеся, я очолював першу офіційну делегацію у Конгрес США. Мав 

очолювати Іван Степанович Плющ, він захворів, і випала така честь мені. 

Президент Сполучених Штатів Америки, я не беру це за самий високий 

зразок, але щомісячно п'є час з керівниками комітетів у конгресі. Як наші 

приходять? Ми слухаємо Президента. А що у Конституції записано? В 

Конституції записано "Президент України і глава держава". Заслухайте як 

глава  держави, тому що глава держави відповідає за те, що робиться в СБУ, 

а там робиться так: агентуру мають велику і агентуру мають серед ваших 

правоохоронних органів. Вони чітко їм доповідають, що у вас робиться, і ви 

це знаєте: і як ви людей приймаєте, і як ви розслідуєте. За які речі, повірте 

мені, отих слідчих і тих начальників управлінь, які керують, я можу 

пофамільно вам назвати, бо я був 10 років деканом, є мої вихованці – ну, 

викладацького складу, не тільки мої – суддями, поліцейськими, прокурорами, 

і вони мені кажуть правду, такого, кажуть, ще  не було! Ну, як ми дожилися, 
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що міністр внутрішніх справ – не юрист, бізнесмен? На кого він працює і що 

він буде говорити  з кваліфікованих слідчим?  

Хатія Деканоідзе, вже говорив, журналіст. Як вона може управляти 

поліцією? Це що, така нація і такий народ, якого поважає світ, а за Майдан 

став зараз світ за нами і підтримує Україну, надовго? Надовго правоохоронні 

органи?  

Я був у правоохоронних органах, я був у НАТО, був у їхніх 

прокуратурах, був у федеральних судах і Німеччини, і Америки. (Шум у залі) 

Я вибачаюсь… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександре Павловичу, давайте домовимося, справді, 

на зустріч…  

КОЦЮБА О.П. Вибачаюсь! Але тільки 30 депутатів… адвокатів 

доповідають у федеральному суді Німеччини. 30! А в нас хто хоче, той 

може… От Тимошенко приводив…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Олександре, я прошу, ви дуже досвідчена 

людина, яка знає, наскільки важливо дотримуватися правил.  

КОЦЮБА О.П.  Да! Пропозиція…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми сьогодні зібралися обговорювати дуже болючу 

справу, яка заблокована намертво. Давайте ми з вами, справді, домовимося 

про окрему зустріч. Да, я зараз передам слово  потерпілому.  

КОЦЮБА О.П. Ні, а я зараз дві пропозиції. Якщо ви у парламенті з 

вашої ініціативи, з вашої комісії не створите дві слідчих комісії – одна по 

судах, прокуратурі, поліції і СБУ, і друга, яка повинна займатися станом, про 

який сьогодні говорили. Це – трагедія, ми пускаємо в штопор Україну, при 

тому в останній штопор, і не піднімуться. 

Друге питання. Дати класифікацію юридичну на високому науковому і 

практичному рівні оцих напрямів розслідування. Я дивлюся на цю Євгенію і 

мені хочеться її обняти і розцілувати дівчину. Дай Боже вам здоров'я, чи 

жінку, дай Боже вам здоров'я і натхнення працювати, але якщо не буде 
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класифікації і не буде … слідча комісія викликати сюди, то толку не буде – 

ви не витягнути. На цій комісії призначити спеціального прокурора від, це ж 

ваше право, від парламенту. І цей прокурор повинен вести слідство. Я назвав 

би так орієнтовно це  ваше питання і ви обговоріть у вас ще є інформація. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. 

КОЦЮБА О.П. Ну, скажімо, Шишкін був суддею, буде Генеральним 

прокурором… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Олександре, ми зрозуміли пропозицію. 

КОЦЮБА О.П. І так дальше. Через це я бажаю вам роботи. Що треба  

вам допомоги, я думаю, що  ми домовимось на  зустріч, я  вам висловлю… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Обов'язково. 

КОЦЮБА О.П. …цілий ряд пропозицій. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

КОЦЮБА О.П. Дякую за увагу. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Олександр Тимошенко.  

