
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань запобігання і протидії корупції  

від 03 червня 2015 року 

Веде засідання Голова Комітету Є.В.СОБОЛЄВ  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, всіх вітаю! Прошу подивитися. Пане Іване. 

Пане Іване, пане Юрію, сьогодні був важкий день. Всіх вітаю! Давайте 

почнемо працювати. Прошу подивитися на порядок денний. Чи є 

доповнення, зауваження, пропозиції? Прошу, Костянтин Матейченко.  

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Я смотрю, там не сильно большой перелік питань. 

Якщо можна, в кінці, пропозиція насчет законопроекта о выборах лично моя. 

Я хочу внести правку между первым и вторым чтением. И если можно, 

поддержка комитета, если она как такова будет, насчет внесений в 

избирательный закон не более двух сроков для мэров городов. Я считаю, что 

это очень большая коррупционная составляющая, когда люди там по 5 

сроков сидят на местах. 

Да, именно как рекомендательный момент комитета. Понятно, что 

законотворческое там депутат только подает. Если можно, включите. Да. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте обговоримо в різному, добре? Які ще є 

пропозиції, зауваження? Тоді прошу підтримати порядок денний. Колеги, 

прошу підтримати порядок денний. Хто – "за"? Дякую, одноголосно. 

До нас прийшов лист з Адміністрації Президента України про 

рекомендацію пана Ігоря Гончаренка, який є менеджером антикорупційної 

реформи в Проектному офісі реформ, що був утворений в Адміністрації 

Президента в рамках ініціативи Національної ради реформ. Ми запросили 

пана Ігоря на комітет. Прошу познайомитися. Я думаю, що ми дамо йому 

можливість поінформувати нас, які ініціативи є. 

Якщо будуть запитання або пропозиції щодо співпраці, то із 

задоволенням їх обговоримо. Прошу, Ігорю. 
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ГОНЧАРЕНКО І.В. Доброго дня, Єгоре Вікторовичу, шановні члени 

комітету, шановні присутні! Мені дуже приємно сьогодні бути на засіданні 

комітету. Це, скажімо, перше засідання, на якому я присутній. Власне, мета 

сьогоднішнього мого виступу на комітеті це представлення Проектного офісу 

реформ та тих функцій і тих завдань, які поставила перед ним Національна 

рада реформ. Сьогодні вам роздано пакет з матеріалів, там є презентація 

коротка, є дві сторінки це набір показників, оцінка успішності 

впровадженння антикорупційної реформи та є одна сторінка з 

пропонованими ініціативами, по яких очікується підтримка парламенту. І по 

цьому всьому пройдемо.  

По-перше, пару слів про себе. Я маю досвід більше шести років роботи 

з державними органамив проектах технічної допомоги в рамках "Фонд 

ефективного управління". І, власне, займався реалізацією регіональних 

проектів… 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Это ахметовский фонд? 

ГОНЧАРЕНКО І.В. Так, ахметовский фонд.  

Це регіональні проекти розвитку Донецької області, міста Львова, 

Дніпропетровської області, міста Києва, а також дослідження 

конкурентоспроможності України та її регіонів. Майже останній рік працюю 

в Адміністрації Президента в команді Дмитра Шимківа, заступника глави 

Адміністрації. І займаємось, власне, питаннями впровадження реформ та 

роботи Національної ради реформ.  

Власне, з Національної ради реформ я хотів би почати сьогоднішню 

доповідь, це, як ви знаєте, такий орган найвищого рівня за участю усіх тих … 

в органах влади, які є майданчиком для прийняття складних політичних 

рішень по питаннях впровадженню соціально-економічних реформ. Очолює 

Національну раду Президент України, туди входять Прем'єр-міністр, Голова 

Верховної Ради, голова РНБО, голова Національного банку України, входять 

усі міністри Кабінету Міністрів, голови комітетів Верховної Ради, 

представники громадянського суспільства у кількості чотирьох чоловік та 
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представник Міжнародної дорадчої ради реформ, а саме Михайло 

Саакашвілі.  

В рамках Національної ради реформ створено виконавчий комітет 

реформ, в якому є три співголови, це є представники трьох основних гілок 

влади – це Дмитро Шимків, Ганна Гопко і Айварас Абромавичус від 

Кабміну. І, власне, завданням Національної ради реформ і за підтримкою 

Європейського банку реконструкції та розвитку був створений Проектний 

офіс реформ, мета якого на найближчі два роки забезпечити підтримку 

координації та впровадження реформ. І ця підтримка має здійснюватись 

відповідальним за визначення 18 пріоритетних реформ, тобто відповідальне 

… міністерство. 

Проектний офіс реформ – це тимчасова структура, і, власне, вона буде 

існувати на той час поки не буде сформовані потужні імплементаційні 

механізми всередині власне виконавчих органів влади. На разі така 

координаційна та методологічна підтримка є потрібною. 

Власне, одним з пріоритетів, з 18 пріоритетів реформ є антикорупційна 

реформа, яка проходить червоною лінією майже в усіх стратегічних 

документах та зобов'язаннях України. І на слайді 3 ви бачите витяг з Указу 

про затвердження стратегічної візії Україна-2020 – це стратегії Президента і 

що таке є корупція, і основні елементи антикорупційної реформи.  

І на слайді 4 представлені основні п'ять документів, якими ми 

керувались при складанні показників оцінки успішності реформи і … 

завдань. Це, по-перше, стратегія 2020, це Угода про асоціацією між Україною 

та ЄС. Це Меморандум з Міжнародним валютним фондом,  коаліційні угода 

підписана в жовтні минулого року і програма дій уряду України на 2015 рік.  

Власне, на основі цих документів буде складений перелік показників, 

який представлений у вас на двосторінковому документі. Ці показники, за 

цими показниками буде визначатись наскільки успішним є реалізація 

антикорупційної реформи. Показники поділені на чотири групи – це 
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операційні, процесні, об'єктні та показники сприйняття. На слайді п'ять є 

детальний опис того, власне, яка група що означає. 

Ви потім можете подивитись вже на цих двох сторінках за допомогою 

громадських експертів… за оцінку. Також за участь у Міністерстві юстиції  

була проведена оцінка проміжна станом на 31 травня. Ви можете подивитися, 

які, власне, завдання виконані і на який відсоток і які ще не виконані.  

Хочу відразу зазначити, що частина показників або завдань з цього 

плану вони не можуть розпочати, ми не можемо розпочати їх моніторинг до 

того, як не почнуть функціонувати органи в межах антикорупційної реформи, 

це Національне антикорупційне бюро, Національне агентство із запобігання 

корупції, Антикорупційна прокуратура.  

І хочу привернути увагу ще вашу на останню групу показників, це 

показники сприйняття, це, власне, те, як оцінюють успішність реалізації 

антикорупційної реформи наші міжнародні партнери та громадяни, та бізнес 

України. Тобто це те, це, наприклад, індекс сприйняття корупції СPI 

Transparency International, це низка опитувань, яка має проводитися в Україні 

для того, щоби визначити як саме громадяни та бізнес визначають успішність  

реалізації реформb. 

На слайді 7 ви можете побачити, що, власне, у реалізацію реформи 

залучені дуже багато стейкхолдерів і вони відповідають за різні напрямки. 

Тобто в цілому за реформу відповідальним визначено Міністерство юстиції, 

це рішення Національної ради реформ. Далі є розробка антикорупційної 

політики, реалізація цієї політки, нормативно правове забезпечення, власне, 

яким займається Верховна Рада України і так звані зовнішні групи впливу та 

тиску, які стимулюють прискорення та просунення даної реформи. Ви 

можете потім подивитися, власне, які стейкхолдери по яких напрямках тут 

представлені.  

Цільова команда реформ в рамках, де були представлені учасники від 

Проектного офісу реформ встановлюється на базі Міністерства юстиції, яке 

визначено відповідальним в цілому за реформу і вона складається з, скажімо 
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так, з широкого кола стейкхолдерів. Якщо ви відкриєте слайд 11, ви побачите 

структуру цільової команди реформ і те, як вона, власне, взаємодіє з 

основними органами, які відповідають за реалізацію реформ. Тобто ви 

бачите, що в групу входять як представники державних органів, громадських 

організацій, міжнародних організацій та експертів, та інші зацікавлені 

сторони, інші стейкхолдери.  

Склад робот цільової команди реформ це не є фіксована, скажемо так, 

величина, по мірі її роботи вона може доповнюватися за необхідністю. 

Які ми бачимо її функції? Цільова команда реформ може сприяти та 

ініціювати розробку планів та програм з впровадження реформ, це розробка 

проектів нормативно-правових актів, забезпечення інституційної 

спроможності реалізації реформи, це, власне, моніторинг успішності 

реалізації реформи, забезпечення більш ефективного використання наявних 

донорських ресурсів і проведення комплексної та послідовної комунікаційної 

політики, по-перше, з метою, щоб донести об'єктивну інформацію до 

суспільства і забезпечити підтримку окремих ініціатив, які реалізуються в 

рамках реформи. 

Які ми бачимо першочергові завдання для цільової команди реформ на 

найближчі десь 3, 4, 5 місяців? Це моніторинг, моніторинг трьох складових, 

це, по-перше, виконання програми реалізації антикорупційної стратегії, яка 

нещодавно була опублікована в Міністерстві юстиції, це оцінки показників 

успішності реформи, які представлені у вас в документі і виконання 

технічних умов по програмі безвізового режиму з Європейським Союзом. 

Власне, це, мабуть, один з найкритичніших аспектів в даному моніторингу, 

оскільки і в України є завдання, якщо ми хочемо отримати зелене світло по 

безвізовому режиму, виконати технічні умови до наступної оціночної місії 

Європейського Союзу, яка відбудеться в кінці вересня, в жовтні. І насправді 

одним зі сфер, яка отримала найбільш негативну, скажемо так, слабку, 

низьку оцінку, це є якраз сфера боротьби та запобігання корупції. 
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І, власне, сьогодні на засіданні, на черговому засіданні Національної 

ради реформ, яке відбудеться о 4-й годині, одним з питань, яке було винесено 

на розгляд, є якраз безвізовий режим, докладати по якому буде Міністерство 

закордонних справ та будуть залучені відповідні міністерства та відомства. 

Далі з пріоритетів, це визначення ініціатив та проектів реалізацію яких 

на сьогодні неможливо або важко виконати в рамках існуючої структури 

державних органів та за існуючого державного фінансування, тобто 

залучення громадських інститутів громадянського суспільства, так і 

донорських організацій. Це створення карти стейкхолдерів та проектів у 

сфері боротьби з корупцією і аудит складання карти поточних ініціатив, які 

вже реалізуються з метою досягнення найвищою синергії. І забезпечення 

координації донорів з метою ефективного використання їх ресурсів. 

Також є як одна з ідей, це проведення восени Міжнародної 

антикорупційної конференції, на якій якраз можна представити вже порядок 

роботи двох органів антикорупційних – це Бюро та та НАЗК, а також 

запросити міжнародних провідних фахівців, які б, власне, в інтерактивному 

режимі провели такі консультації або коучинг, як почати, власне, реальну 

роботу по боротьбі з корупцією. 

(Не чути) 

ГОНЧАРЕНКО І.В. На тестовий кейс – можливо.  

Далі на слайді 12 ви можете подивитися, власне, це як ідея. Це перелік 

того, як по різних напрямках можна залучати, реалізовувати окремі приклади 

проектів без залучення бюджетних коштів. Тобто за допомогою зовнішніх 

стейкхолдерів. 

І як, власне, я бачу успіх антикорупційної реформи. Це слайд 13. Тобто 

є 3 елементи, які допоможуть перетворити реалізацію реформи і взагалі 

підвищити наші результати. Це, по-перше, і основне – це залучення 

громадянського та донорського ресурсу. Це використання електронних 

технологій і широка комунікаційна кампанія в Україні та за її межами. Це, 

власне, це експериментації. 
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Ще хотів звернути вашу увагу на одну сторінку, яка додається в 

матеріалах. Власне, перша частина цієї сторінки – це ті питання, при яких 

необхідна наразі підтримка парламенту для того, щоб ми виконали свої 

зобов'язання в рамках реалізації антикорупційної реформи. Ви можете 

побачити це і в ухваленні проекту Закону про внесення змін до Закону 

України "Про прокуратуру". Власне, це питання… Якщо антикорупційна 

прокуратура не запрацює, скажімо так, до жовтня, не буде фактично створена 

і не зможе працювати, то Антикорупційне бюро, склад якого десь на третину 

вже до жовтня, до початку жовтня, має бути сформований, воно не зможе 

розпочинати свою діяльність, тому що ці дві структури пов'язані.  

Далі, це ухвалення проекту Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо фінансування діяльності політичних партій. Це 

питання важке, але насправді всі наші міжнародні партнери у всіх своїх 

зустрічах, питання, задають це питання, це ухвалення проекту Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері доступу до 

публічної інформації щодо вдосконалення їх прямих положень. Це 

стосується, зокрема, ставлення державного наглядового органу у сфері 

доступу до публічної інформації, оскільки законопроекти прийняті в цій 

сфері, але насправді ще не існує органу, який би контролював ці процеси.  

І два останніх пункти, це ще по яких законопроекти не подані, але 

необхідно подати проект Закону про порядок перевірки на доброчестність 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, це теж є одне з наших зобов'язань України. І розробка та 

ухвалення законодавства, що забезпечує умови для повернення в Україну 

коштів, здобутих злочинним шляхом. Наразі існує міжвідомча група яка цим 

займається, але вимоги міжнародних наших партнерів в тому, що це має бути 

окремий орган або структурний підрозділ в рамках існуючих органів 

виконавчої влади.  

І потенційні ініціативи, проекти які можливі, тут можлива підтримка 

парламенту або це можуть вони на іншому майданчику, я просто привів як 
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приклади. Це може бути реалізація антикорупційної програми в регіонах, це 

проведення соціально-просвітницької програми в якомусь пілотному регіоні, 

оскільки ми розуміємо, що антикорупційна програма на центральному рівні 

це одне, але зміни мають починати відбуватись також з місць і просуватись 

також з низу до гори. Це проведення комплексного опитування думки 

громадян та бізнесу щодо поширення корупції в окремих районах обраного 

пілотного регіону, а в подальшому поширення цієї практики на інші області 

України. Це забезпечить моніторинг одного з платників в переліку. Це 

проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових 

актів, я знаю, що вона вже ведеться, але можна ще залучати сюди експертну 

допомогу від донорів. І проведення аудиту державних органів з метою 

виявлення та мінімізації корупційних ризиків. Така робота… є досвід такої 

роботи і за кордоном. В принципі такий аудит дозволяє виявити найбільш 

ризиковані з точки зору корупції бізнес-процеси в державних органах і 

переробити їх таким чином, щоб зменшити ці корупційні ризики. 

Власне, проектний офіс реформ стартував два тижні тому. Ми відкриті 

до співробітництва. Мої контакти є в Юрія Юрійовича, тобто я думаю, що він 

може розіслати вам і можемо бути на зв'язку в будь-який час. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є якісь думки, пропозиції? Прошу, Віктор Чумак. 

ЧУМАК В.В. Дякую, Єгор Вікторович. В мене, в принципі одне 

питання і три побажання. 

Перше питання чи є проектний офіс структурним підрозділом 

Адміністрації Президента? Це перше питання. 

Три побажання. Перше побажання. Ну дуже якісно зроблені документи 

і дай Боже, нам їх всім виконати оці документи. 

І друге побажання. Ви пропонуєте або хочете підтримку двох 

законопроектів, які на мій погляд дуже, дуже важливі в антикорупційній 

політиці або ключові в антикорупційній політиці. Це ухвалення 

законопроекту "Про внесення змін до Закону "Про прокуратуру", (2667) і 

"Про фінансування політичних партій". 
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Я би хотів сказати, що про фінансування політичних партій, я б на 

місці проектного офісу сказав, що його відкликати. Тому що він абсолютно 

не гідний, для того, щоб скажемо, повністю зробити прозорим фінансування 

політичних партій, які подані Мінюстом. 

Оце була б ваша дуже великий вклад в те, що… в зроблення 

фінансування політичних партій, а підтримати той законопроект, який зараз 

розробляється громадським… громадськими активістами. Це перше. 

Друге. Я хотів би сказати, щоб ви підтримали той проект Закону про 

прокуратуру або скажімо, взяли участь у підтримці Закону "Про 

прокуратуру" в частині внесення поправок, які знову ж таки зараз вносяться 

громадськими активістами і експертами, які роблять прокуратуру більш 

прозорою і більш підзвітною громадянському суспільству. 

А не той законопроект, який був прийнятий нами в першому читанні 

про внесення Закону "Про прокуратуру", який в принципі закріпляє статус 

прокуратури старий, не гідний, для того, щоб змінити і просто провести 

реформи. 

Тому от отакі побажання, я думаю, що якщо ми з вами будемо разом 

працювати над такими побажаннями або скажемо такими… реалізацію таких 

справ, я думаю, що дійсно можна буде зробити достатньо успішними 

антикорупційну реформу. 

І останнє. Не обіжайтесь, що я запитав про… чи це офіс ахметівський. 

Офіс був дуже… вірніше фонд ахметівський, вірніше, фонд був дуже 

професійним в плані експертного наповнення. Біда в тому, за які гроші і на 

які цілі. Я розумію, що гроші не пахнуть, а цілі міняються, але все одно тут 

би мовити так присмак залишається. Дякую. 

ГОНЧАРЕНКО І.В. Дуже дякую за запитання. Тоді відповім… Тобто 

вже побажання я записав. 

Щодо вашого питання про Проектний офіс реформ. Він не є частиною 

Адміністрації… структурною частиною Адміністрації Президента, офіс 

створений в рамках Національної ради реформ. Він фінансується, повністю 
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фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку і офіс звітує 

по визначених показниках своєї діяльності Європейському банку 

реконструкції та розвитку.  

Менеджери проектів обрані на засадах… в результаті відкритого 

конкурсу, який був оголошений в квітні і потім проведений відбір. 

ЧУМАК В.В. Відповідно до цього питання. Просто питання. Це 

чудово, що ЄБРР фінансує – це абсолютно чудово, це дуже добре. В мене 

тоді питання: ЄБРР створила відповідно до цього офісу і до цієї цільової 

програми, я так розумію, що ЄБРР фінансує не просто ваш офіс, а всю 

цільову програму реформ. Тому що вони, я бачу так наскрізь дійсно всі 

проектні менеджери цільової програми будуть теж фінансуватися 

Європейським банком реконструкції та розвитку. 

В мене тоді питання. Чи створило ЄБРР або взагалі, чи створений в 

цьому от в цьому проекті наглядовий орган над діяльністю цільової програми 

реформ? 

ГОНЧАРЕНКО І.В. Наглядовим органом виступає в першу чергу, це 

Національна рада реформ, оскільки Проектний офіс відповідальний за 

винесення питань на Нацраду реформ.  

І по-друге, хотів просто… дуже дякую за оцінку, за експертну оцінку 

Фонда ефективного управління. Я… Мій досвід роботи в Фонді ефективного 

управління, я вважаю, своїм найбільш успішним досвідом взагалі в 

професійній кар'єрі, який надав мені можливість розвинутися професійно та 

особистісно, не зважаючи там на джерела фінансування, але я знаю, що ті 

проекти, які ми робили, вони принесли реальні результати. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігор Попов. 