ТИМОШЕНКО О. Шановні, Олег Степанович Барна, депутат задав 

запитання конкретне до потерпілих. Я від імені потерпілих хочу надати 

відповідь, хто по рангу так сказати ефективності,  зниження ефективності в  

судах стає на якому місці. 

В першу чергу, на нашу думку це, звичайно, поведінка суддів, які 

користуючись оцією юриспруденцією, тими закаулками, значить,  

визначають нашу позицію, принижують, а підсилюють позицію 

підозрюваних. Це перше. 

Друге. Я хотів би сказати про Національну поліцію. От у мене 

маленький, значить, документ у руках, ну я середньої тяжкості поранення 

двічі отримав 18 лютого на Інститутській і звернувся тоді з заявою 26 

вересня до Генеральної прокуратури, і одночасно в той же день до 

Міністерства внутрішніх справ. Ось відповідь, яку… ну, Генеральна 

прокуратура два роки розслідує, залучали мене до всіх слідчих дій і так  далі.  
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Що було з Міністерством внутрішніх справ? По моїй заяві аналогічній 

про те, що яким  чином і факт і все-таке. По-перше, значить, чотири години 

допитували протоколом, де найпершу чергу, що їх цікавило, чи є у мене в 

журналіста знімки потерпілих міліціонерів, силових працівників. От я чесно 

кажучи, не знаю чому? Ну в мене їх не було. Я правду так і відповів. Але  я 

вам зачитаю тут коротенький документ, що на мою заяву надійшла  

відповідь: "Повідомляємо, що розгляд вашої заяви, адресованої  Міністерству 

внутрішніх справа України доручено Головному управлінню  МВС України в 

місті Києві. Про результати  розгляду заяви та прийняте  рішення вам буде 

поінформовано керівництвом указаного головного управління". Підпис 

заступник начальника відділу Багатюк.  

Значить, оце було в якому році? В 2015 році. Більше я нічого не 

отримував, ні повідомлень, нічого.  

Я звернув на це увагу під час одної наради в управлінні спеціальних 

розслідувань Горбатюка. Він організував зустріч нам з Геращенко, 

представником Міністерства внутрішніх справ, ну, поліції зараз як би, якому 

я показав це. Він сфотографував і пообіцяв як би надати допомогу в цьому. 

До сіх пор відповіді так і не досталось. Я про те, що хіба це не просто 

саботаж? Хіба це просто моя зацікавленість була? Ну заява подана, ну надо ж 

на неї якось відреагувати. А вона просто зникла без розслідування, без 

наслідків, без нічого.  

Якщо передали в Генеральну прокуратуру по цій же справі, ну схожій, 

то хоча би це скажіть, я хоча б знав. А якщо ви можете своїми силами знайти 

ту людину, яка була озброєна табельною зброєю, з пістолета стріляє в 

журналіста, то проверніть свої внутрішнє розслідування і скажіть, що  ви це 

зробили. Така  конкретна відповідь. 

(?) ТИТИЧ В. От 30 секунд. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 
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ТИТИЧ В. 30 секунд. Просто хочу також від всіх потерпілих 

подякувати вашому комітету за ту ініціативу і попросити, щоб на наступне  

засідання ви зробили спільне з профільним комітетом і також запросили 

потерпілих, та й інших, щоб сказали ті важкі слова, які нині ви чули. 

Шановні депутати, ви побачили, що після трьох років справа є в 

штопорі, і як сказав пан Коцюба, це може останній штопор, бо якщо дальше 

так піде, то країну чекають самосуди. А самосуди призведуть до  

громадянського протистояння і до "Коліївщини", а це буде втрата держави. І 

тому даваймо не допустимо всі разом того жахливого сценарію якого може 

хтось намалював.  

Дякую вам. 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Золоті слова. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Євгенія Закревська, я прошу завершити нашу  

дискусію.  

ЗАКРЕВСЬКА Є.О. Я в перше хочу сказати, що саме може  зробити 

парламент. Ми збиралися із Юрієм Луценком і родинами на цих  вихідних і я 

маю надію, що ми домовилися про  наступне, що  ми на кінець  цього тижня 

удосконалимо той проект, який, як ми не знали, уже виявляється поданий 

щодо заочного засудження і додамо  наступні моменти, які на даний  момент 

не врегу… які  на даний потребують вашого втручання. 