ПОПОВ І.В. Дуже дякую, що буквально два тижні, як створився 

проектний офіс, ми зустрічаємося. 

Перше побажання. Запрошуйте, інформуйте про засідання цільової 

команди реформ, тому що явно є потреба нам збільшити координацію. Було 

відставання від графіку по затвердженню державної програми на реалізацію 
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Національної антикорупційної стратегії, було відставання по інформуванню і 

НАБа, а Національного агентства по запобіганню і протидії корупції. це не 

означає, що всі 22 члени комітету будуть приходити на засідання ЦКР, але 

бачачи порядок денний, ми будемо визначатися хто яким питанням 

займається і, звичайно, з радістю приєднаємося, щоб уже там на місці 

обговорювати, чи може Верховна Рада включитися. Я димаю, не завжди у 

Єгора Вікторовича, можливо, буде час, тобто ми будемо визначатися, але 

комунікація має бути. 

І підтримую колегу Чумака щодо 2563 щодо фінансування діяльності 

політичних партій ми його ретельно розглядати на попередньому засіданні 

комітету. дійсно ми бачимо, що… Ми рекомендували його відхилити і з 

своїми фракціями працюємо щодо відхилення. На базі комітету створена 

робоча група, її очолює колега Лещенко, там уже є напрацювання, він, 

мабуть, краще скаже коли воно буде, але так само зобов'язуємося 

інформувати вас про прогрес, який іде, коли воно буде на виході, тому що в 

наших спільних інтересах врегулювати це питання. 

Поки що ми частково хочемо навести лад у фінансуванні політичної 

діяльності в місцевих виборах і внесені законопроекти мають деякі новели, 

які запобігають політичній корупції, фінансовій корупції на місцевих 

виборах, тобто деякі речі вже будуть відкатані і це найближчим часом стане 

предметом обговорення. 

Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Лещенко. 

ЛЕЩЕНКО С.А. Дякую. 

Власне, я хотів прокоментувати закон про фінансування партій, який, 

на щастя, є одним з маяків наших в антикорупційних реформах, тому що він 

справді є дуже важливим для деолігархізації влади. Цей закон був внесений 

Мін'юстом, але після певного такого непорозуміння, коли Мін'юст подав свій 

законопроект, ми досягнули згоди з заступником міністра, пані 

Севастьянової, і вони погодились відкликати законопроект Мін'юсту, якщо 
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депутати внесуть свій законопроект. і станом на сьогодні у нас вже, слава 

Богу, є цей законопроект написаний експертами робочої групи, Денисом 

Ковриженком. 

Він вже надісланий і перебуває зараз на експертному, скажімо так, 

аналізі у заступника міністра юстиції. Тобто після того, як вони, я 

сподіваюся, переконаються, що наш законопроект кращий, вони свій 

відкличуть, а ми зможемо всім складом комітету, а, можливо, навіть і 

ширшим складом подати законопроект про фінансування партій. І це буде 

депутатський законопроект. Власне кажучи, головне, щоб ми цей процес не 

гальмували, тому що справді віднедавна цей закон є маяком для безвізового 

режиму, – що, з одного боку, нас може і засмучувати, а з іншого – втішає. 

Тому що це змусить нас прийняти непопулярні рішення. Без цього закону, 

без фінансування партій з бюджету не буде безвізових поїздок громадян до 

шенгенських країн. Дякую. 

ГОНЧАРЕНКО І.В. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Тимошенко. 

ТИМОШЕНКО Ю.В. У мене дуже просте скромне питання. Хай воно 

вас не образить. Бо як великий прихильник відродження рідної української 

мови і ворог того запобігання, яке виявляється в деяких людей перед 

русизмами і американізмами, прошу пояснити мені, простому вояку одне 

незрозуміле слово – стейкхолдери. Знаю трошки англійську мову, знаю, що 

таке stake, і навіть знаю, що таке holder, але боюсь помилитися. Поясніть, 

будь ласка. Я запишу відразу. 

ГОНЧАРЕНКО І.В. Дякую. Насправді найближчий аналог в 

українській мові – це зацікавлені або залучені сторони.  

Так, тобто це ті органи чи персоналії, які мають безпосередньо право 

участі в якомусь процесі. В даному випадку ми розмовляємо про 

антикорупційну реформу. 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Добре, дякую. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Я звертаю увагу, що сьогодні дуже 

багато насправді питань порядку денного. Якщо Юрій Савчук наполягає, то 

давайте. 

САВЧУК Ю.П. Приклад проектів, написано: план роботи НАБу вже 

розроблений. Що це означає? Вона буде працювати по цьому плану? 

ГОНЧАРЕНКО І.В. Насправді так. Це план, який був розроблений за 

сприяння PricewaterhouseCoopers та групи грузинських експертів Innоvation 

& Development Foundation. Цей план був затверджений знову-таки на 

засіданні Національної ради реформ. І він є дієвим, він зараз змінюється по 

мірі того, як змінюються умови для початку роботи Національного 

антикорупційного бюро. 

САВЧУК Ю.П. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Ігорю, дякую. Ми завжди вас раді будемо 

бачити на засіданні комітету без спеціального запрошення, завжди 

приходьте.  

Прохання: звернути увагу на ще один законопроект, який може дуже 

багато що зробити в боротьбі із корупцією. Він вже ухвалений в першому 

читанні, палко підтриманий нашим комітетом, це законопроект, який 

відкриває інформацію про землю, нерухомість і автомобілі. Він розроблений 

за ініціативою громадських організацій. Громадськість, як ви знаєте, зараз –  

найбільша сила в подоланні корупції. Чим більше ми їм дамо інформації, тим 

швидше  в нас у всіх вийде. 

Законопроект, повторюся, перебуває на стадії підготовки до другого 

читання. Сьогодні – останній день реєстрації поправок, звертаю увагу всіх 

колег. І будемо вдячні, якби Національна рада реформ так само його 

підтримала усіма можливими способами. 

Останнє, ще хотів принести вибачення організаторам. Я сьогодні  

отримав запрошення на Раду реформ, але, оскільки комітет, очевидно, не 

закінчиться раніше шостої, то... 
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ГОНЧАРЕНКО І.В. Я розумію, ми намагалися його перенести. Але це 

залежить від координації часу Прем'єра, Президента та Голови Верховної 

Ради. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Великих вам успіхів, завжди раді бачити. До зустрічі. 

ГОНЧАРЕНКО І.В. Дуже дякую. Я, з вашого дозволу, маю йти. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, переходимо до наступного питання порядку 

денного. Вчорашнє голосування щодо висунутого нами кандидата до складу 

конкурсної комісії з набору членів Національного агентства із запобігання 

корупції. Ви пам'ятаєте, що ми з вами звернулися до громадських 

організацій, які мають найбільший авторитет і представлені зараз на цьому  

засіданні. Вони нам запропонували Олексія Хмару. Ми, якщо я не 

помиляюся, одноголосно підтримали цю кандидатуру. І вчора отримали 

несподівано критику з боку представників "Блоку Петра Порошенка", 

"Народного фронту" і Радикальної партії, які сказали, що я представив 

людину, яка не є гідною на цю посаду і взагалі була засуджена в молодості. 

Я одразу хочу сказати, що я попросив в пана Олексія представити 

публічну інформацію щодо піднятих звинувачень. Одночасно я вже написав 

звернення до міністра внутрішніх справ з проханням надати офіційну 

інформацію щодо судимостей. І я думаю, що нам зараз треба обговорити, як 

ми маємо діяти далі. Тому що вчора парламент не підтримав цю кандидатуру. 

І як комітет, на нас зберігається обов'язок далі запропонувати парламенту 

гідного кандидата. 

Які є думки з цього приводу? Прошу, Ігор Попов. 

ПОПОВ І.В. Ну, перш за все нам треба це мати як урок для нас. Тому 

що зараз формуються нові органи. Ще будемо в наглядові ради когось 

делегувати. Я багато разів приймав людей на роботу і ключове питання, яке я 

задавав одним з перших, які є перешкоди до того, щоб я тебе взяв на роботу? 

Тобто треба зразу заявити, що у мене от такі якісь речі, які дійсно були і я їх 

отак перекриваю; а ще про мене розказують от таке, що не було, про мене їх 

розказують всю дорогу і тут у мене є довідки, які це спростовують.  
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В такому випадку, оскільки Олексій вже не мав права слова там, то 

голові комітету було б набагато легше апелювати до дискусій з боку колеги. 

А так получається, що ми голову комітету не підготували до того, щоб 

відстояти нашу кандидатуру. Таким чином, ми попали в таку ситуацію. 

Тобто це урок на майбутнє. Зараз так само можемо розібрати ситуацію, 

Олексій сам розкаже, що було, що не було. І відповідно, якщо є документи, 

то зможе озброїти Єгора. Але як далі рухатись, це питання дискусії. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Віктор Чумак. 

ЧУМАК В.В. Я, напевно, скажу, що треба робити, щоб далі рухатись. 

Якщо ми вирішимо підтримати знову цю кандидатуру або іншу кандидатуру 

будь-яку, яке нами буде прийнято рішення, я думаю, що скоріше за все, нам 

треба буде узгодити всі ці питання для того, щоб ця людина могла б пройти 

по фракціям і виступити перед представниками фракцій. Для того, щоб 

узгодити це питання. 

Причому, ми можемо рекомендувати на сьогоднішній день, комітетом 

рекомендувати людину саме фракціям до обговорення. Не приймати 

рішення, а фракціям до обговорення. А вже після обговорення у фракціях 

прийняти остаточне рішення після погодження з керівниками фракцій або з 

членами Погоджувальної ради, коаліції, ради коаліції щодо остаточного 

затвердження цієї кандидатури на комітеті. Для того, щоб виносити 

постанову комітету в зал. 

Я думаю, що така процедура вона буде найбільш логічна і найбільш 

продуктивна, тому що вона покаже кого ми зможемо провести, кого не 

зможемо.  

Щодо Олексія Хмари. Я чесно кажу, що я підтримував його на 

засіданні фракції. Більше того фракція погодилась голосувати вся "за", 

фракція погодилась голосувати "за". І рішення на фракції було прийнято 

голосувати "за". Я вважаю, що деякі виступи, а саме виступи пана Мусія або 

Тетяни Чорновіл, це є особисте. Я думаю, що це є дуже серйозні особисті 

питання, особиста образа. Тому що по великому рахунку Transparency 
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International в питаннях своєї діяльності дуже серйозно наступав на інтереси 

Міністерства охорони здоров'я щодо корупційності в Міністерстві охорони 

здоров'я, коли там працював і пан Мусій. І дуже серйозно критикував 

діяльність Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, 

під час перебування на цій посаді Тетяни Чорновіл. Мені здається, що там 

було декілька, трохи необ'єктивності. І оця необ'єктивність вона в принципі 

завадила залу прийняти відповідні і виважені рішення.  

Більше того, я знову кажу, що ця думка не тільки моя, ця думка 

практично всіх, ну, скажімо всіх партнерів з громадських організацій які 

беруть участь в антикорупційній діяльності або в розробці антикорупційної 

політики, на жаль. Ця думка вона стала суб'єктивною яка привела до того 

результату. Тому я хочу сказати, що ми повинні винести урок з процедури, а 

не з особи. Ми рекомендували гідну особу, дійсно гідну особу. Але ми самі 

не змогли випрацювати таку процедуру яка б знайшла підтримку всього залу.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які ще є думки? Прошу. У нас сьогодні на комітеті 

виступають тільки четверо людей. Прошу, Сергій Лещенко.  

ЛЕЩЕНКО С.А. Шановні колеги, ми тут на правду маємо конфлікт, 

який є між Тетяною Чорновіл та Олексієм Хмарою з часів, коли Тетяна 

Чорновіл обіймала посаду, я навіть не можу згадати як вона називається… 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Урядовий уповноважений…   

ЛЕЩЕНКО С.А. Урядова уповноважена з питань антикорупційної 

діяльності. Воно на майдані проголошувалось інакше, а зараз має інше 

звучання. І цей конфлікт іде витоками ще в історію, коли Тетяна Чорновол 

разом зі своєю помічницею пані Тищенко, дружиною того самого Тищенко, 

який зараз колегою Добродомовим обвинувачується в корупції з 

нафтопродуктами, в змові з Пашинським. Вони були з одного боку, а пан 

Хмара, пан Віталій Шабунін, пан Рябошапка та інші колеги, експертне 

середовище було з іншого боку. І вони тоді не зійшлися якраз в питанні 

створення Антикорупційного бюро, і пан Чумак тоді був якраз разом з паном 

Рябошапкою, з паном Хмарою, з паном… 
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? З усією громадськістю… 

ЛЕЩЕНКО С.А. Так з усією громадськістю, з паном Шабуніним, з 

усіма громадськими антикорупційними активістами. І от власне кажучи, цей 

конфлікт, він зараз вилився в сесійну залу, а Тетяна Чорновол оперувала 

фактами із біографії пана Олексія, які напевно краще йому коментувати. 

Тобто ми тут маємо справу не викриттям, скажемо, несподіваним, 

корупції, а з таким більш глибинним конфліктом, який виник між двома 

середовищами. Громадським середовищем антикорупційних діячів і 

середовищем, яке ми можемо назвати умовно "Чорновол-Пашинський-

тищенки". От. 

А що стосується викриття пані Чорновол, то сьогодні я отримав 

інформацію про те, що ці факти їй були відомі ще кілька тижнів тому. Вона 

хвалилася на певних зустрічах в регіонах, що їй ці факти відомо, коли 

проводила тренінг для журналістів, але свідомо їх не оприлюднювала. Хоча 

могла, наприклад, висловити свої претензії до кандидатури Хмари 

заздалегідь, коли тільки був висунутий нашим комітетом, але вона 

спеціально притримала ці факти, для того, щоб вчинити скандал в сесійній 

залі, щоб зробити таке гучне викриття з парламентської трибуни, хоча ці 

козирі були їй відомі ще давно і вона, власне, навіть хвалилася серед 

майбутніх журналістів, коли проводила тренінг в регіонах кілька тижнів 

тому. 

Власне кажучи, я думаю, що ми маємо вислухати пана Хмару, потім 

вже ухвалювати якісь рішення про це. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, поки не виступлять Тимошенко і Савчук 

процедура не буде дотримана. Я просив би щоби ми обговорювали зараз не 

Чорновол чи Мусія, тим більше, що їх немає, а саму ситуацію. 

Прошу Юрія Тимошенко, далі Дмитро Добродомов. 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Друзі, я думаю, якщо би пан Хмара дійсно 

прийшов на кожну фракцію і навіть розказав про цей момент з дитинства, як 
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помилку дитинства, то нічого страшного в цьому ніхто би не побачив, всі 

розуміють.  

Просто це виявилось настільки несподівано для всіх і Таня Чорновол 

це подала так, як факт ніби який Хмара намагався затаїти, розумієте і тільки 

тому це спрацювало. І я думаю, що ще навіть не пізно переграти. Якщо б він 

пройшов по фракціях і зустрівся з кожною фракцією, я думаю, що 

наступного разу, я думаю, Верховна Рада могла б його підтримати без 

проблем. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Дмитро Добродомов. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Я теж коротко хотів в продовження того, що 

Юрій Володимирович сказав, ми ж будуємо нову політику, ви самі розумієте, 

що відкритість є максимально це має бути хорошим для, і загалом, 

претендентів і всіх хорошим уроком для того, щоб максимально треба бути 

прозорим. Теж знаю і тільки найкращі відгуки по конкретних результатах, а 

лише по результатах роботи можна судити про людину, я думаю, що нам 

треба спробувати відмотати ситуацію назад з емоційно психологічною, 

знизити градус і перейти у фактологічну площину, раціональну площину 

того, що і підтримати цю кандидатуру з вагомими аргументами. Але на 

майбутнє, просто закликаю в тому числі, я думаю, що ми будемо ще 

розглядати і претендентів, і все, треба чітко розуміти, що таке поняття, як, 

вибачте, скелети в шафі так вочевидь є в кожної людини. Якщо людина хоче 

йти на прозору роботу, на публічну роботу, вона мусить обов'язково їх 

виймати максимально з цієї шафи, тоді як би проблем жодних не було. 

Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Іван Мельничук. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Доброго дня! Шановні колеги, шановний Єгор 

Вікторович, моя думка така, ви самі озвучили те, що вами було скерована ряд 

запитів, погоджуюсь з Дмитром Євгеновичем, погоджуюся частково і з 

Віктором Васильовичем, і з усіма іншими виступаючими. Я хотів би сказати 

слідуюче, що наступний раз вже треба йти на фракції на залі підкріплений 
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цими відповідями на запити, які будуть по кожному пункту звинувачення, які 

прозвучали в залі, вони будуть, як би, стояти бетонною стінкою за спиною у 

цієї людини і вона може ними апелювати, про них говорити і так далі. 

Якщо ми зараз будемо тратити час на те, щоб його заслуховувати, воно 

все рівно ні до чого не приведе. Треба дочекатися відповіді на запити, треба 

йому обставитися з усіх сторін, потім з відкритим забралом йти на фракції і 

отримувати підтримку і заходити в сесійну залу. Така моя думка. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Юрій Савчук. 

САВЧУК Ю.П. Я хотів би сказати, що на засіданні фракції перед 

голосуванням цього питання я озвучив позицію нашого комітету. І 

впираючись на авторитет і наші дружні, правильні робочі відносини в 

комітеті я озвучив позицію нашого комітету, що Хмара є достойним 

кандидатом. І при цьому може і не було ніяких… хтось може і говорив щось 

проти, але попередньо не звучало. Але, все-таки, вияснилось що, що питання 

нами було не досконало вивчено, але я зараз хочу зараз абстрагуватися від 

цього питання, я зараз … Як? Ні, не було. І Тетяни, по-моєму, не було на 

фракції в цей момент, її не було, дійсно.  

У мене інше питання, в попередньому виступі нашого колеги, коли я 

задав питання про план роботи НАБу, який вже існує, мені цікаво, чи хтось 

знає про ці плани? Але ми його в комітеті досконало не вивчали, і ми зараз 

запустимо корабель в плавання, не знаючи навіть чим він озброєний. У мене 

пропозиція взяти це питання на розгляд. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Річ у тому, що цей план не розслідувань, а план 

творення бюро. Якщо ви пам'ятаєте нам його представляв, якщо я не 

помиляюся Гізо Углава на самому початку творення цього законопроекту. 

Там час, коли проводяться відкриті конкурси, коли набирається який 

департамент за яким. Артем Ситник так само говорив про це, коли до нас 

приходив. Якщо варто, я думаю, ви можете звернутися з листом, щоб 

отримати цей план, який по суті, є технічним. 
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Якщо дозволите давайте запитаємо думку пана Олексія і представників 

інших громадських організацій, яким є правильний вихід з ситуації, що 

склалася щодо визначення кандидата в конкурсну комісію. Прошу пана 

Олексій Хмара.  

ХМАРА О.С. Вітаю колеги, добро дня, дякую за можливість перед 

вами говорити. Насправді, я вам всім дякую за те, що ви вчора беземоційно 

розглядали це питання по мені через те, що  знайшлося багато емоційних 

виступів від інших депутатів. Сьогодні пан Лещенко, пан Чумак, пан ...., 

решта, насправді, вже представили свої аргументи, як вони бачать цю 

ситуацію, по суті, насправді, воно так і є. Я би лише хотів зупинитися на 

чотирьох коротких моментах, друзі.  

З приводу пана Олега Мусія, який звинуватив нас в грантожерстві, в 

пособництві режиму Януковича і інших гріхах смертних, ви можете почитати 

офіційну заяву або позицію правління ТІ-Україна, а також заяву 

"Реанімаційного пакету реформ" з цього приводу. Тобто ми, звичайно же, це 

серйозно не розглядаємо. У мене в раках є невеличка книжка – це звіт про 

результати роботи Міністерства охорони здоров'я з точки зору організації 

тендерів. Його підготували наші добрі друзі і партнери з Центру протидії 

корупції Віталій Шабунін, вся його команда. І за їх результатами, один 

мільярд майже 130 мільйонів гривень в минулому році це міністерство 

витратило дуже неефективно з корупційними ризиками. Нагадаю, що в  2014 

році це міністерство очолював пан Олег Мусій. І так вийшло, що наша 

організація спільно з іншими партнерами по антикорупційному середовищу 

проводили цілу низку акцій, розслідувань і решта, де виявляли всі ці  схеми. І 

заступник перший пана Мусія організовував ті схеми ніби без причетності 

самого міністра. Зрозуміло, що пан міністр не може спокійно дивитися на 

мене, коли ми виявляли в нього мільярдну корупцію в міністерстві під його 

очолюванням, ну, орудою, скажімо так. 

Якщо говорити про пані Тетяну, я не буду багато виступати. У нас 

давня публічна історія, ви самі знаєте, колеги, що відбувається. Я лише скажу 
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про факт своєї біографії. Так, дійсно, коли мені було 17 років, це був 1998 

рік, я жив в Україні два роки і в мене був, трапився інцидент  із квартирною 

крадіжкою. Я просто жив в багатодітній родині, був старший і так вийшло, 

що мої батьки ні чим не займалися, ніде не працювали, я змушений був 

годувати всю свою родину в 17 років і це, на мою думку, був тоді 

прийнятний спосіб їх годувати. Я помилився дуже сильно, отримав за це 

умовно 2 роки в'язниці, які відбув тоді, потім ще два роки випробувального 

строку і в 2003 році не було жодних нарікань до мене з боку правоохоронних 

органів і моя судимість автоматично була погашена. Відповідно з кінця 2003 

року за кримінальним законодавством України я вважаюся несудимою 

особою і не зобов'язаний в жодному офіційному документі вказувати, 

згадувати факт цієї своєї біографії. Так каже Кримінальний кодекс України. 

Разом з тим, я розумію, що деякі персони можуть згадувати ці помилки 

минулого і так далі, на них апелювати, зокрема, говорити, що я з якихось 

джерел витер дані, викупив якісь документи і решту. Колеги, це фізично 

неможливо, якщо в тебе погашена судимість, документи просто вилучаються, 

є якась там згадка в загальному реєстрі на всяк випадок, це якщо надумаєш 

тікати за кордон і щоб знали на скільки ти безпечна або ні людина цієї 

держави.  

І тому в підсумку, колеги, я звичайно перепрошую, що вас не 

проінформував цей дуже давній факт. Я кажу щиро, я про нього навіть забув, 

от кажу щиро. Тому що останні 12 років стараєшся жити абсолютно іншим 

життям, ніби вдається, інколи трапляєшся  під ці граблі і під ці бар'єри.  

Що робити далі? Насправді можна довго розказувати чому я гідний або 

не гідний і так далі, вирішувати вам, колеги. Я не бачу жодної проблеми зі 

свого боку, щоби в разі вашої довіри зустрітися з усіма фракціями, 

переговорити з ними щиро і відверто. Якщо є їх підтримка, далі кандидувати 

в цю конкурсну комісію.  

Я лише хочу наголосити, колеги, що це технічний орган, задача якого 

обрати кращих кандидатів з усіх можливих, які хочуть очолювати 



22 

 

Національне агентство з питань запобіганню корупції. І я ніколи не думав, 

що мою кандидатуру будуть розглядати на рівні з Генеральним прокурором 

України потенційно, в якому шукають кожен факт біографії, де і з ким 

зв'язаний і так далі тільки для того, щоб у нього в складі інших восьми була 

змога обрати п'ять достойних на керівництво органу. Але вдячний, що це 

хороший урок для нас всіх і для мене особисто. Не бачу жодної проблеми в 

ситуації, що  трапилася. Трішки прикро і перепрошую колег, що можливо 

зіпсував вам настрій вчора, готовий виправлятися і робити так, як ви 

вирішите.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дмитро Добродомов. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Я хочу ремарочку на правах, в мене пан Мусій 

хороший колега і лікар, я просто вам хочу нагадати, що він був 

відсторонений від керівництва саме за публічну критику щодо непрозорих 

тендерів саме свого першого заступника. Давайте не зводити оці моменти, 

так, ви напевно з паном Мусієм краще просто переговоріть один на один, 

тому що цієї людини зараз немає, я б теж не хотів виступати адвокатом, але 

чітко  вивчав цю ситуацію.   

Якщо ви її пригадуєте, то як людина публічно вийшла і сказала, що 

робиться поганого в тендерах, чітко назвала свого першого заступника, ким 

цей перший заступник поставлений і яку участь в цих схемах бере. За що 

власне потім, ви знаєте, був взагалі відсторонений і перестав працювати 

міністром. 

Просто я за ці моменти, щоб ми були так само в тому плані 

толерантними. Ви, напевно, просто з паном Мусієм там просто переговоріть, 

щоб ми це не виносили. Тому що людина не має можливості апелювати. На 

жаль, змушений це робити я і нагадувати все ж таки факти. А це, до речі, в 

роботі нашій антикорупційній є найважливіше. Так, факти.  

Саме тому я ж вам теж зробив, попри те, що я підтримую вашу 

кандидатуру, зауваження. Що той факт, що коли ви були у нас тут, в 

комітеті, ви забули просто сказати, так, вилився вчора в таку ситуацію. Це 
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теж, ну, повірте, це теж неправильно. Давайте ми починати якось по-новому 

на це дивитися. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги! Я прошу вас звернути увагу, що у нас є 

величезна низка законопроектів, щодо яких ми маємо зробити висновок. 

Давайте будемо по справі говорити. Від громадських організацій інших є 

думки, яким є правильне рішення комітету в цій ситуації? 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Єгор Вікторович, я вибачаюсь. Ну, громадські 

організації зараз опять же, ну, є одна річ, одна річ. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Іван Мельничук. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Дякую, Єгор Вікторович. Є одна річ. Людина перед 

тим, як готувалася у сесійну залу і мала підтримку Комітету по протидії 

корупції, просто забула, просто забула сказати про таку цілком елементарну 

річ, як бувша судимість! Ну, я вас прошу, яка різниця? Треба було так тоді і 

сказати.  

Ви розумієте, що особисто я оказався в такій глупій ситуації в залі, 

серед своїх людей! Всі до мене повернулися і кажуть, Іван Іванович, ну, в 

чому справа? Стояв, як дурачок там, розумієте, в кінці-кінців! "Ти знав про 

це?" Я кажу: "Ні, не знав". Тому що уважаємий Степан Хмара просто затупив 

і забув про це сказати, понімаєте?! Ну, ради Бога. Це судимість! Рано чи 

пізно вона була, розумієте? І про це надо було сказати нам! 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Я тоді, з вашого дозволу, якщо немає від 

громадських організацій інших думок, запропоную наступне рішення. 

Перше. Ми точно визнаємо, що ми відповідальні за те, що сталося, як пан 

Олексій, так і наш комітет, і я зокрема. Урок вивчаємо наступним чином. 

Значить тепер всі кандидати, які нами будуть кудись рекомендуватися, 

мають пройти ту процедуру, яку ми зараз розпочали. Звернення до 

Міністерства внутрішніх справ, до Національного агентства з державної 

служби щодо того, чи є перешкоди для обіймання посади. Це має бути 

автоматична інформація, яку ми маємо отримувати. 
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Друге. Як тільки ми отримаємо дані від міністерства внутрішніх справ, 

ми одразу поінформуємо тих депутатів, які виступали з негативними 

оцінками і керівництво відповідних фракцій. 

Третє. Якщо немає заперечень, ми рекомендуємо тоді пану Олексію 

зустрітися з фракціями, використовуючи колег, які є в комітетів, і пан Іван, і 

пан Юрій, і інші колеги, пан Ігор, вони з задоволенням представлять вам, 

фракціям, коли їм буде зручно, щоб ви особисто пояснили цю позицію і 

пріоритети в роботі, як ви їх бачите.  

І четверте. Дуже просимо вас оприлюднити публічну реакцію на все, 

що відбулося, в режимі Інтернету, мабуть, для того, щоб всі в парламенті, які 

якісь неприємні відчуття мали чи неприємні запитання, вони отримали ці 

відповіді. 

Прошу, пан Олексій. 

ХМАРА О.С. Я просто дякую щиро за запропонований алгоритм, 

абсолютно підтримую, так і буду робити. 

Просто хотів сказати, колеги, що офіційна заява правління ТІ-України 

оприлюднено на нашому сайті, так само заяви РПР оприлюднено на сайті 

РПР і нашому, сьогодні це зроблено. І так само я зі свого боку, на своєму 

Фейсбуці приватному, оприлюднив той самий документ. Чого ще не 

вистачає, щоб оприлюднити? Прошу.  

Пане Ігорю, не чую, на жаль.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Те, про що сказав Дмитро Добродомов, який 

вибачився і зараз пішов, нам потрібно пояснити ті звинувачення, які 

пролунали, викладанням фактів, без надання оцінок, без вступу дискусії, на 

нашу думку, це не допоможе справі, але просто щоб всі зрозуміли про що 

йшлося і на скільки це серйозна перешкода. 

ХМАРА О.С. Дякую, це зробимо. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді на таких рекомендаціях пропоную зупинитися. 

Прошу пан Сергій Лещенко.  
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ЛЕЩЕНКО С.А. Пане Єгоре, тобто ми лишаємо Хмару висуненим 

комітетом до розв'язання питання з МВС та зустрічі з фракціями, чи 

відкликаємо? Я не до кінця зрозумів, який статус має на сьогодні у нас… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, я зараз відповім. Віталій Шабунін. 

ШАБУНІН В.В. У мене велике прохання до комітету, якщо це можливо 

– я буду максимально відвертий – взяти в питанні паузу, не з питань Олексія 

Хмари, а з питання непорозуміння створенню органу в принципі. Ми маємо  

ситуацію, яку ви будете сьогодні розглядати трошки пізніше, про чотирьох 

незрозумілих людей, які увійдуть в цю комісію – це фактично 50 її відсотків. 

Тобто поки ви це питання на паузі тримаєте це дає можливість не розпочати 

процес формування керівництва агенції незрозумілими людьми, що зараз 

будемо окремо обговорювати. Тому у мене прохання, якщо на це є політична 

воля,  візьміть питання на паузу. Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не думаю, що ми можемо називати це паузою, ми 

зараз чекаємо офіційної інформації від МВС, чекаємо результатів зустрічі 

Олексія з фракціями, члени, яких піддали його критиці, рішення парламенту 

станом на зараз відхилити кандидатуру Олексія. Коли ми отримаємо данні з 

МВС і після зустрічі ми з вами визначимося на наступному засіданні 

комітету.  

Пане Віталію, ще до голосування вчорашнього ми на прохання 

громадських організацій включили це  питання в порядок денний щодо 

можливого порушення процедури під час обрання осіб від громадськості в 

цю конкурсну комісію. Якби ви могли представити проблему стисло, я би 

був вам вдячний і у нас запрошений пан Роман Греба, який відповідає за цей 

процес від Кабінету Міністрів. 

Пане Віталію.  

ГРЕБА Р. Я з вашого дозволу передам слово Олексію Хмарі, який був 

безпосереднім свідком цих подій. І з боку "Реанімаційного пакету реформ" є 

людиною, яка займалася глибоко і лобіюванням самого закону про превенцію 
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і частиною формування конкурсної комісії від громадськості. Тому з вашого 

дозволу дам йому слово.  

ХМАРА О.С. Так, трохи неочікувано, але попробую в дві хвилинки 

вкластися.  

Ситуація дуже проста. Закон про запобігання корупції, який колеги 

депутати ухвалили в жовтні минулого року, передбачив, що Національне 

агентство з питань запобігання корупції може бути сформовано виключно в 

конкурсний спосіб. П'ять найкращих персон повинні бути обрані 

спеціальною комісією з восьми кандидатів. Половину з них складають 

громадські активісти, їх вибори мають відбутися, ну, максимально прозоро, 

відкрито, зрозуміло для всіх. І ці вибори мають організувати секретаріат 

Кабінету Міністрів.  

Секретаріат уряду уповноважив спеціальну особу, яка мала би ці 

вибори готувати. Цією особою є заступник міністра Кабміну пан Роман 

Греба, який, власне, організовував процес. І 17 травня, це неділя була, 

відбувалися ті самі вибори громадськості. За його словами усними під час 

зібрання 45 громадських організацій були допущені, вірніше, ті 51 які 

подалися, були допущені до участі в ініціативних зборах і вони в тому числі, 

і з них 45 безпосередньо прийшло в день голосування і обрали поміж себе 

бюлетенями достойних чотири кандидата.  

Так вийшло, що ми, учасники тих зборів, серед них був і я і інші колеги 

по "Реанімаційному пакету реформ", нічого не знали про організації які 

подалися на ці збори. Ми не мали розуміння, хто, власне, буде голосувати, 

який їхній досвід участі в антикорупційній діяльності, а закон вимагає щоби 

вони мали підтверджений фактами і документами, що найменше один рік 

антикорупційної роботи. І, власне, це підтвердження мав здійснити 

секретаріат Кабінету Міністрів.  

Ця інформація не була доступна публічно, а ні в Інтернеті, а ні на 

запит, а ні в інший спосіб, вона не була доступна і після самого голосування. 

В результаті, дуже швидко, за півгодини, 50 організацій обрали поміж себе 4-
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х, причому обрали двома третинами або навіть трьома чвертями, тобто дуже 

злагоджено за півгодини. І ми були здивовані як так швидко трапилося, що 

люди які фактично не знають один одного, швидко обрали цих людей, вони 

нікому не відомі практично. Ну, я вам скажу, Вереша, Самусь, Шлінчак, 

Ружницький, можливо, вам говорять ці імена борців з корупцією? Мені, 

чесно кажучи, нічого.  

І ці люди тепер формально уповноважені від громадськості  

представляти половину конкурсної комісії із обрання керівництва НАЗК. Ми 

підняли скандал з цього приводу, в тому числі медійний, що так не може 

відбуватися. Попросили Кабмін надати документи нам на запит, дати змогу з 

ними ознайомитися і зрозуміти, що ж, то було за люди і організації. 

Нам відповіли, що документи переслані звичайною поштою, за 10 днів 

фактично, вони до нас так і не дійшли. Наші колеги з інших організацій 

подали інформаційні запити, їм ……про те, що вони хочуть побачити ці 

документи безпосередньо в живу, їм ці документи так само не надали.  

Під час одного з публічних обговорень, ми попросили безпосередньо 

на камери пана Гребу, будь ласка, давайте після події підемо до вас в Кабмін 

і подивимося ці документи, що ж то були за організації. Нам так само 

відмовили, сказали, що ми забагато хочемо, це надмірна відкритість уряду. 

У підсумку, ми вважаємо, що весь цей процес відбувався максимально 

не прозоро. Ми не знали, хто це… що це за організації були. Вони з поміж 

себе вибрали незалежних… ну, нікому не відомих людей, які в підсумку 

мають половину складу комісії і які на нашу думку максимально лояльні 

для… до Кабінету Міністрів України. 

У ситуації, коли за посади, тобто в цю ж комісію увійде пан Греба і пан 

голова Нацдержслужби, тобто люди так само лояльні до уряду, фактично ми 

отримаємо комісію 6 із 8 представників якої будуть прямо координуватись з 

офісу прем'єр-міністра і обирати незалежних кадрів для боротьби з 

корупцією в міністерстві і в уряді. 
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На нашу думку це факти не припустимий. Ми просили комітет 

відреагувати на це питання і заслухати звіти пана Греби про те, що 

відбувається, а саме головне: побачити нарешті документи. 

Із свого боку, ми як громадські активісти подаємо адміністративний 

позов про зупинку рішення Прем'єр-міністра, про формування відповідної 

постанови через те, що були порушені наші права, як учасників цих виборів, 

адже ми не знали нічого про організації, за які змушені були голосувати ми і 

решта колег. От таким от чином завтра з цього приводу у нас буде публічна 

прес-конференція. 

Дякую. 

САВЧУК Ю.П. В нас присутній представник уряду. Думаю є сенс 

вислухати цю сторону. 

ГРЕБА Р.В. Щиро дякую за слово. З чого я хотів би розпочати. Я не… 

Греба Роман Володимирович, заступник Міністра Кабінету Міністрів. 

З чого я хотів би розпочати. Я хотів би розпочати з того, що отут все, 

що в залі звучало з пана Хмари, це напівправда. Почав він з того, що 

голосування  було протягом півгодини – голосування було годину 10.  

Пана Хмара забув сказати, що він приходив до мене в кабінет і називав 

шість кандидатур, які він бачить в складі комісії: дві кандидатури в складі 

конкурсної комісії, яка  буде відбирати кандидатів, і 4 кандидатури, які він 

бачить в складі  НАЗК. Цими кандидатурами він назвав: Віталія Шабуніна, 

Миколу Хавронюка, Віктора Тарана, Івана Преснякова, Дмитра Котляра, 

Андрія Кухарука. Тобто все зразу озвучив, він сказав, що він хоче, як він 

хоче.  

Я, звичайно, людину вислухав, але поступив до букви і духу закону.  

Ініціативні збори були проведені у повній відповідності Закону про 

запобігання корупції та положенням про порядок проведення конкурсу. 

 Я прийняв участь у відкритому столі, який організовував пан Хмара за 

сприяння ООН, я так розумію, і ще якихось громадських організацій. На 

вказаному круглому столі я заявив відверто, що мною буде проведено 
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конкурс у порядку та у відповідності із чинним законодавством, вся 

інформація буде розмішена на сайті. Після цього пан Хмара завітав до мене в 

кабінет, назвав ці кандидатури. Мною... я вислухав, але далі зробив все так, 

як було зроблено у відповідності до чинного законодавства України. В період 

із 6-го по... з 7 по 11 травня відбувся прийом заяв від громадських 

організацій до участі в конкурсі – протягом 5 днів, як це передбачено 

законом. Заяви подало 51 громадська організація, всі вони були допущені. 

Десятого числа пан Хмара в себе на Фейсбуці опублікував пост: "Я подався 

49-й, 49 громадських організацій вже є". Проте він чітко знав про кількість 

організацій, які були допущені до того, як він  з'явився.  