Перше – це продовження терміну зберігання трафіків мобільними 

операторами, тому що спливає зараз… вже спливає… з 30 листопада вже 

почне спливати термін зберігання, а продовжується  робота в цьому… тобто 

не зважаючи на те, що дуже велика кількість вже зібрана, все одно ми 

встановлюємо і встановлюємо нових абонентів, тобто ця інформація 

принаймні до 5 років це  дуже потрібна. Це другий момент. 

А третій момент щодо роботи, часу роботи присяжних, він складає на 

даний момент один рік. Очевидно, що ми не встигаємо за цей рік розглянути 

справи. Будемо ставити питання захист чи буде не уповноважений склад 
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суду, нам потрібно цього уникнути, продовжити термін роботи тих 

присяжних, які вже зайшли у справу, а це один такий момент. І з того, що  ми 

сказали, з того, що ви говорили про інформацію, про осіб, які, власне, 

приймали участь, приймали  участь я зараз на даний момент говорю і яким 

чином вони пройшли атестацію. Як на мене, не зважаючи на обіцянки 

опублікувати результати по атестації, ми  все там бачили, вони на даний 

момент не  виконані, можливо, це також  потрібно врегулювати законодавчо. 

Це стосується вашої законодавчої функції.  

Що стосується парламентського контролю? Перший момент те, що  

говори забезпечення судів. Тобто у нас лише один суд і то незабезпечений до 

кінця, але це найбільш ніж все інше. У нас Подільський суд не 

забезпечений… а те, що говорив зараз потерпілий, а це частина з цього 

відбувається, тому що там просто  немає як це подивитися. Всі знаєте так, що 

Святошинському суді ми кожний раз ми передивляємося фотографії, відео це 

все виводиться на екран, це  все транслюється, це  реально підживлює процес 

і воно дає можливість більше… єдину можливість суб'єктивно це розглянути. 

Якщо ми не можемо це зробити, а ми не можемо це зробити більше ніде, 

реально. Тому що там є просто монітор і можливості це зробити, тобто немає 

проектору такого як… 

(Не чути) І зал маленький. 

ЗАКРЕВСЬКА Є.О. Да, і зал маленький це теж. Якщо можна з  цим 

щось… на це вплинути.  

Третій момент – оплата присяжним. Це питання так і не  вирішено, не 

зважаючи на те, що  воно було… ставилося вже  не один раз. 

А ще один момент – відсутність техніки у експертних установ. 

Конкретно зараз може підвиснути ще на незрозумілу кількість часу справа 

саме у Святошинському суді в найбільш жвавому, тому що там буде  

призначена балістична експертиза. Суд вже вирішив, що він має її 

призначити повторно, а у нас один-єдиний мікроскоп, який вже… який 
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належить цій установі, яка не може… не зможе цю експертизу виконувати. 

Тобто у нас знову буде прірва. 

Щодо цих питань, подавалися… ми передавали через Кубіва, який  був 

присутній на зустрічі, листи і я сподіваюсь, вони будуть розглянуті  

Верховною Радою. Тобто  це письмово є, якщо  потрібно, я продублюю. 

І ще хочу відповісти на питання, яке також прозвучало, що стосується 

епізоду 19 січня, я про нього говорила, це якраз провальний, це той 

провальний епізод, який я говорила. І я хочу просто, щоб ви для порівняння 

розуміли, що ми там говоримо провальний епізод і що в нас є фактично зараз, 

я особисто, до мене звернулися потерпілі, ми з'ясували питання нападу, 

розстрілу людей у хмельницькому СБУ. Тобто там провальність епізоду 

визначається наступним, там як ви всі знаєте цю подію, це було дві людини 

вбито, четверо, принаймні, оранених тільки встановлених, вважають деякі, 

що їх було  більше. А через те, що вони намагалися… вони намагалися не 

дати… отримати гарантію того, що  СБУ не поїде на Майдан. Тобто це були 

якраз події, це 19 число між 18 і 20 і там. І відразу були… покаївся, написав  

рапорт, письмово підтвердив свою винуватість голова місцевого СБУ, йому 

було пред'явлено  підозру, він був утриманий під вартою.  