17 травня відбулося голосування громадських організацій на 

ініціативних зборах. Всього було зареєстровано для участі в громадських 

зборах 45 громадських організацій, які з-поміж себе вибрали 4 кандидатів. Чи 

достойні вони, чи не достойні – це питання, воно не відноситься до моєї 

компетенції.  

До моєї компетенції відносилося наступне: а) створити умови для 

подання заяв; б) допустити учасників до голосування; г) створити умови для 

голосування і провести відкритий, прозорий підрахунок голосів. Все це було 

виконано. Підрахунок голосів проводився у присутності пана Хмари та всіх 

51 громадської організації, під прицілом телекамер, все було відкрито, 

прозоро і жодних питань у пана Хмари не було, аж до поки не стали відомі 

прізвища тих, хто переміг. І після цього почалися всі ці інсинуації. 

Крім того, що я хотів сказати ще. Незважаючи на все це, я підтримував 

пана Хмару перед Радою коаліції. Тобто і 19, і 22 травня відбувалися збори 

Ради коаліції, на яких пан Єгор Соболєв запропонував пана Хмару, якого 

рекомендував антикорупційний комітет. Оскільки для мене важливо 

сформувати максимально швидко повну конкурсну комісію, я підтримав пана 

Хмару і вказана кандидатура була підтримана мною два рази і вона 

знаходила підтримку. 
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Дальше. 28 травня відбувся знову фуршет за участю пана Хмари, на 

якому він висловив свої зауваження до діяльності уряду. Тобто він провів там 

канапки, кава і одне питання було, як вибрати 5 достойних, при цьому самим 

достойним він вважав саме себе і кандидата, якого він висував другого. От 

така історія даного питання. 

З мого боку все було пройдено відкрито, прозоро, об'єктивно, у повній 

відповідності до букв і духу закону. 

Що стосується відповіді на інформаційні запити пана Хмари та Центру 

протидії корупції, який я отримав у повній відповідності з законом, про 

доступ до публічної інформації мною була надана відповідь. Я тільки що 

сидів в тому ряду, бачив пана Володимира Мартиненка… Є відповідь на 

вказаний інформаційний запит. Тому зауваження про те, що жодних 

документів не надавалось, також є перекручуванням та недостовірною 

інформацією з боку пана Хмари. 

Щиро дякую, народні депутати. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є в когось з членів комітету запитання? 

Прошу, Сергій Лещенко. 

ЛЕЩЕНКО С.А. А я не розумію все-таки, я так розумію зі слів пана 

Хмари, що були проблеми з анонсуванням цього зібрання, оскільки, за його 

словами, не було широкого анонсування і не могли прийти, власне кажучи, 

учасники, так, або висуванці на це зібрання. 

Поясніть як відбувалося анонсування цього зібрання. 

ГРЕБА Р.В. Щиро дякую за запитання. 

Анонсування даного зібрання, ініціативних зборів було проведено у 

відповідності з положення про деякі питання проведення конкурсу. Зокрема 

було розміщено на офіційному сайті Кабінету Міністрів України 

повідомлення про проведення 17 травня 2015 року ініціативних зборів. Дане 

питання паном Хмарою чомусь широко не освітлювалось, хоча всі інші 

питання у "Фейсбуку" ним широко освітлювались. Широко дякую.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Є запитання від членів комітету? Юрій Савчук. 

Віталій я дам слово, просто, щоб парламентарі обговорили.  

САВЧУК Ю.П. У мене питання трохи… По-перше, правильно я 

зрозумів, збори відбулися 17? 

ГРЕБА Р.В. Абсолютно правильно.  

САВЧУК Ю.П. А 20 у нас було засідання минулого комітету, де 

присутній був пан Хмара, чому ви тоді не розповіли про те, що вам не 

подобається в цих виборах? Таке у мене питання.  

Друге у мене питання, чому ви не без всяких оснований, опльовуєте 

лайном Мусія? Це дуже поважна людина, це людина, яка пройшла Майдан, 

по лікті в крові, тому що, ранених хлопців приводив до тями. Потім нам 

Віталій Шабунін пропонує нам взяти, якусь паузу. Ми перетворюємося в 

якійсь клуб часних інтересів, а не комітет Верховної Ради. Факти говорять 

самі за себе, давайте будемо займатися серйозною справою, у нас купа ще 

справ, а не підтасовувати тут факти, як це відбувалося і кому це подобається, 

а кому це не подобається. Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу Олексій Хмара.  

ХМАРА О.С. Колеги, насправді це надзвичайно просто, ми всі наші 

дискусії, які стосуються НАЗК і решта викладаємо в режимі прямого ефіру і 

вони доступні у нас на веб-сайті і YouTube ви так само можете самі бачите, 

що відбувалося, хто що говорив на якій хвилині і так далі. Я не збираюся 

коментувати слова пана Греби, про те, що це були якісь фуршети, чи ми там 

втемну щось з кимось обговорювали, тому що все є в Інтернеті. Сідаєш, 

дивишся, робиш висновки, нічого таємного ми не робили. 

Чи називав я його коли-небудь "достойних людей", які б на мою думку, 

які б могли працювати в конкурсній комісії, чи НАЗК, чи взагалі займатися 

цією темою, так, називав. Це люди, які представляють основу реанімаційного 

пакету реформ по антикорупції, за яких мені не соромно, яких я називаю на 

всіх перехрестях і я надзвичайно ними пишаюся. Нічого таємного в цих 

людях немає. Чи подавали ці люди свої кандидатури в конкурсну комісію?  
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Ні, не подавали. Тому як я міг їх кудись просувати, якщо вони навіть не 

хотіли подаватися? Хто подавався власне. Було двоє людей від 

"Реанімаційного пакету реформ", ми так вирішили. Це був Олексій Хмара і 

це був Микола Хавронюк із "Центру політико-правових реформ". Тільки двоє 

нас представляли "Реанімаційний пакет реформ". Жодних інших. І то, в 

конкурсній комісії, а не на членів. Навіть я на ту комісію ніяк не підхожу, 

друзі, мені 33 роки. А там від 35 років починається ценз. Тому я фізично ніяк 

не міг себе нікуди лобіювати, бо просто за віком не підхожу.  

Якщо говорити про інформаційні запити. Ми їх подавали кілька штук. 

У нас було одне просте прохання, дайте можливість ознайомитися з 

документами в місці їх знаходження, це Кабінет Міністрів України. Такої 

можливості нам не давали і не дали. Документ, який ніби як нам переслали 

поштою, ми так само не отримували! Тому я не знаю, хто що кому говорив і 

коли. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, Олексію, дякую. Просто щось ми зайшли вже 

в деталі, які не дають розуміння, а забирають його. Давайте дві…  

Віктор Чумак. 

ЧУМАК В.В. У мене одне питання. Пан Греба, у мене, вірніше, два 

питання. Скажіть, будь ласка, відповідно до Положення про проведення 

відбору в конкурсну комісію, ви повинні відібрати громадські організації, які 

мають значний досвід по питанню антикорупційної політики, боротьби, 

протидії корупції і таке інше. Вами вивчалися всі ці документи 51 

організації? Чи можете ви сказати, наскільки всі ці організації відповідають 

вашим конкурсним вимогам по кожній організації? 

І друге. Все-таки я думаю, що жодного секрету немає. Ви можете 

представити для громадськості всі ці документи, які на сьогоднішній день є 

щодо цієї 51 організації? Я не бачу в цьому секрету жодного. Я думаю, що ви 

можете представити ці організації. Наприклад, я знаю, дуже добре знаю одну 

людину, яка попала в цю конкурсну комісію, Віктора Шлінчака. Чудовий 

журналіст, чудовий менеджер, медіаменеджер! Людина, яка займається 
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медіапроектами. Жодного відношення не має до антикорупційної діяльності. 

Ну, жодного! Я його дуже поважаю як журналіста, як медіаменеджера там 

можна сказати. Але я точно знаю, що він дружить дуже з деякими 

політиками. І дуже крєпко дружить, навіть фінансувався за рахунок деяких 

політиків. 

ЛЕЩЕНКО С.А. Третьяковим. 

ЧУМАК В.В. О, бачите! І Сергій Лещенко знає, от. Дуже з деякими 

політиками. То у мене виникає питання. Бачите, я ж нічого не називав.  

Сергій Лещенко назвав.   

ЧУМАК В.В. Бачите. От, розумієте?! У нас знання, в нас є знання. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу відповідь представника уряду. 

ГРЕБА Р.В. Щиро дякую за запитання. Дійсно всі 51 громадська 

організації, які були допущені до участі в ініціативних зборах повинні були 

мати досвід протягом одного року у галузі запобігання корупції. На моє 

переконання та з оцінки тих документів, які були надані для участі в 

ініціативних зборах, всі ці 51 громадська організація такий досвід мають. 

Всі документи, які стосуються проведення конкурсу підтвердження 

досвіду, вони будуть надані в порядку та в спосіб встановлений Законом 

"Про доступ до публічної інформації". Оскільки у частині документів 

міститься персональні дані фізичні осіб, розголошувати персональні дані 

фізичних осіб я маю право тільки після того, як буде надана згода таких 

фізичних осіб. Оскільки така згода не надавалась, персональні дані мною 

будуть викреслені, всі інша інформація буде надана. 

САВЧУК Ю.П. Все. Без питань. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігоре, я прошу почекати 5 хвилин, щоб ми рішення 

прийняли, бо кворум зникне. 

Давайте… я хочу висловити свою думку і будемо підсумовувати, якщо 

немає інших думок. Я скажу чесно представнику уряду, я не знаю жодної 

людини окрім Шлінчака, яка увійшла до конкурсної комісії. 
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На мою думку це дуже небезпечно, тому що серед громадських 

організацій особливо в антикорупційному є дуже багато сиволякрів, які 

створюються корупціонерами, щоби під виглядом громадськості прикривати 

ці самі оборудки. Тому ми завжди покладаємося на авторитетні організації, 

які відмові не нам, які відомі країні. Так? І ми знаємо там, хто такий 

Хавронюк. Ну не треба нікому пояснювати, хто хоч трохи знайомий з цією 

сферою. Чи Шабунін, чи Таран. От. 

І дуже великий ризик… дуже великий ризик уряд бере на себе, коли він 

набирає в цю комісію людей, які не мають такої репутації в цій сфері. 

Я  пропоную комітету наступне рішення. Просити оприлюднення цих 

документів з викресленням особистих даних, вивчити людей, які були 

делеговані в комісію вже. Пане Сергію Лещенко, ви не застосуєте свої старі 

журналістські таланти, щоб взятися за це доручення? Чотирьох 

представників від громадськості. Є.  

ГРЕБА Р.В. Список він оприлюднив, результати проведення конкурсу 

оприлюднені на сайті Кабінету Міністрів України, протокол є, там зазначено 

громадські організації, які представляють дані чотири кандидати, ви можете 

всіх чотирьох дослідити, висловити своє неупереджене… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді пан Роман допоможе при потребі з отриманням 

інформації. Ми просимо пана Сергія відповідати від імені комітету за збір і 

на наступному засіданні ми просто ознайомимося з цими результатами і 

будемо приймати рішення.  

Віталій Шабунін і Віктор Таран, так. 

ШАБУНІН В.В. Я дуже коротко, було згадано моє прізвище. Я хочу 

наголосити: ні я особисто, ні Центр протидії корупції не приймали участі в 

процесі конкурсному. Ми не подавали своїх кандидатур. Ні мене, ні когось 

іншого – це говорить ще про факт. 

Я наголошу в чому проблема. Пане Роман, з 50-ти організацій, які 

допущені до конкурсу, а я знаю, закон вимагає наявності в них 

підтвердженого досвіду антикорупційної роботи. Відомими в колі людей, які 
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займаються цією роботою роками, є п'ять організацій, ну, сім, якщо 

подивитися в Інтернеті, про решту нічого не відомо в частині їх 

антикорупційної роботи. Тому у мене прохання до комітету саме попросити 

документ, яким ви допустили ці організації до конкурсу. Це був якийсь 

протокол, не знаю, ваше рішення, мабуть якийсь документ, яким ви як 

відповідальна особа допустили ці організації до конкурсу. Ми дуже просимо, 

щоб комітет отримав цей документ. Дякую щиро. 

Я наголошу, що все-таки давайте обережніше з іменами, тому що 

найбільший інструмент наших громадських організацій є наша бездоганна 

репутація. Я дуже прошу бути з ними обережними з цими іменами. Дякую 

щиро.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Таран. 

ТАРАН В. Не працює. Добрий день! Дуже коротко… (Мікрофон 

вимкнено).  

Я прошу колегу, оскільки у вас 5 робочих днів, а година закінчується, 

сказати, коли ми маємо право (а згідно Закону "Про доступ до інформації" ми 

маємо на це право), можемо прийти в Кабінет Міністрів та ознайомитися з 

документами? Прошу назвати дату і час, коли ми до вас прийдемо. Слухаю 

вас уважно. 

ГРЕБА Р.В. Протягом 5 робочих днів з дати отримання вашого запиту. 

ТАРАН В. Дивіться, в п'ятницю ми надіслали… 

ГРЕБА Р.В. Вони ще не наступили. Перший робочий день був у 

вівторок.  

ТАРАН В. Так, сьогодні другий. Коли? 

ГРЕБА Р.В. Сьогодні другий. Плюс ще… 

ТАРАН В. Коли до вас, скажіть, будь ласка, коли ми до вас можемо 

прийти. Просто скажіть. 

ГРЕБА Р.В. Другий і третій, в понеділок приходьте. 

ТАРАН В. У понеділок, на котру годину? 

ГРЕБА Р.В. Звичайно, звичайно. На 15.00. 
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ТАРАН В. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую всім за думки, за інформацію. Значить, я 

пропоную наступний проект рішення, як ми говорили. Просити оприлюднити 

всі матеріали, включно протокол про допуск з знеособленням даних. 

Друге, вивчити кандидатури. 

ШАБУНІН В.В. Пане Єгоре, з відсутністю персональних даних, бо ім'я 

не є персональним даним. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Віталію, не переживайте. 

ШАБУНІН В.В. Я перепрошую, пане Єгоре. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наш Юрій Юрійович не помилиться. І просити 

Сергія Лещенка для комітету вивчити кандидатури, які висунуті 

громадськістю. І на наступному засіданні комітету ознайомити нас усіх. 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, якщо ви встигнете. Хто за цей проект рішення, 

прошу підтримати. Дякую, одноголосно. 

Переходимо до антикорупційної експертизи. Дякую всім 

представникам, які були. 

Колеги, закон… Щасливо. Закон номер, законопроект, перепрошую, 

номер 3339. Грановський, Хміль, Мушак. Наш комітет є основним для 

розгляду цього законопроекту. Прошу уважно вивчити проект рішення, що 

пропонується. Чи є члени комітету, які заперечують проти нього? 

ЛЕЩЕНКО С.А. Ну, це.... 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу. Це закон 3339. 

ЛЕЩЕНКО С.А. 2339. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В мене він 3339. 

ЛЕЩЕНКО С.А. Наскільки я пам'ятаю, це був законопроект про 

можливість скасування вікового цензу... 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Граничного віку, так. 
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Колеги, я просто це з метою економію часу, в тому числі Віктора 

Васильовича та інших. Є хтось проти того, щоб ми цей законопроект 

рекомендували парламенту за основу прийняти? 

ЧУМАК В.В. Що значить, за основу? Ми хочемо відхилити. Цей 

законопроект називається: спасіть наші душі. (Сміх) 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Є пропозиція... 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Перепрошую, важкий тиждень, вже... Відхилити, не 

за основу прийняти. Це законопроект, який, правильно сказав Сергій, був 

поданий під час конкурсу на директора Національного антикорупційного 

бюро. 

ЧУМАК В.В. Спасіть наші душі. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Комітету радить відхилити законопроект. Є хтось, 

хто проти цього рішення про відхилення? 

ЧУМАК В.В. Ви знаєте, попросив би авторів законопроекту прийти, 

щоб вони доповіли. Для мене це було би просто фантастично. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зарошували. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Ми запрошували, надійшов лист... 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 3339. 

СОРОЧИК Ю.Ю. ...щоб розглянути без їхньої присутності. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Він називається: про Національне антикорупційне 

бюро України внесення змін щодо скасування граничного віку. Йдеться про 

те, що зараз є 65 років, а була ідея під час конкурсу, що би дозволити для 

більш літніх осіб. 

Ми говорили, що НАБУ – це новий орган і призначати керівником 

людину старшу за 65 років, ну, це просто знущатися над цією людиною. 

Правильно? Тому я прошу підтримати проект рішення і відхилити цей закон 

– рекомендувати Верховній Раді. 

Прошу Костянтин Матейченко. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Я прошу прощения, тут сказано: відхилити, так як 

він не відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 
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ЧУМАК В.В. Ну, да, це там... 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Это неправильно, некорректная формулировка. 

Его просто відхилити в связи с…. 

ЧУМАК В.В. Як втратившого актуальність. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Да, чинність, актуальність, да, и противоречащий 

здравому смыслу. 

(Не чути) Під стенограму... 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже слушне зауваження. Він не містить 

корупційних факторів, він просто пропонує літніх людей ставити 

керівниками бюро. Так. Давайте тоді без пункту першого, без пункту 

першого, пане Костянтине, по-перше, ми формулюємо проект відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства, але комітет рекомендує його 

відхилити, доповідачем визначити, я пропоную, Віктора Васильовича 

Чумака, по цьому питанню. Прошу підтримати такий проект рішення. Дякую, 

колеги.  

Наступний. У нас ще кворум зберігається? Кворум є? 

СОРОЧИК Ю.Ю. Зараз Віктор Васильович повернеться, нє? Барна 

сказав, що зараз повертається з податкового.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А ви можете дочекатися Барну, бо ми не зможемо 

голосувати.  

МЕЛЬНИЧУ І.І. Йдемо далі, йдемо.  

ЧУМАК В.В. Давайте так: я ще можу заскочити і проголосувати через 

15 хвилин про все.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Законопроект номер 2879, уряд 

запропонував… У нас різні документи? 

(Загальна дискусія) 

СОРОЧИК Ю.Ю. Шановні колеги! На початку…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. У мене інший… 

СОРОЧИК Ю.Ю. … порядок денний, коли зачитувався там нумерація, 

дивіться для вас 1а, дивіться, я вам буду називати старий номер.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. 1а. 2879 - законопроект, всі змогли його відкрити?  

?Ви його на підготовку не давали? 

СОРОЧИК Ю.Ю. Давали законопроект. 

(Загальна дискусія) 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. В двух словах объясните суть этого закона и все. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Цей другий – це Кабмін вніс… Міжнародного 

валютного фонду.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Цей законопроект розширює обсяг інформації, яка 

має бути в деклараціях посадовців. У нас є шанований експерт і керівник 

Міністерства юстиції заступник міністра Антон Янчук я прошу його 

представити ініціативу тим членам комітету, які ще не ознайомились. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Я вибачаюсь, Єгор Вікторович, а коли ми мали 

можливість його вивчити? Чому ми йдемо таким шляхом?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу, Юрія Юрійовича відповісти на це 

запитання. Він у мене був відразу. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. У нас не було його, він тільки появився на столі 

перед цим. Так сьогодні з ранку ми на сесії знаходилися, ну, я вас прошу.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги! Я приношу вибачення. Значить, пане Юрію, 

я прошу ніколи не виносити на порядок денний законопроекти, які не були 

заздалегідь надані. Ми вже таке рішення приймали. Я просто з ним 

ознайомлювався в рамках своєї роботи над законопроектами. Давайте так: 

оскільки пан Антон до нас прийшов і чесно чекав можливості виступити, хай 

він представить, а рішення ми приймемо пізніше. Добре?  

Пане Антоне, прошу.  

ЯНЧУК А.В. Пане Єгор, дуже дякую за можливість презентувати цей 

закон. Я хочу наголосити на його не аби якій важливості. Тому що дійсно, 

прийняття цього закону є і рекомендацією Міжнародного валютного фонду і 

однією з умов отримання гарантії уряду США під відповідну позику. Тобто 

це свого роду подвійний маяк для уряду України.  
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Суть закону, шановні народні депутати, дуже проста і одночасно дуже 

інноваційна. Мова іде про те, що у декларації за новою формою що 

передбачена статтею 46 Закону про запобігання корупції, треба буде 

вказувати декларанту також і те майно яким він формально не володіє, на 

якого у нього формально немає права власності, але яке є насправді фактично 

повністю йому підконтрольне. Це відомі реалії України, точно можна казати 

в минулому. Простий приклад, це якась нерухомість або транспортні засоби 

які зареєстровані за особою яка формально не є близьким родичем, а є, 

наприклад, другом декларанта чи його партнером, але насправді таким 

майном повністю користується декларант і повністю його контролює. Цю 

ситуацію знаємо ми всі, що такі випадки є в дійсності. І цю ситуацію дуже 

добре знає Міжнародний валютний фонд, який давно працює з Україною і 

каже нам, що, шановні урядовці, шановні представники влади, у вас 

унікальна ситуація в країні з такими випадками. Тому будьте ласкаві 

розширьте коло майна яке підлягає декларуванню у декларації, не тільки тим 

майном, що належить формально, а також тим, яке фактично контролюється.  

Тобто, власне, це не велика поправка, це, на наше переконання, 

оптимальна словесна формула, в якій можна виразити те, про що я зараз 

сказав, і таким чином, щоб воно відповідало Цивільному кодексу України, 

тому що застосовувати формулювання на кшталт "формально не є 

власником, а фактично володіє", такі формули, вони неприйнятні з точки 

зору Цивільного кодексу. Ми запропонували такий варіант, який викладений 

у проекті, що мав бути вам розданий. 

Тому дуже прошу підтримати. У нас є, на жаль, на жаль, маю 

констатувати, що є необхідність у якомога швидшому розгляді цього проекту 

Закону, а саме для нас абсолютний дедлайн, це 20 червня, після чого, у разі 

його неприйняття, це буде зафіксовано як невиконання Україною 

зобов'язання, і хоча воно за своїм змістом дуже невелике і всім зрозуміле, але 

це таке саме невиконання зобов'язання, як і будь-якого іншого за 

Меморандумом з Міжнародним валютним фондом. 
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Тому, шановні народні депутати, дуже прошу вас підтримати цей 

проект Закону. Були висловлені Головним науковим експертним управлінням 

застереження 3. Перше і третє, за хронологією, вони є суто технічними, ми в 

принципі з ними погоджуємося, там потрібне додаткове посилання на одну 

норму і виправлення. Що стосується виключення або не виключення певних 

активів, я одразу відкоментую про що іде мова. Тобто наразі у пункті 5 …. 

статті 46 мова іде про те, що декларант має вказати бенефіціарним власником 

яких підприємств він є. Гіпотетично будь-яке підприємство може володіти 

нескінченною величиною майна і це може бути тисячі…. активів, які 

використовуються у суто господарській діяльності. Тому саме з цією метою, 

щоб не переобтяжувати цю декларацію, ну щоб умовно вона не займала 200, 

300, тисячу сторінку, для того, щоб уникнути ситуації, коли будуть помилки, 

було запропоновано і підтримано Міжнародним валютним фондом ініціативу 

щодо того, щоб виключити з переліку декларування те майно, яке за своїми 

властивостями, в принципі, не може бути використане фізичною особою. 

Тобто ідея цієї поправки в тому, щоб особа, яка фактично може 

користуватися і розпоряджатися, до прикладу, яхтою, яка зареєстрована на 

його товариша, задекларувала таку яхту. Але, якщо мова йде про якесь 

умовне обладнання, яким в принципі фізична особа не може користуватися в 

силу якостей якихось, цього обладнання, то немає потреба його реєструвати, 

оскільки це лише переобтяжить обсяг декларування і, знову ж таки, призведе 

до появи помилок, непорозумінь і так далі. Це була пропозиція, як 

компромісна, і на неї погодився МВФ.  

Я дуже вас також прошу звернути увагу на те, що відпрацювання 

такого роду речей з експертами Міжнародного валютного фонду це досить 

серйозна справа. І коли вони вже погоджуюся на певну редакцію, то дуже 

бажано все ж таки її розглядати звичайно з відповідним ступенем уважності. 

Але, тим не менш, будь-які зміни до неї суттєві потребують подальшого 

погодження з МВФ. Ще раз, вдячний і прошу підтримати. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи є запитання до представника уряду? Прошу, 

Костянтин Метейченко. 

МЕТЕЙЧЕНКО К.В. Добрый день, у меня четыре аспекта. Вот я 

прочитал, здесь называется, уже не надо было так долго расписывать, а вот 

надо было указать майно на ваше розуміння і на вашу совість, вот просто 

можно было так указать. Ну, нет четкого понимания какое имущество надо 

указывать, если оно не твое и не твоих родственников, какого-то друга. Это 

первый момент. 

Второй момент. Вот эта не понятная вещь как писать, чье писать как 

раз и есть та среда, где могут зародиться вот эти конфликты пониманий, 

интересов, может быть той же коррупции. Получается человек, допустим, не 

считая нужным, не внес данное имущество в декларацию, и потом 

контролирующие органы или, допустим, та же конкурсная комиссия, которая 

усмотрела в этом и сказала, вот вы не выполнили данный пункт и это 

основание для снятия вас с конкурса, для привлечения к уголовной 

ответственности, что угодно, я имею ввиду. Это второй момент.  

И вот третий момент, особенно того, что, вот слово… яхта или склад. 

Во-первых, мы подразумеваем майно, подразумевая его стоимость, а не 

физическую возможность на нем кататься или так далее. Прежде всего 

стоимость, откуда взялась эта стоимость, что с ней дальше будет сделано? А 

как получается яхту вписывать, а склад не вписывать. Вот много этих 

моментов, я понимаю так, закон должен четко как дважды два четыре, если 

можно подразумевать три или пять, тогда это не закон, это анекдот на счет, 

когда в карты играют и вдруг мне тут поперло. Спасибо.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я розумію критичне налаштування всіх, але 

давайте все-таки не забувати, що сенс ідеї є дуже правильним 

антикорупційним, у нас дуже багато майна не записано, не зареєстровано 

належить кому завгодно і це треба врегулювати. Навіть товариш Єршов 

спійманий журналістами на посаді керівника ДАІ просто не реєстрував 

власний будинок в якому жив. І нам треба це обов'язково врегулювати, інша 
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справа про якість формулювань і це вже питань, в тому числі нашої 

законотворчої роботи. 

Пан Ігор Попов.  

ПОПОВ І.В. Я погоджуюсь з Євгеном Вікторовичем, що проблема 

відповідності доходів і видатків посадових осіб – це серйозна суспільна 

проблема для України. І нам треба її врегульовувати не тому, що нас просять 

якісь іноземці, Україна все-таки залишається бути суверенною державою і 

казки про зовнішнє управління, сподіваюсь, ніколи не збудуться.  

Про те, будь-який закон може працювати, якщо є реальні механізми 

його реалізації та контролю. От чи зможе нам автор закону пояснити як він 

реально буде виконуватися і хто буде судити достовірність даних наданих 

декларацією? 

Тому що, звичайно, ми покладаємо дуже великі сподівання на успішну 

роботу національного агентства з питань запобігання і протидії корупції, 

однією з ключових завдань якого якраз і буде розробка інструкцій, 

методичок, проведення тренінгів, координація антикорупційних підрозділів 

органів влади, в тому числі щодо контролю декларацій і контролю видатків.  

Про те, оцією фразою, я погоджуюсь  абсолютно з Костянтином 

Володимировичем, ми закладаємо навіть корупційний механізм, тому що 

однозначних трактувань я тут не бачу і Єршов залишився працювати. Тому 

що публічний осуд йому був, але юридичних механізмів довести, що весь той 

автопарк і всі ті витрати на дорогі задоволення членів його родини належать 

йому ніхто не навів. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єршов звільнений, якщо вірити Міністру внутрішніх 

справ, але запитання було про інше. Прошу, пане Антон. 

ЯНЧУК А.В. Дуже дякую, шановні народні депутати! Я припускав, що 

питання будуть саме такі, це в принципі досить зрозуміло. Давайте почнемо з 

простих речей. 
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Перше. Щодо виключення. Ми на ньому не наполягаємо. Давайте 

виключимо виключення. Це не принципово. От якраз в цьому МВФ не 

принциповий.  

Друге. Щодо того, яким чином буде виявлятись невідповідність. Ну 

перше, з кінця року має запрацювати електронна система декларування, коли 

всі декларації мають заповнюватись в електронному вигляді. Адмініструвати 

цей процес буде Нацагентство з питань запобігання корупції, а умисна 

вказівка недостовірних відомостей в декларації – це є злочин, який 

підслідний Національному антикорупційному бюро. Власне, яке може 

розслідувати всі ці факти. Тобто і підслідність, і відповідний орган з 

правоохоронними функціями, це передбачено на випадок, якщо… 

ПОПОВ І.В. Це стосується всього пов’язаного майна, це стосується 

офіційного майна офіційних власників….. 

ЯНЧУК А.В. Це перше. Друге. Яким чином фізично може бути 

виявлено невідповідність? Як сьогодні мені вдалося почути і цього… цієї 

думка також дотримується пан головуючий те, що найбільш активним 

учасником антикорупційних заходів, як в частині протидії, так і в частині 

превенцій у нас є громадськість.  

Тому у разі, якщо громадськість до прикладу, виявляє те, що особа в 

дійсності володіє і користується майном, а однак його не задекларувала, будь 

ласка, це вже буде наочний… наочна демонстрація  роботи цієї норми. 

Наразі, це дуже складно. Як тільки, що піднімалось питання про 

будинок, який фізично існує, збудований, повністю придатний до 

експлуатації за призначенням, однак він не зареєстрований, як нерухомість, 

тому відповідно, не є об'єктом права власності за Цивільним правом України. 

Це знаєте, що є? Сукупність будівельних матеріалів. Влаштовує? З точки 

зору цивільного права, особа володіла сукупністю будівельних матеріалів, 

рухомим майном. А тепер найбільш складне питання, якщо можна. (Якщо 

можна.) Ми повертаємося до того, з чого ми починали. Я просто захищав 

дисертацію за, власне, напрямком 120003 – це цивільне право, цивільний 



45 

 

процес. Тому мені ці категорії, вони близькі та зрозумілі. Ще раз, просто 

написати, як ви казали, там: "Володію, умовно, немає в мене формального 

права власності, однак я фактично володію". Ми застосовуємо 2 категорії, 

яких не існує в Цивільному кодексі України. Це пряма суперечність Акту 

вищої юридичної сили. І такий закон, хоча це одне речення і всім зрозуміле, 

його не можна приймати. 

Тому яким чином ми виробили формулу? У цивільному праві є умовно 

2 категорії правомочности. Це суб'єктивні права: умовне право власності, яке 

ми набуваємо, так; і те, що нас рухає до набуття права власності, – це наш 

цивільний інтерес. До речі, інтерес є окремим об'єктом захисту цивільних 

прав. До прикладу, якщо у вас знищена річ, вас захищає, і це не право, а 

інтерес, тому що права вже немає. Тому тут… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Антоне, боюся ми не здатні підтримати 

дискусію на такому рівні. Відповідь зрозуміла. (Шум у залі). 

Давайте наступне запитання члена комітету. Хотів Юрій Гарбуз, так? 

ГАРБУЗ Ю.Г. Пане Антон, я с практики, уже сколько за 23 года 

принято было интересных законов. И сейчас, к сожалению, проскакивают 

тоже. Вот практично очень. Сегодня я, ну, вы покупаете автомобиль. Даете 

мне деньги, я покупаю, и вы им пользуетесь. Если я вам напишу аренду в 

месяц там тысячу гривен фиктивно, да. И я в своей декларации теперь 

покажу, что это была мне прибыль за то, что я отдал вам автомобиль, а вы 

госслужащий, – вроде все как прошло. Но общественная организация 

фотографирует, что я на этом автомобиле езжу. И вы дальше устраиваетесь 

на работу, там могут быть проблемы. Я вот наоборот вижу тут в некоторых 

частях, это более коррупционный момент как раз. То есть, если два раза 

проехал на какой-то чужой машине, сфотографировали и в этот момент, 

когда я в декларации это не показал, на любом конкурсе противник 

воспользовался, грубо говоря, и это уже сыграло. То есть если живешь и дом 

не достроен, как было конкретно, мы вспоминали человека, тут вопросов, да, 

но тут просто надо более уточнить, чтобы просто не смеялись, 
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действительно, вы же понимаете, это не реально. Или на яхте прокатился, 

кум тебе дал день прокатился или она на самом деле твоя, но постоянно мы 

будем коррупционно потом искать, фотографировать и как-то это 

доказывать, слишком… Спасибо. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, пан Юрій Тимошенко. 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Друзі, ще простіші поставлю питання, бо я 

взагалі якось жодного сенсу в цьому не бачу, розумієте. Може це якісь 

марсіяни там були, може це американці писали, не знаю, вони напевно нашої 

ментальності не знають.  

У мене в родині тисячовідсоткова любов, довіра. Я оформляю машину 

на доньку чи на брата, їжджу на ній зранку до вечора. Хто докаже, що це моя 

машина чи це машина доньки? Навіть громадськість в житті цього не докаже. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, пане Антоне, тут зараз йде дискусія в різних 

аспектах думання. Давайте так, в нас немає зараз кворуму для прийняття 

рішень. Я пропоную, щоб ми ще раз кожен обдумав цей законопроект. Мені 

здається, йде дуже хороша, дуже наша, ми не можемо її зупиняти, але вона 

так виписана, що всім самим страшно. Я думаю, що може бути вихід, повне 

переписування законопроекту до другого читання, що дозволяє тілу 

законопроекту, оскільки він маленький і простий. Там справді одна ідея, сенс 

тільки у формулюваннях цієї ідеї.  

Ми швидко проконсультувалися з експертами, вони теж дотримувалися 

думки, що треба було подати альтернативний законопроект з нормальними 

формулюваннями, як вони кажуть. На альтернативний у нас вже не має часу, 

я думаю, там 18 травня реєстрація. Так? Відповідно подамо до другого 

читання.  

Давайте з'ясуємо, що з нашим кворумом. Хто може сказати із 

секретаріату? Хто має повернутися? 

СОРОЧИК Ю.Ю. Має повернутися Чумак, Барна, Осуховський. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В мене прохання. Тут є помічники Осуховського і 

Барни? Є? 
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СОРОЧИК Ю.Ю. Тільки що підтвердив… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є? 

СОРОЧИК Ю.Ю.. Є Осуховського. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А коли він буде? 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛИ У він зараз на ефірі, зараз має бути. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За скільки? 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛИ Чекаємо. 

ПОПОВ І.В. А на ефірі тут чи далеко? 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛИ На "Раді".  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А за скільки? 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛИ Не відомо. На 4-ту годину.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. На 4-ту? В 16:48? (Шум у залі) 

Це ще не кворум. Чи кворум? Ні, нам ще одна людина потрібна. 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 22, нам треба 12 людей. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Отложим, следующий рассмотрим, кто-то 

подойдет, потом будем…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, рішення то ми все одно не можемо голосувати. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Пока отложим. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 100 відсотків, просто ми не можемо голосувати. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Ні, ми ідемо обговорювати всі питання, щоб не 

зупинятися. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступний законопроект? 

ЯНЧУК А.В. А можна? Пане Єгор, можна? 

Один короткий і останній коментар на цю тему. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тільки не з дисертації. 

ЯНЧУК А.В. Без дисертації. 

Відповідь на питання, хто відповідно знає про те, що, наприклад, та ж 

машина купувалась, реєструвалась на когось зі знайомих і що цією машиною 

користуюсь, наприклад, я або ви. Декларант, декларант це знає і ця норма 
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зобов'язує його задекларувати це. Якщо він, знаючи те, що він придбав 

машину, штучно її зареєстрував на свого знайомого чи там на кого завгодно, 

з ким немає тісних родинних зв'язків, для того, щоб цю машину не було 

видно серед його майна. Знаючи це, що це зроблено умисно, він це не вкаже 

в декларації, після появи такої норми, це буде порушенням закону, а наразі 

це не є порушенням закону, і про це каже МВФ, що це для вас, шановні 

українці, є дуже розповсюджена ситуація. Ось, власне, і відповідь. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Єгор Вікторович, я… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Іван Мельничук. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Більше питання до Юрія Юрійовича і не те що 

питання, а просто якби хочу почути від вас правду. 

Дивіться, в залі Верховної Ради ми завжди говоримо про те, що 

виступаємо проти того, що, в зал вносяться законопроекти, зокрема дуже 

багато їх від уряду, до яких ми не читали і ми не готові, вноситься з коліна, 

зразу з цього з роздачі в порядок денний включається і голосується. Точно 

так же у нас вийшло зараз. Розумієте. Принаймні рядом зі мною сидить 

чотири чоловіка які цей законопроект не читали і в очі не бачили. Один зараз 

появився на столі. При всій повазі, давайте тоді ми зробимо такий механізм, 

що ми чисто на віру нашому Єгору Вікторовичу, от він скаже, що: "Хлопці 

питань немає, голосуйте. Я його перечитав в доль и поперек". Але, як ми 

можемо зараз про нього говорити по суті. Я вірю тому, що я читаю і те що 

мені порадять мої експерти і мої юристи які сидять у мене, отримують 

зарплату і разом зі мною працюють. Розумієте? Що ми зараз можемо? 

СОРОЧИК Ю.Ю. …ми почули заступника міністра… 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Почули. Про що ми будемо голосувати зараз?  

СОРОЧИК Ю.Ю. На другий раз йому не потрібно буде йому 

приходити, ми будемо приймати рішення. По цьому закону сьогодні… 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Якщо у нас є там граничні терміни давайте… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги! Я приношу вибачення. Ми домовилися і 

треба дотримуватись цієї норми, що всі питання порядку денного заздалегідь, 
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в розумний термін в п'ятницю, наприклад, перед середою наступного дня 

щоби ми всі вивчили. Кожен має працювати як відповідальний депутат поза 

залежністю від довіри до мене.  

Прошу Костянтин Матейченко. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Уважаемый Антон, я вот все-таки хотел понять. 