На даний момент, що ми маємо? Щодо нього справа закрита. Жодних 

осіб, які здійснювали пострілу не встановлено, справу перекваліфіковано  на 

перевищення  меж необхідно… навіть не  обхідно оборони так, а і  фактично 

на даний  момент є інформація, що там  штучно створені докази того, що це 

стріляли майданівці. Тобто це як приклад того, як може… до чого в принципі 

все може дійти, якщо ми те, що у нас розслідується Генеральною 

прокуратурою, ми вважаємо недостатньо, і я особисто вважаю, що це не 

достатньо, уйма недоліків. Але просто  для порівняння, щоб ми мали і що  ми 

маємо там, де немає цього контролю? Тому що лише зараз ми фізично просто  

не можемо всього осягнути. Ми будемо просити, щоб передали, забрали 

також це до Департаменту спеціальних розслідувань і це таке, власне,      
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відбувається скрізь, тобто приклад з виправдовувальними вироками – це 

Київська прокуратура. Ситуація там в Запоріжжі, тобто по регіонах там, де 

теж всім в принципі все ясно. Ну от по ступені ясності в принципі воно  

приблизно таке саме, що  у нас тут на Майдані. Я просто до  чого це веду?   

Я вважаю, я впевнена і, власне, тому я працюю з цією справою, що 

запит суспільства полягає не просто в тому, щоб ми взяли і перерахували, як 

нам здається, відомі якісь прізвища, там трішки поругалися з приводу того, 

кого включати, кого не включати.  А потім передали на затвердження все там 

до  суду і отримали якийсь формальний  вирок, абсолютно не в цьому. Тобто 

я вважаю, що у нас зараз є історична не тільки відповідальність перед собою, 

але і перед собою, і перед людьми, які зараз живуть і загинули, але і перед 

нащадками, за те, що те, що ми зараз встановимо, те, що зараз встановить 

слідство і той суд, до якого потім не має виникнути запитань, чи він був 

об'єктивний, чи ні, щоб ті результати і та правова оцінка, яка буде надана, 

щоб вона не була переглянута потім, щоб це стало історією саме в тій формі, 

в якій ми зараз це бачимо, і щоб це не можна було потім перекрутити для 

цього потрібно слідство, для цього потрібна прокуратура і для цього 

потрібно об'єктивний суд. Власне, якщо  на цьому завершую.  

Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Євгенія. Дякую всім учасникам засідання. 

Колеги, я пригадую Генерального прокурора Віталія Ярему, який зараз 

каже, що насправді порівняно з тим, що після мене  було, то я єдиний, хто 

розслідував ті справи. Він тоді створив об'єднану групу, він почав розглядати 

не окремі постріли і не окремі вбивства, а в цілому терор Майдану як злочин. 

І я знаю, що він дуже ображений на тодішню нашу ініціативу його звільнити. 

Я впевнений, що треба бути послідовними і чесно визнати, що за Віктора 

Шокіна справи пішли ще гірше, а Юрій Луценко, як правильно зазначив 

адвокат розвалює єдине, хоч якось діючий механізм всередині Генеральної 

прокуратури.  
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Тому я вважаю, що буде чесним і відповідальним нам ініціювати  

відставку третього Генерального  прокурора з абсолютно тієї самої причини 

– навмисний ефективний саботаж розслідування ключових злочинів у нашій  

сучасній історії.  

Я підготую лист для всіх народних  депутатів для того, щоб  ми за тією 

самою процедурою змогли висловити недовіру парламентом Генеральному 

прокурору, що буде мати наслідком його відставку. 

І я вважаю, що  ми не маємо заспокоюватися до того моменту поки  не  

прийде нормальний Генеральний прокурор, який розслідує справи так, як 

вони мають  бути розслідувані.  

Всім дякую за участь у засіданні. До зустрічі. 

БАРНА О.С. Єгор, при цьому випадку пасувало би звести Горбатюка 

Генпрокурора і "майданців" по цьому питанню. А не робити поспішні 

висновки, тому що представники громадськості навряд чи розбираються в 

діяльності Генпрокуратури. Але:  громадськість, Генпрокурора і Горбатюка. І 

відповідно заслухати, в чому полягають їхні зміни… 

(Запис закінчено)  