Вам не кажется, что данное, внесение данного законопроекта просто будет 

банальным анекдотом? Вот вы говорите о том, что человек зная, должен 

вписывать декларацию. То есть вы прежде всего базируетесь в его действиях 

на его честности. Но при этой честности он будет прямо писать то, что он 

скрыл свое имущество, записав на какого-то левого человека. То есть 

получается человек честный должен документировать свою нечестность. Но 

вот этот даже нонсенс моральной психологии человека, ну, это просто будет 

анекдот. Но побойтесь Бога.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу продовжити дискусію заступника міністра 

юстиції. 

ЯНЧУК А.В. Дуже дякую за запитання. Я хочу нагадати, що в цьому 

насправді суть декларування. Будь яку інформацію яку ви вказуєте в 

декларації ви вказуєте керуючись тим, що ви знаєте ті цифри які вам відомі, 

ті факти які вам відомі. Якщо ви вкажете її умисно там неправильно це буде 

склад злочину за Кримінальним кодексом України. І, власне, немає різниці 

про яку інформацію йдеться. Так само можна з якихось причин можна 

забути, або не правильно вказати певний вид доходу, це таке саме майно як і 

інше.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Юрій Дерев'янко.  

ДЕРЕВ'НКО Ю.Б. Шановні колеги! Я виходив на хвилину, може це 

питання вже обговорювалось, але з точки зору контролю ми говоримо про 

агентство, яке ми зараз тут намагалися і комісію створити, і хочемо, щоб 

воно ефективно функціонувало саме за контролем, саме за деклараціями.  



50 

 

З точки зору контролю за такими деклараціями, якщо цього в 

декларації не вказано, а, дійсно, людина скористалася якимось разовою, чи 

дворазовою, не знаю, можливо, чи трьохразово, скористалась якимось 

майном чужим, то чи не буде це підставою для того, щоб звинувачувати цю 

особу в тому, що вона не вказала якесь відповідне майно, хоча фактично  ним 

користується, разово, чи дворазово, чи трьохразово. Які будуть критерії цієї 

оцінки і чи не буде це означати повне стовідсоткове обмеження користування 

будь-яким іншим чужим майном для того, щоб потім не мати необхідність 

доводити, що ти не є якимось злочинцем. 

ЯНЧУК А.В. Я дуже дякую за запитання, можна? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу.  

ЯНЧУК А.В. Дякую. Воно дуже слушне, і насправді ми шукали 

відповідь на нього, тому що це було одне із застережень і стосовно кількості 

разів, які можна скористатися чужим майном і тривалості цього 

користування, чи достатньо просто в руки взяти, не знаю, ручку.  

Тому, ми прописали, що мова йде про активи, вказані вище, там є 

рухоме, не рухоме, автомобілі, цінні папери, які є об'єктами права власності 

третьої особи з метою здійснення інтересу декларанта стосовно цих активів. 

Тобто вони є об'єктом права власності, вже, третьої особи саме з цією метою, 

щоб декларант з них одержував користь. Розумієте в чому справа? 

ДЕРЕВ’НКО Ю.В. Можна ще одне питання? 

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Юрій Дерев'янко.  

ДЕРЕВ’НКО Ю.В. Шановні колеги! Тут ще є одна небезпека дуже така 

суттєва, хочу сказати, а ви мені як опонент скажіть. Інколи в різних родинних 

стосунках виникають конфлікти і якщо, наприклад, буде така норма, чи 

може, наприклад, якийсь при наявності якогось конфлікту більших, там 

ближчих чи дальших родичів, офіційно якийсь такий родич звернеться, 

наприклад, в Антикорупційне бюро і скаже: "Ви знаєте, це майно, яке є моєю 

власністю, насправді, моєю власністю не є. Тому що цим майном де-факто 
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користується отакий мій дальній чи ще більш далекий родич і я про це вам 

офіційно заявляю". А в своїй декларації він це не задекларував. Чи не буде 

після цього повний стовідсотковий склад  злочину у цієї особи, яка, 

виявляється, не задекларувала, а інший добродій йому допоміг якби, ну, 

стати злочинцем? Поясність як в такому випадку буде застосовуватися ця 

норма? І як в такому випадку, ну, взагалі буде працювати закон? 

ЯНЧУК А.В. Перше, дякую, одразу відкоментую. Не на розсуд 

Кабінету Міністрів, а на розсуд Національного бюро антикорупційного, яке є 

правоохоронним органом, тут Нацагентство ні до чого.  

Друге, якщо дуже спростити цю формулу, то мова йде про майно, яке 

на момент його набуття у власність третьою особою, не декларантом, 

спеціально було набуте третьою особою у власність, щоб декларант зміг ним 

користуватися, розпоряджатися, володіти ним і так далі, на момент, коли 

воно набувалося у власність. Що стосується ймовірних, можливих якихось 

родинних непорозумінь, як на мене, це не є перешкодою для застосування 

цієї норми. Тому що коли вона набуває чинності, особа, яка розуміє, що вона 

дійсно може здійснювати всі правомочності власника стосовно активу, хоча 

не є ним формально, вона повинна задекларувати своє майно у декларації. І 

тоді відповідно, якщо інша особа підтвердить цей факт зі своєї сторони через 

якийсь час, не буде жодного складу правопорушення в діях декларанта. 

ДЕРЕВ’ЯНКО Ю.Б. ...не задеклароване... 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Я думаю, що всім очевидно, що законопроект виписаний так, що 

викликає більше запитань, ніж можна дати відповідей, це, справді, величезна 

проблема. Давайте кожен ще вивчить, разом потім порадимося, змістовну 

дискусію з представником уряду ми мали. Дякуємо Антону. На наступному 

тижні будемо вирішувати.  

Колеги, які є пропозиції? Що далі робимо? Дальше рассматриваем. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Без голосувань? 
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МАТЕЙЧЕНКО К.В. Без голосования. Потом, когда появится, все 

равно ми ничего не решаем. Все равно, большинством или не большинством. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Законопроект № 2614, правильно, Юрію Юрійовичу, 

наступний? 

СОРОЧИК Ю.Ю. 2614. Там кворум, кворум є. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Двієчка у вас. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Стоп. Хтось вийшов щойно.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Лещенко вийшов. Зайде зараз. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так давайте проголосуємо. 2614, є зауваження до 

проекту рішення, яке пропонується? Визнати таким, що відповідає вимогам 

законодавства? 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Да-да, есть. Это не тот, что там зауважЕння. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Костянтин Матейченко. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Скажем так, я внимательно посмотрел. Скажем 

так, те, которые его писали, они просто или, как говорится, не понимают, что 

они писали. Здесь, понимаете, ничего нового, ничего умного. Просто взяли, 

исправили цифру 5 на цифру 7, цифру 10 на "Довічне ув'язнення", не более. Я 

просто говорю и я возмущаюсь этим, скажем так, изменениям. Ну, чтобы вы 

понимали, тут несколько статей, начиная от 190-й, 191-1, заканчивая, это 

"Растрата имущества", дальше потом "Злоупотребление служебным 

положением", "… положения" и так далее.  

Просто безосновательно увеличили санкции по данным статьям. И 

если, чтобы вы понимали, ну, как вам сказать. "Довічне ув'язнення", вот вы 

все, вроде бы все понимаем. За что давать "Довічне ув'язнення", якщо 

чоловік там розтратив майно, определенное количество коштів? 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ Та розстріляти його. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Подождите, расстрелять! Вопрос стоит в том, что 

есть какая-то чаша определенная соответствия того или иного. Ну, 

невозможно просто взять, увеличить, скажем, наказание, не понимая сути 

того, что человек провинился. 
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Взять даже, та же статья "Злоупотребление служебным положением" 

364 часть вторая. Я, конечно, извиняюсь, но я как раз по ней сидел. Так вот, 

предлагается, раньше была санкция от 3 до 6. А по этой статье, как 

говорится, и по этой части предлагается здесь "Довічне ув'язнення"! 

Так вот тогда это можна было, мне тогда влупить до… пожизненное. 

Ничего не меняется. Истотная шкода больше 100 тысяч гривен по расчету, 

как говорится на 3 года назад. 

Я еще раз говорю. Ну я просто прочитал. Если просто… Вот понимаете 

в чем вопрос? Данное наказание касается человека прежде всего посадовой 

особы, то есть это не касается того социального слоя людей, которые попадая 

в тюрьму рады, что есть крыша над головой и бесплатно кормят. 

То есть это прежде всего люди со статусом, с образованием, с 

положением. И я еще раз говорю, человек попав туда на несколько месяцев, 

на год та даже пройдя хоты бы там полгода судебных разбирательств, это и 

есть воспитание, унижение и человек уже сто раз перекрестится, если грубо 

говоря, это и есть тот принцип правосудия, где человек наказывается. 

А просто вот, как говорится, по принципу… ну опять анекдот в голову 

пришел, когда казнить крокодила. Да? Голову нельзя отрубать, так надо 

хвост по самую голову отрубать. Ну то есть, грубо говоря.  

Это ну нонсенс. Человек просто не осознает принципы… 

ПАРАСЮК В.З. Можна я….. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Володимир Парасюк. 

ПАРАСЮК В.З. Я вам хочу сказати, що у нас такий приклад був не 

дуже давно, що у нас вже був навіть президент, який там сидів, щось це його 

нічого не навчило, взагалі. Я хочу сказати, що знаєте, є такий приклад. 

Пам'ятаєте колись в нас давно, я був ще малий, а ви краще пам'ятаєте, коли в 

нас були покарання за порушення правил дорожнього руху, там в районі 20-

15 гривень? Коли збільшили їх до 100, до 200, аварійність на дорозі впала 

майже вдвічі і порушувати правила, ну, перестали люди. Ну потім таке 

сталося, що знову ж привикли, але взагалі, бар'єр знизився. 
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Я вважаю, що будь-які речі, з великою повагою до вас, пане колего, але 

я вам хочу сказати, що нам потрібні люди, які йдуть, ну в державні установи і 

хочуть працювати для цієї країни, щоб вони розуміли за, що вони 

відповідають. 

Якщо вони, не дай Боже, навіть, вибачте, за слово вкрадуть ручку, яка 

їм не належить, вони повинні за всіма нормами закону строго відповідати за 

це. І я вам хочу сказати, що це є правильно, що ми в Україні будемо робити 

жорсткіші умови. Тому що перед тим, якщо є якийсь мажор, вибачте за 

слово, він іде вчитися там на юриста, а потім його мама запхає кудись в якусь 

державну установу, щоб він перед тим тепер думав чи йому це вартує йти, і 

на самому нижчому рівні перед тим як він іде в університет. Тому найбільша 

біда в країні, що в нас дуже лояльне ставлення до злодіїв. Тому я вважаю має 

бути все дуже просто і дуже жорстко. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Іван Мельничук. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Костянтин Володимирович, те, що ви сказали, це 

можна про це говорити в сесійній залі, а зараз ми тут говоримо за корупційну 

складову. В чому корупційна складова, на ваш погляд, цього законопроекту? 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Это как раз наш закон, это не корупційна 

складова. Это что касается изменений.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми, як один із співкомітетів, ми маємо визначити 

покарання для всієї країни. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Я просто еще хочу добавить. Пан коллега, вот вы 

говорите за штрафы. Ну, штрафы это, давайте, финансовая составляющая, 

идет инфляции, да, вопросов нет, я с вами согласен.  

ПАРАСЮК В.З. Це є відповідальність.  

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Відповідальність. еще раз говорю, давайте так, 3 

года тюрьмы это хороший, скажем так, Домоклов меч?  

ПАРАСЮК В.З. За що? 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Ну, какая разница, 5 лет тюрьмы, хорошая. Но, 

когда меняется 6 лет тюрьмы на довічне ув'язнення, я не понимаю… 
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МЕЛЬНИЧУК І.І. Я підтримаю Парасюка, тому що можна вкрасти два 

вагони і сісти на один рік, потім вийти і мати ті ж два вагони дома, питань 

немає, тут можна розмірковувати і так, і так. Тому я підтримую, що державні 

служби мають нести найвищу відповідальність перед суспільством  і перед 

законом за те, що вони роблять.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Дивіться, я пропоную визначитися шляхом голосування. Пане Олеже! 

Я пропоную зараз проголосувати. Значить у нас ні в кого немає 

розбіжностей, що цей закон не є корупціоногенним. Ми зараз думаємо чи 

його радити, ухвалити в першому читанні чи ні. Я пропоную спочатку 

проголосувати тим, хто думає, що варто його радити, проголосувати в 

першому читанні. Прошу підтримати цей проект рішення.  

Рішення прийнято. 

ПАРАСЮК В.З. Клюєва посадимо на довічне. Давай, піднімай!  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, але, в дусі співробітництва, який прийняти в 

нашому комітеті, давайте домовимось, що ми напишемо зауваження щодо 

довічного ув'язнення. Бо, чесно кажучи, це найстрашніше покарання в житті і 

справді воно виглядає не співмірним. Тому ми рекомендуємо в першому 

читанні, але звертаємо увагу, що варто вилучити "довічне ув'язнення". 

Збільшення штрафів справді всі підтримують. Є згода? Тоді прохання 

оформити це рішення саме так.  

Наступний пункт… 

СОРОЧИК Ю.Ю. … рекомендація Костянтина Володимировича, коли 

буде прийнято за основу до другого читання взяти і внести як зміни до 

другого читання.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я тоді пропоную Костянтина Матейченка визначити 

відповідальним за представлення позиції комітету по цьому законопроекту, 

щоб він з одного боку сказав, що ми підтримали цей законопроект, але 

просимо вилучити цю норму про довічне ув'язнення. Добре? 

СОРОЧИК Ю.Ю. Так. Поправку … 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. В залі Верховної Ради, коли буде позиція комітету 

буду не я представляти, а ви, добре? Тоді прохання записати Костянтин 

Матейченко відповідає за цей законопроект.  

Наступні матеріали… 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Клюева мы не посадим по этой статье, закон 

обратной силы не имеет. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна покликати.  

Наступні матеріали номер 3. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Три, стара трійка, так. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я буду зачитувати номери законопроектів, 

прохання бути уважними. Миколо! А ти можеш закрити двері, бо нам вже 

важко слухати?  

Зачитую номери: 2028-1, 2162, 2162-1, 2167, 21… 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Є 2167. 

Колеги, на ваш розсуд, не погоджуюся з даним законопроектом, 

втрачається будь-який контроль. Для отримання допомоги потрібно … до 

населеного пункту. Цей проект дозволить отримувати допомогу в різних 

місцях одночасно, таким чином створюються … для зловживань. Крім цього, 

згідно чинного законодавства пунктом 1 статті 4 Законом України "Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", факт 

внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи. Тобто без взяття на відповідний облік 

громадянин не може бути визнаний таким, що є внутрішньо переміщеною 

особою. Більше того, скасування вимоги про необхідність перебування на 

обліку внутрішньо переміщених осіб може призвести до певних зловживань 

у цій сфері, у тому числі корупційних. Оскільки, наприклад, отримати 

матеріальну допомогу зможуть особи, які не відносяться до внутрішньо 

переміщених осіб. Це моя думка. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Іване, я боюся, що ми працювали з першою 

версією, а тут вже доопрацьований законопроект.  
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МЕЛЬНИЧУК І.І. Очевидно, з першою версією працювали. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бо ми мали такі самі зауваження, а вони його 

відкликали і доопрацювали. Якщо хочете, ми можемо його відкласти і 

запросити Логвинського представити… 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Ні, я не наполягаю. Якщо ви кажете, що він 

доопрацьований, а я працював зі старою редакцією, тоді... 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Тоді наступний 2159, 2196, 2215, 2231, 2245, 

Якщо ви не проти, я озвучу зауваження. Цей законопроект покладає на Фонд 

соціального страхування завдання підтримки дитячо-юнацького та 

резервного спорту у вигляді фінансування підпорядкованих громадським 

організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості юнацьких спортивних 

шкіл. Ідея хороша, але тут є дуже дивне, власне кажучи, віднесення цієї 

компетенції до Фонду соціального страхування, який точно не компетентний 

в дитячо-юнацькому спорті. Я пропоную зробити зауваження, що це не може 

бути предметом його роботи. Немає заперечень? 

(Не чути) Є наш закон, який цю темурозвиває набагато краще.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сто відсотків про підтримку, так. 2409, наступний… 

 (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А?! Перепрошую, 2334. Є зауваження? Так. 

ДЕРЕВ’ЯНКО Ю.Б. Є зауваження. 

Значить, у законопроекті про оренду державного та комунального 

майна щодо посилення обороноздатності держави пропонується надати 

Фонду державного майна України право укладати із суб'єктами 

господарювання, що виконують державне оборонне замовлення, договори 

оренди без розміщення оголошення про намір передати майно в оренду та 

проведення конкурсу. 

У пояснювальній записці зазначається, що це необхідно і дасть 

можливість підвищити обороноздатність держави, здешевити собі вартість 

продукції оборонного призначення і так дальше. 
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ГНЕУ підтримує цей проект закону, а профільний комітет пропонує 

направити на доопрацювання. 

Що саме тут хочеться сказати? Що формулювання було би прийнятне, 

якщо би було написано, що якщо на базі такого майна виконується оборонне 

замовлення, а не просто щодо тих підприємств, які залученні до виконання 

оборонного замовлення. Тобто мова іде про те, що якщо підприємство 

виконує оборонне замовлення, то не означає, що воно може будь-яке майно 

брати собі без конкурсу, без всього, але якщо це майно необхідне для 

виконання оборонного замовлення, так. Тобто тут є дефініції. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Як зауваження оформлюємо? 

ДЕРЕВ’ЯНКО Ю.Б. Я думаю, що як зауваження, можливо. оформити, 

тому що тут є можливість зловживати саме оцим моментом.  

Тобто якщо це дійсно необхідно для оборонного замовлення, жодних  

питань, але якщо підприємство, яке просто в цій сфері працює, таким чином 

може зловживати можливістю без конкурсу брати будь-яке державне майно, 

то це є неправильно. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. 

2409 наступний законопроект. 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, пане Юрій Тимошенко. 

Там багато бюрократії, да, у вас таке зауваження? 

ТИМОШЕНКО Ю.В. (Не чути) 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В чому зауваження? 

ДАЦУН В.Д. Дозвольте? 

Зауваження. Коли йдеться про надання допомоги, набувач, що 

знаходиться на непідконтрольних територіях, потрібно прописати, хто є 

такими набувачами, щоб під невизначений статус набувачів не підпадали 

сепаратисти і не відбулося узаконення надання їм благодійної та 

гуманітарної допомоги. 
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Це на розсуд комітету. Хочу зачитати закон коротко, буквально перше 

речення: "Цей закон визначає особливий порядок надання допомоги тим 

набувачам, що її потребують", тобто набувач тут розшифровується, набувач – 

це той, хто потребує допомоги, тобто голодні – продуктів.... 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чесно кажучи... 

(Не чути).  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чесно кажучи, да, колеги, давайте зробимо 

зауваження, що процедура з одного боку – надмірно бюрократизована, а з 

іншого боку – виписана нечітко. Да? Це законопроект 2409, правильно? Так, 

2475, 2478. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Є, 78. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Іван Мельничук. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. 2478, ключове слово "можливості" заборони органам 

місцевого самоврядування вживання і продажу алкогольних і 

слабоалкогольних напоїв та пива в зоні проведення АТО", "можливості", ну, 

за що буде опреділятися ця можливість, чи давати дозвіл магазинам  

продавати ці спиртні напої чи не давати? Або ми приймаємо рішення, або 

законотворець хай скаже, що там, де проходить зона АТО, в принципі, не 

торгується алкоголем, спиртними напоями і так далі чи ми будемо завжди 

розглядати можливість? От голова адміністрації там чи, наприклад, голова 

сільської ради, є, стоїть магазин на цій території, от як директор магазину з 

ним домовиться за можливість торгувати або за можливість не торгувати в 

зоні АТО? 

(Не чути).  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Тут є... Забрати слово "можливість", ну, тут тоді 

втрачається зміст закону. Розумієте? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, колеги, дивіться, річ у тому, що законопроект 

саме написаний не як заборона, а як ідея – надати право обмежувати 

торгівлю. Чесно кажучи, таке право вже є у органів місцевого 
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самоврядування, це просто декларативний законопроект. Я думаю, на нього 

не варто звертати увагу. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Да, ні, варто на нього... на мою думку, опять же на 

мою думку, на нього варто звертати увагу, тому що якщо це закон, то кожен 

працівник місцевого самоврядування, там буде чи голова, чи це, він буде... 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Або пряма заборона, або ви не ставте цю вилку на 

розсуд однієї людини, яка, на жаль, ще... 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так воно зараз так є, зараз так є, зараз будь-який 

орган місцевого самоврядування може встановити обмеження. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Правильно. То про що говорить цей законопроект?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні про що. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. То навіщо його тоді, в принципі....? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Автору треба відзвітувати десь. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Ні. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми вивчали цей закон так само, він просто говорить 

про те, що є можливість в зоні АТО, є можливість і не в зоні АТО, вже зараз і 

нічого не змінюється. Я кажу, нам просто не варто на нього звертати увагу, 

тут немає дискреційних повноважень, вони вже є.  

? Голосувати в сесійній залі.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. …вони вже є зараз у органів місцевого 

самоврядування це їхні прямі повноваження… 

МЕЛЬНИЧУК І.І. І там є корупція. Навіть в органах місцевого 

самоврядування у зв'язку з цим.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. То значить, якщо вносить він цей  закон, то ми 

мусимо сказати, що там у нас є корупція, що цей закон його дублює тут теж є 

скрита корупція, чому його на комітеті пропускати, або просто ігнорувати? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А чому ви вважаєте, що тут є прихована корупція. 

Дивіться, є цілий ряд населених пунктів від Львова до Харкова, якщо я не 
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помиляюсь, які мають різні обмеження на продає алкоголю по всьому місту і 

там немає ніякої корупції.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. А є дуже багато населених пунктів в яких немає 

обмежень і на продаж алкоголю, і на те, що заклади працюють до п'ятої 

години ранку, а не як встановлено, розумієте? І все за гроші. 

На ваш розсуд…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Іване, повторюся, вивчали цей закон, він просто 

про те, що органи місцевого самоврядування мають право бути органами 

місцевого самоврядування і все, без жартів, таких, на жаль, багато. Ми маємо 

на це витрачати наш цінний час. 

2481, 2488, колеги, прошу звернути увагу, законопроект (2488) я 

пропоную визнати його корупціогенним, тому що він встановлює законом 

перепустки для іноземців, які в'їжджають в зону антитерористичної операції. 

Ви розумієте, що зараз перепустки існують, як окремі рішення, окремих 

правоохоронних органів і вони вже викликали велику систему корупції. 

Встановлювати законом вимоги мати перепустки окрім паспорту і окрім 

усього, на мою думку це запровадження нового повноваження не 

передбаченого ніякими іншими законодавствами і філософією прав людини,  

і це справді в умовах тих, що є, призведе до постійних зловживань. Ми їх 

тоді вже ніяк, ці перепустки, не відмінимо. Тому, якщо ви не заперечуєте, я 

пропоную його визнати корупціогенним. Він надає непередбачене нічим 

право органам влади. Немає заперечень? Тоді прошу підтримати цей проект 

рішення: визнати його корупціогенним. 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ні, це ж окремо, тому що він корупціогенний. 

Корупціогенний.  

Наступний, да, потім ми голосуємо списком за все, що я назвав. 2496. 

(Не чути) Чудовий закон, вибачте. І якщо у когось є питання, я – 

співавтор, спитайте мене.  



62 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нема. Ми – "за", ми – "за". 2502? 2502? 2503? 2507? 

2562-1? 2598? 2604? 2606? 2620? 2621? 2632? 2634? 2636? 2653? 2657? 2662-

1? 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Є. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Юрій Тимошенко. 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Дуже і дуже важливе зауваження. 

…..корупціогенні фактори. Отже, проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо упорядкування діяльності військово-

цивільних адміністрацій. Короткий зміст. Законопроект передбачає 

визначення військово-цивільних адміністрацій районів області ……. 

населених пунктів, встановлює порядок призначення керівників та набору 

працівників військово-цивільних адміністрацій, врегульовує деякі інші 

питання організації діяльності зазначених адміністрацій.  

Простими словами. Законопроект врегульовує деякі організаційні 

моменти формування та діяльності військово-цивільних адміністрацій, які не 

прописані в чинному Законі про військово-цивільні адміністрації. 

Корупціогенні фактори.  

Чинним Законом України про військово-цивільну адміністрацію 

передбачено, що в разі формування районної, обласної міської цивільної 

адміністрації на посади державних службовців у таких адміністраціях 

можуть призначатися військовослужбовці та особи рядового і 

начальницького складу правоохоронних органів.  

Автори законопроекту пропонують дозволити призначати на такі 

посади також … як вони написали, інших осіб, які мають спеціальні знання 

та досвід без конкурсного відбору за рішенням керівника військово-цивільної 

адміністрації.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Юрію, дякую вам за уважність, були так само 

думки від моїх експертів. Яка філософія, мені здається, цього закону? Я 

думаю про авторів, точніше за авторів, але вона очевидна. Військово-

цивільні адміністрації діють в умовах війни. Ми з вами не можемо провести 



63 

 

на члена конкурсної комісії, тому що це справді важко знайти людину через 

відкриті процедури. А уявіть там, завтра Москалю треба приймати рішення, 

призначити людину, яка буде відповідати за це, за заборону алкоголю. Якщо 

він буде розводити конкурси, ми самі скажемо, що йти ти подалі.  

ТИМОШЕНКО Ю.В. Але в законі чітко написано, що тобі є: 

військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу. А він дійсно 

собі зараз будь-кого цивільного, хто йому сподобається… 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Ні, тут пан Юрій каже, попередній закон був 

написаний Парубієм, він був прекрасний, цей написаний Луценком. Тому як 

би у пана Юрія є питання, розумієте.  

Але ми знову ж таки говоримо за те, що… 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Перший раз чую, що попередній був… 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Почитайте, там написано.  

В чому полягався пан Юрій, я як би апелюю до мана Юрія? Пане Юрій, 

ви сам військовий і кожен раз на комітеті ви кажете, що військова служба – 

це швидкість прийняття рішень, відповідальність, тим більше в умовах 

військового стану, правильно. Ми, приймаючи інші закони, говоримо про те, 

що в прокуратурі може працювати не обов'язково прокурор, а може 

працювати та людина, яка має фах, яка має здібності і відповідає до цієї 

посади. Ми ж погоджуємося на це. Правильно? Тим більше керівник 

військово-цивільної адміністрації це є той же генерал, фельдмаршал будемо 

так говорити, того району в якому він управляє, він несе за це 

відповідальність. І тому, пан Юрій, ви би як керівник цього району, ви б тоже 

не гралися і не бавилися у ці конкурси і призначення, ви вольовим рішенням 

як військовий призначили сьогодні будь-яку особу яку ви вважаєте за 

потрібне для виконання поставлених вами і державою задач перед вашим 

підрозділом яким ви керуєте. Я правильно розумію ситуацію? 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Ну, це добре, якщо керівник чесний.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Тому я прошу підтримати, це толковий закон. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Олег Осуховський.  
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ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Я ще хочу додати, що зараз так і є, якщо, 

наприклад, є війна в державі, військовий стан, то зразу автоматично в області 

бере на себе командування голова обласної державної адміністрації. Так що 

це є правильний закон. Я думаю, що його треба… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Більше того, пане Юрію, останній аргумент. 

Військово-цивільні адміністрації так і називаються, що вони передбачають 

можливість як залучення воєнних так і цивільних спеціалістів. Тому, якщо ви 

не заперечуєте, прохання зняти цю пересторогу.  

ТИМОШЕНКО Ю.В. Добре.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. В мене остання пропозиція. Є закон, який я вже 

назвав. Перепрошую. Він називається, номер 2632 щодо пільгового 

пенсійного забезпечення окремих категорій громадян. Депутат Гіршфельд 

пропонує цим законом розстрочку заборгованості з відшкодування 

фактичних витрат на виплату і доставку пенсій. Ідея має право на існування, 

але там ненаписаний жоден порядок, хто має укладати ці угоди, в який 

спосіб, про розстрочку. Пропонується вказати зауваження, що такі 

положення потрібні, якщо ви не заперечуєте. Добре? Це закон 2632.  

Тоді я прошу підтримати всі названі мною законопроекти, із 

зауваженнями до законів 2334, 2409. Без закону 2488, який ми визнали 

корупціогенним. І так само із зауваженнями до закону 2632. Прошу… 

СОРОЧИК Ю.Ю. І ми ще не… останній не назвали з цього списку… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще не назвав? Вибачте. Ця історія з Клюєвим, вона 

всім нам обійшлася. 

2694. Так я не назвав ще? 

СОРОЧИК Ю.Ю. Так. Ми зупинилися…. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу підтримати названі мною законопроекти, як 

такі, що відповідають вимогам антикорупційного законодавства. Дякую. 

Одноголосно. 

3а. Правильно матеріали? У всіх однакова нумерація? 
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Називаю номери. 1785 доопрацьовано. 2678, в мене є пропозиція. Це 

законопроект про націоналізацію… 

МЕЛЬНИЧУК І.І. 2678? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. 2678. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Що ви про нього говорите. Да? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Російського майна. Там іде начебто патріотична, але 

зовсім не виписаний жоден критерій, і фактично Кабінету Міністрів віддано 

на розсуд це ганебне майно, а це може бути. 

Тому є пропозиція не визнавати закон корупціогенним, але вказати, що 

потрібно обов'язково виписати критерії за яким майно визнається таки, що 

підлягає націоналізації. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Да. І з вашого дозволу, Єгор Вікторович, в мене тут 

три сторінки зауважень. Я би передав вашим юристам… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чудово. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. …щоб підготували якби і мої зауваження по цьому, 

якщо вони не збігаються з… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чудово, чудово, чудово. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Добре?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є згода.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бо законопроект, так само, є декларацією, яку треба 

розшифровувати. 

2717 – законопроект… Колеги, тут нам, звісно, Кривохатько би 

знадобився, але я покладаюся на пана Івана Мельничука.  

Є зауваження, що цей законопроект 2717, Гудзенко. Є зауваження, що 

цей законопроект пропускає таке поняття, як посвідчення договору 

суборенди в населених пунктах міського типу, тобто в містах. 

Він запроваджує це поняття в сільській місцевості, але зовсім оминає 

регулювання цього в містах. Чи це є проблемою, чи ні?  
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Законопроект дозволяє в населених пунктах міського типу 

посвідчувати договори оренди за бажанням однієї зі сторін або не 

посвідчувати, якщо такого бажання немає. В той же час як законодавство 

вимагає в сільській місцевості обов'язково посвідчувати відповідні угоди, там 

сільським головою, виконавчими органами селищних рад і так далі. Може 

тоді запросимо автора, бо може ми не розуміємо геніальності його ідеї? 

Добре? 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Перенести розгляд? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, це 2717.  

2707, 2731, 2732, 2734… 

МЕЛЬНИЧУК І.І. 2732, я вибачаюсь.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Іван Мельничук. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Щоб не читати довго, може потім і експертам вашим 

віддати юристам наших… Законопроектом не регламентований чіткий 

порядок передачі земельної ділянки музеям, що створює можливості 

підґрунтя для зловживань. Можна як зауваження… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте як зауваження.  

2734, 2737-1 дуже  декларативний закон про громадський контроль, 

але, мабуть, це вже в залі попрацюємо, тим більше, що це від представника 

опозиції. 

2744, 2752 що? 

МЕЛЬНИЧУК І.І. 2752 є.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Іван Мельничук.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Знову на ваш розсуд, ми можемо дати це як 

зауваження. Законопроект не розкриває змісту поняття суспільного значимі 

проекти, хоча це поняття має оціночний характер, є дуже відносним і 

створює підґрунтя для значних зловживань. Законопроектом не 

передбачається чітка, регламентована процедура проведення конкурсного 

відбору на отримання громадськими організаціями фінансування з 
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державного бюджету, що знову ж містить корупційний ризик. Як 

зауваження, можна дати. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте дамо як зауваження, це регулюється іншими 

законами, але якщо автор пропонує в цьому законі написано, нехай все 

описує. Зауваження робимо. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Зауваження, а там в залі подивимось тоді. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 2753, 2757, 2763, 2764, 2793, 2808, 2825, 2826, 2842. 

Хто дивився цей законопроект уважно? Я хочу щось сказати, бо це дуже 

складний законопроект, який трактує діяльність оцінювачів, і він 

запроваджує нове визначення цих оцінювачів, яке суперечить існуючим 

законам і, більше того, не корелює між собою в різних статтях. І в мене 

пропозиція, викликати автора, тому що здається ці оцінювачі мають грати 

важливу роль в різних процедурах оподаткування, в тому числі землі. 

Правильно, пане Іване? Тому давайте відкладемо і послухаємо автора, 

вкажемо йому на ці проблеми.  

2826-1. 2874, мені здається, ми вже проголосували. Не пам'ятаєте? Про 

співфінансування державних дорог? Проголосували, правильно? І там не 

було. Це обидва проголосованих. Там корупції не було. 

2883, 2888, 2889. Якщо немає заперечень, прошу ті законопроекти, що 

я назвав, із зауваженнями до законопроектів 2678, 2717… 

МЕЛЬНИЧУК І.І. ....просто перенести... 2717... 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А ми вирішили перенести, да, значить, перепрошую. 

Із зауваженнями до законопроектів 2678, 2732, 2752 і без законопроектів 

2842 і 2717, які ми відкладаємо і запрошуємо авторів... 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я назвав його, назвав: 2842 і 2717, так, по яких ми 

запрошуємо авторів і без законопроектів 2874, 2875, які ухвалені, прошу 

визнати такими, що відповідають вимогам законодавства по протидії 

корупції. Дякую, колеги. Пане Сергію, ви голосували, так? Пан Сергій 

Лещенко, ви голосували? 

(Не чути).  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозумів, він вже розслідував трьох, чотирьох 

членів. 

Тепер матеріали 3Б, правильно? 

(Не чути) Курять. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто курить? 

(Не чути) Матейченко на балконі. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Матейченко? Запрошуйте його назад, тому що нам не 

можна порушувати процедуру. 

(Не чути).  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Куріння факти визнати корупціогенним. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це тонка доріжка, да. 

1322, матеріали 3Б. 

СОРОЧИК Ю.Ю. 3Б. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Є 1322. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Шановні колеги, ну, я чесно кажучи, опять же не 

розумію, це десь приблизно про те, що ми з вами говорили – закон ні про що. 

Зараз, якщо раніше брали гроші за те, щоби переводити перші поверхи у 

магазини – це інша контора, зараз це будуть брати органи місцевого 

самоврядування, ну, перевести із житлове в нежитлове, ну, це корупція 

завжди була, є і буде, це зовсім інший механізм. На що ці тоді погодження 

брати, щоб із квартири зробити магазин чи ще щось, образно говоря? Любе 

погодження на це, воно все одно вартує грошей, все одно будуть заганяти 

цих підприємців у грошові відносини. Хоть адміністрації місцеві, хоть 

органи місцевого самоврядування, хоть архітектура, хоть всі, хто угодно. Це 

моя думка. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте викличемо Сольвара і поговоримо з ним. 

В мене так само були запитання, бо, чесно кажучи, це переведення 

заборони над Житловим кодексом України, я не розумію як можна 

передавати ці повноваження кудись, ті відкладаємо там. 
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(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 2795, 2781. Немає зауважень? 

2692, 2682, 2659, 2637, 2575, 2523, 2505, 2491. Стоп, знову 2505, не 

може бути. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 2448, да, це про, законопроект Насірова, да? 

2448, 2468, 2473. 

Запитання. В проекті Закону пропонується позбавити контролюючі 

органи права звертатися до суду про визнання окремих осіб пов'язаними. А 

ви пам'ятаєте, що є Закон про трансфер про ціноутворення, який, власне 

кажучи, побудований на ідеї пов'язаних осіб. Я пропоную викликати автора, 

так само обговорити там. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Це який? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 2473. 

А Дубінін це з якої фракції? 

? Гаврилюка. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гаврилюка? 

Давайте викличемо обох, Дубініна і Гаврилюка. 

Ми визнали факт вашого паління корупціогенним, пане Костянтине. 

2592… 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 2681-1. Отже, колеги, пропоную ті проекти законів, 

які я назвав, за виключенням законопроектів номер 1322, 2473, визнати 

такими, що відповідають вимогам антикорупційного законодавства. А цих 

двох законопроектів запросити авторів, і обов'язково – Михайла Гаврилюка. 

Прошу підтримати проект рішення. Дякую. 

3-в? На заміну які називаються, да? Чи просто 3-в? 

СОРОЧИК Ю.Ю. Ні, дивіться, на заміну. Тут є прохання, шановні 

народні депутати, у нас… друга сторінка. Тобто дивіться, вам роздані 

законопроекти. Це ті, що ми зараз будемо розглядати. Але рішення: друга 

сторінка стара. Тобто, якщо можна,.. у Єгора Вікторовича зараз є друга 
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сторінка плану, і ваші закони, які є, вони відповідають нумерації. Якщо 

виникнуть питання до закону, ми тоді… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я буду називати законопроекти. Якщо хтось щось не 

зрозуміє чи не побачить, зупиняйте мене. Я сам не зрозумів, але давайте. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Дивіться по законопроектах. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 2047 – доопрацьований. 2516, 2521, 2529, 2529-1, 

2543, 2546, 2554, бачите, да, їх? 2557, 2560, 2572, 2589. Прошу визнати їх 

такими, що відповідають вимогам законодавства. Я… Кажіть. 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Хто мені може пояснити? 2521 щодо 

відповідальності за пропаганду ідей нацизму. Ми вже прийняли Закон "Про 

пропагування нацизму, націоналістичної і радянської символіки". 

Що це за закон? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Там йдеться про вилучення окремих критеріїв тієї 

пропаганди. Це на розсуд зали. Там немає корупції.  

ТИМОШЕНКО Ю.В. Ні, просто, дивіться, я, наприклад, читав книжку 

"Mein Kampf". І я там найшов багато дуже добрих, наприклад, ідей, дуже 

правильних.  (Шум у залі). 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз ми вас заарештуємо. 

ТИМОШЕНКО Ю.В. А ви спочатку прочитайте. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить, завтра ми маємо здатися в Регламентний 

комітет Ради.  

ТИМОШЕНКО Ю.В. Якщо я скажу, що там є теж деяке раціональне 

зерно… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви зараз чините кримінальний злочин. 

ЛЕЩЕНКО С.А. Друзі, у нас ведеться відеотрансляція в режимі 

онлайн.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я про це і кажу. Ви зараз чините кримінальний 

злочин, тому припиніть це негайно. Інакше нам завтра доведеться вести вас в 

Регламентний комітет Ради, там, де Клюєв був.  
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ТИМОШЕНКО Ю.В. Я хочу знати, що мене чекає… Я цього не боюся, 

це можу повторити у Верховній Раді. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я прошу ці законопроекти визнати такими, 

що відповідають вимогам законодавства. Пане Юрію, ну, прошу вас. 

Законопроект 2544, де треба краще його описати. Прошу підтримати цей 

проект рішення. Дякую. Пане Ігорю, ви голосували, так? 

Представники "Народного фронту", завтра вранці виступ від фракції, 

що зафіксований факт злочину нашим депутатом, закон один для всіх, 

просимо там від 2 до 5 років.  

ТИМОШЕНКО Ю.В. Я нічого не пропагую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це ви в суді розкажете. 1879 – проект закону 

Глобова, 2824, 2836. Будьте уважними! 2837. Колеги! Я прошу тих, хто 

воював, звернути увагу до вас запитання. Законопроект встановлює державну 

нагороду орден "Доброї волі", який передбачається давати добровольцям. 

Але одночасно цей орден "Доброї волі" автоматично прирівнює людину до 

учасника бойових дій. Тобто той, хто отримає цей орден, він одночасно 

визнається учасником бойових дій автоматично. Як ви поставитеся до цієї 

ідеї? 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Давайти його значить тільки учасникам бойвих 

дій, добровольцям.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Там навпаки прописано законодавство так, що якщо 

вам дали орден "Доброї волі" ви стаєте учасником бойових дій, але немає 

ніде вимог, що ви маєте участь в цих бойових діях брати.  

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вносяться зміни до Закону "Про статус ветеранів 

війни" і написано, учасниками бойових дій визнаються орденоносці ордену 

"Доброї волі" і так далі. 

(Загальна дискусія) 
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МАТЕЙЧЕНКО К.В. Я вам скажу: получил я эту корочку участника 

боевых действий, отдал помощнику, говорю, что с этого роя? Максимум – на 

метро бесплатно. Чего мы вот это?.. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я з точки зору кваліфікованої справедливості і 

законодавства запитую. Олег Осуховський.  

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Звичайно, я вважаю, що реально багато 

добровольців не є учасниками бойових дій хоча були на фронті, тому що там, 

якщо ти навіть побув місяць чи два, там кожен крок є небезпечний. Коли ти 

ходиш на розвідку чи бойові завдання, тобто я вважаю, що тут …  

МЕЛЬНИЧУК І.І. А якщо ти не ходиш, а знаходишся в зоні бойових 

дій, а сидиш на кухні? Ми, хлопці, дивіться треба бути трошки військовим, 

або треба через це… давайте ми не будемо про це спорити… 

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Пане Іване, треба туди поїхати на два-три 

місяці… 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Послухайте, я вам розкажу, що відбувається на 

фронті і …  

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Я розумію, що відбувається, але я вважаю, що 

добровольцям потрібно дати такий орден і, а хто реально заслужив це має 

бути визнаний учасниками бойових дій.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Учасником бойових дій може бути тільки той хто 

приймав участь в бойових діях, а не був зоні бойових дій – це зовсім різні 

речі. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, давайте послухаємо Юрія Тимошенко і 

закінчимо дискусію. 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Друзі! Послухайте фахівця з фалеристики. Я 

взагалі-то фахівець в цій справі. І я просто скажу, що світова практика знає, 

коли нагорода наділяє людину пільгами. І якщо в цій ситуації визнати, що 

заслуження такого ордену дає право користуватись такими ж пільгами, як і 

учасники бойових дій, тобто в пільгах прирівняти, то страшного нічого в 

цьому немає. А от визнати їх учасниками – це несправедливо. 
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МАТЕЙЧЕНКО К.В. Нет. Ну тут же разговор идет о праве тех льгот. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Уточнити. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Ну в чем проблема? Ну пусть… 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Якщо по пільгам, то можна. Більш точно 

прописати. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ви не бачите, тоді знімаю це зауваження. Давайте в 

залі вичитувати. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. …і навіть, якщо ця людина на фронті… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Олеже! Пане Олеже! Я знімаю ці запитання. 

Пане Олеже, я знімаю запитання. Якщо Матейченко каже, що можна. 

2841, 2847, 2848, 2849, 2850, 2852, 2857, я вже назвав багато 

законопроектів, 2857. 1304, 2745, 2746, 2798, 2799, 2807, 2815, 2817, 2846 – 

це про звільнення Авакова, 2858, 2861, 2864, 2865, 2866, 2876, 2860, прошу 

визнати такими, що відповідають вимогам антикорупційного законодавства. 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Дозвольте спитати? Дозвольте спитати? Що там 

за Авакова, я там не дочув? Бо ви ж пам'ятаєте, що я тоді не проголосував. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми зареєстрували проект Постанови про звільнення 

Міністра внутрішніх справ… 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. ….едность в этом есть или нет? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шукаємо в залі голоси. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. …Юрій Володимирович. 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Дивіться, слово, так? Друзі, того дня, якщо ви 

пам'ятаєте була середа, а ультиматум йому був поставлений до п'ятниці і ми 

поспішили рівно на два дні, і саме в цей день той його Чоботар, чи як його, 

пішов. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Юрію, дивіться… 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Чи це було справедливо з нашого боку? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якраз тільки після оголошення нашої ініціативи про 

його відставку, цей Чоботар нарешті був в цю відставку відправлений. Ми 

зараз говоримо, як каже пан Костянтин, не про те, як ставитися до цієї 
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ініціативи, ми сподіваємось на ваш голос, але це потім обговоримо. А чи є 

там корупція в цьому проекті рішення? 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Корупції, я думаю, нема. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визнати такими, що відповідають вимогам 

антикорупційного законодавства. Прошу голосувати. Дякую. В проекті 

постанови. 

Колеги, в мене останнє прохання і занепокоєння. Ми з вами 

домовилися минулого разу про два засідання комітету наступного тижня, 

слухання 9-го і слухання 10-го. 9-го по МОЗ, 10-го по Кличку. Я хочу 

сказати, що в нас ні по тому, ні по тому немає нормальних матеріалів. Я 

просив Юрія Юрійовича вивчити їх. Ми ініціювали ці слухання не на 

прохання громадських організацій чи якихось інших суб'єктів, як зазвичай, а 

з власної ініціативи. Лещенко з Чумаком ініціювали по Кличку, і Юрій 

Савчук по МОЗ.  

В мене велике прохання, в найближчі два дні надати всі матеріали 

Юрію Юрійовичу і розіслати їх всім членам комітету, щоб ми побачили, що 

там є реально що обговорювати, щоб у нас не було слухання заради слухань. 

Я попросив Юрія Юрійовича підготувати інформацію, дуже прошу 

звернути увагу, називається заслуховування питань комітетом нашим. І тут 

по кожним слуханням написано, що ми рекомендували і що зроблено, і що не 

зроблено, оце таким документ вам  розданий. Обов'язково. До чого я це хочу 

сказати? Я дуже боюся, щоб ми не перетворилися на папуг, провели 

слухання, забули, провели слухання, забули. Тобто прохання вивчити ці 

документи, подивитися, що не зроблено урядом, насамперед урядом щодо 

наших рекомендацій. І наступного разу обговорити окремим пунктом, що не 

зроблено. Щоб всі знали, що якщо Комітет з протидії корупції щось вимагає, 

це буде доведено до кінця і ніколи не буде забуте.  

А з приводу матеріалів я прошу до п'ятниці надати Юрію Юрійовичу і 

всім членам комітету переконливі матеріали щодо слухань і по Кличку, і по 

Квіташвілі.  
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Ми пропонували обидва комітети о 12 годині. Так?  

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Планували на 11, правильно?  

СОРОЧИК Ю.Ю. Так.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. І 9 і 10.  

СОРОЧИК Ю.Ю. За попередньою інформацією голова міста не зможе 

бути, тому що у нього на попередньо запланована поїздка щодо інвестицій в 

столицю Америки, тобто Кличка точно не буде.  

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В Америці? Тільки за власні кошти, яких я боюсь в 

більшості з нас немає. Тоді може по Кличку ми перенесемо, пане Сергію, як 

ви вважаєте як ініціатор цього? 

СОРОЧИК Ю.Ю. Важлива присутність міського голови, звичайно, бо 

він буде нести відповідальність, через скільки місяців на виборах. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте так, Юрій Юрійович, ви проконсультуйтеся з 

ними, скажіть, що ми люди добрі, але одночасно вимогливі. Якщо це справді 

він не може і хай він запропоную іншу дату, ми її затвердимо. Якщо це 

просто форма ухиляння від відповідальності, то це дуже погана ідея. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Вона вже запланована вже помічники вилетіли в 

Америку, він тут залишився, але летить туди. Але ви доручення дали, я 

з'ясую і доповім. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Супер. Тоді в робочому порядку ми передбачаємо 

можливість перенесення з 9. Прошу пан Юрій Савчук.  

САВЧУК Ю.П. Хочу проінформувати щойно відбулася колегія МОЗа 

України в інституті Богомолець, де Ольга Богомолець виступила, власне, з 

досить довго вони виступала і весь її виступ практично був спрямований на 

недоліки і корупційну складову, яка сьогодні існує в Міністерстві охорони 

здоров'я. І в моїх матеріалах дев'ять пунктів, по кожному пункту будуть 

присутні фахівці, які будуть освідчувати і свідчити по цій ситуації, плюс 

сюди готові залучитися і наші колеги з профільного комітету. Тому... 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. А повторюся, я дуже добре поставився до вашої 

ініціативи і досі ставлюся. Ми маємо контролювати МОЗ дуже ретельно, там 

завжди була величезна корупція. Просто щоб це було з аргументами, бо 

зазвичай, слухання як народжувалися? Приходила організація, казала: "От, 

корупція, будь ласка, заслухайте". Ми це робили. Зараз, станом на зараз в нас 

аргументів немає. Якщо вони є у вас – е-mail, Юрію Юрійовичу на 

вивчення... 

САВЧУК Ю.П. Вам же надали, Юрію Юрійовичу. .  

ГОЛОВУЮЧИЙ. І приймаємо рішення. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Якщо це що про аналіз, це просто витримки, це 

витримки з законів. Аргументації тут немає. 

САВЧУК Ю.П. Чекайте, як нема аргументації? Ну, як Юрій Юрійович, 

давайте... 

СОРОЧИК Ю.Ю. Я вам доповідаю.  

САВЧУК Ю.П. Ні, так будуть, я ж кажу, будуть фахівці, які будуть 

розповідати про те, що відбувається. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Ви не повинні використовувати комітет просто. 

САВЧУК Ю.П. Ми не використовуємо… Я не використовую комітет, 

Юрій Юрійович, будь ласка. Я сам говорю про факти корупції, от в 

частности по реєстру… електронному реєстру пацієнтів, да. Міжвідомча 

робоча група працює вже більше півроку в міністерстві, в МОЗі і ми почали, 

Квіташвілі очолив цю групу. 19 січня було останнє засідання і далі стало на 

стоп. А чому воно стало на стоп – я розповім. Тому що далі хтось торгує 

справками... 

СОРОЧИК Ю.Ю. Так це треба шукати.... 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій, ми про це і говоримо, нам просто треба 

аргументація, щоби ми не були без аргументів. Я говорив одразу, після 

нашого рішення, з Богомолець і з Корчинською. Я їм взагалі запропонував 

провести спільний комітет, як ми обговорили. Я скажу дослівну відповідь: "У 

нас фактів корупції немає. Ми негативно оцінюємо діяльність міністра, але 
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сказати, що в нас є щось для антикорупційного комітету – у нас немає". Це 

дослівно сказали Богомолець з Оксаною. 

САВЧУК Ю.П. Ну, сьогодні наш колега, Єгор Вікторович, виступав... 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не заперечую. Просто повторюся, до п'ятниці нам 

треба мати залізні факти, які нам варто обговорити. 

 У мене наступна пропозиція, давайте в п'ятницю о 14:30, якщо це не 

пізно, зробимо у мене в комітеті робочу нараду за участю керівництва 

комітету, заступників і всіх, хто хоче прийти. І ми ще раз обговоримо ці 

матеріали. Але до цього прохання мати… 14.30 після Ради. Нормально? 

Давайте в мене тоді у кабінеті зустрінемося і вирішимо. Дякую. Тоді до 

зустрічі. Перепрошую.  

ЛЕЩЕНКО С.А. Чекайте, в нас є одне питання в "Різному". 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Лещенко. 

ЛЕЩЕНКО С.А. До комітету звернувся. (Шум у залі) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую, а який це номер порядку денного?  

?СОРОЧИК Ю.Ю. 456. 

ЛЕЩЕНКО С.А. Давайте поки проговоримо "Різне" і повернемось.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозумів, вони в іншій папці.  

Колеги, йдеться про законопроект номер 2155. Є в когось зауваження 

щодо законопроекту? Так, щодо проекту рішення, що пропонується щодо 

законопроекту. Немає.  

Прошу підтримати проект рішення про визнання його 

корупціоногенним. Доопрацьований, да.  

СОРОЧИК Ю.Ю. 2155. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 2155 доопрацьований.  

2240. Є в когось заперечення до того, щоб визнати його 

корупціоногенним?  

? Ні в кого нема. Визнати корупціоногенним і 5-й, і 6-й. Ганьба.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу проголосувати за визнання його 

корупціоногенним. Рішення прийнято. 
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І останній – 2242, вони фактично є братами. Правильно?  

? Так точно. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу підтримати проект рішення аналогічний, 

визнати його корупціоногенним. Одноголосно.  

Сергій Лещенко. 

ЛЕЩЕНКО С.А. Ні, це "Різне".  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви зараз утрималися? Обох утрималися. Юрій 

Савчук утримався.  

ЛЕЩЕНКО С.А. Так "Різне", чи обговорення законопроектів? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все-все, ми закінчили. 

ЛЕЩЕНКО С.А. Так, "Різне" щодо... Що ви кажете? 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не чути) 

ЛЕЩЕНКО С.А. Ні, дуже швидко. До комітету звернувся наш колега 

Мустафа Найєм з проханням створити робочу групу спільну нашого комітету 

за його участі щодо підготовки законопроекту про лобіювання. Тобто, щоб 

легалізувати те явище, яке, в принципі, існує в українському політикумі як 

незаконне. А в усьому світі є регульоване законодавством. Тобто впливи 

зовнішніх факторів на ухвалення політичних рішень. Якби вони 

регулювались, відповідно було б покарання за порушення і так далі. Тобто в 

Америці це все повністю прозоро. І Мустафа пропонує брати профільним 

наш комітет, тому що у нас є великий досвід підготовки такого 

антикорупційного законодавства. А оскільки він не є членом комітету, то він 

пропонує, щоб була робоча група при нашому комітеті. Він був би 

співголовою, а в свою чергу я був би головою. Це дозволило б нам створити 

саме при нашому комітеті робочу групу. 

І він навіть запропонував вже людей, які готові долучитися, починаючи 

з віце-спікера Сироїд, а також депутатів: Войціцька, Сотник, Вадатурський, 

Гордєєв, Хлань, Жолобецький, Продан, Бєлькова, Співаковський, Голуб, 

Сидорович, Маркевич, Гончаренко – це депутати. І плюс експерти на рівні 
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заступника міністра юстиції Севостьянової Наталії Іларіонівни, яка з нами 

працює, а також неурядових організацій.  

І, власне кажучи, як досвід показує нашого закону про фінансування 

партій, завжди депутати можуть долучатися на рівні робочої групи, завжди 

вони будуть включені в порядок учасників робочої групи без окремого 

рішення комітету. Тому є прохання затвердити рішенням комітету створення 

такої робочої групи.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає заперечень? Прошу підтримати проект.  

? Тоді можливо поставити терміни якісь. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Робоча група має бути створена, а далі вона вже 

визначить регламент своєї роботи. 

ЛЕЩЕНКО С.А. Я думаю, так. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. И следующий вопрос. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Костянтин Матейченко. 

ЛЕЩЕНКО С.А. Так ми рішення прийняли? Правильно? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. 

ЛЕЩЕНКО С.А. Дякую.  

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Уважаемые коллеги, прошу поддержки, может 

быть выработать в каком ракурсе может быть рекомендации комитета 

относительно вот этого законопроекта о проведении местных выборов, 

который внесен на рассмотрение Верховного Совета, и, скажем так. между 

первым и вторым чтением будет внесение правок. Относительно нормы 

ограничения количества каденций, которую может голова находиться на  

своей должности избираемой, чтобы не более двух сроков. Все прекрасно 

понимаем наличие 3-5 каденций – это корупциогенный фактор.  

Ну потому что…  Ну, давайте так вот, те, кто постарше, все прекрасно 

помнят даже тот Советский Союз, когда прокуроры работали максимум 4 

года, ну, максимум они получали вторую каденцию. В любом случае при 

такой большой должности обрастает корнями, связями, образно говоря… 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Ротацию можно делать. 
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МАТЕЙЧЕНКО К.В. Ну, как можно ротацию делать между головами 

громад? Разговор идет о местных сельских, городских головах, то есть это не 

о прокурорах разговор идет.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Костянтине, дозвольте з вами не погодитися… 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Секундочку. Ну, у нас тоже ограниченное право 

на выбор того же Президента и это мировая практика, не более двух 

каденций.  

Давайте так. В любом случае это прямое голосование, это прямой 

выбор народа, что Президента, что мера города. Я считаю и для этого, ну, 

очень много ярких примеров, когда человек находясь более двух каденций 

реально уже, ну, скажем так, является таким ярким фонарем коррупции.  

(Не чути) Не згоден.  

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Не згідні, ну, это ваше право.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дозвольте з вами не погодитися. Проблема величезна 

є. Але досвід показує, що це не врегулюється в такий спосіб, а в окремих 

випадках може нашкодити. Я по Києву знаю, що в нас жоден мер не пробув 

повноцінно від двох термінів там за останні багато років, але всі встигли 

вкрасти дуже багато землі разом зі своїми групами. З іншого боку я знаю по 

своєму селу, що в нас голова сільради з радянських часів і ми молимося, щоб 

вона ще довго погоджувалася бути головою сільради, бо це унікальна тітка 

яка має на Київщині такий статус, досі живе в своєму радянському будинку, 

зупинила приватизацію всіх лісів і озер яких дуже багато в самому селі і там 

дай Боже їй довголіття. Тому якраз світова практика обмежує такі терміни 

для Президентів, але передбачає для органів місцевого самоврядування, що 

люди там по 10-20 років можуть бути мерами.  

Прошу, Ігор Попов.  

ПОПОВ І.В. Як один із авторів законопроекту я може роз'ясню в якому 

світі знаходиться.  

Сьогодні ми проголосували за включення до порядку денного сесії 

чотирьох законопроектів про місцеві вибори. Сьогодні ледве зібрали кворум 
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на комітеті Князевича і ці проекти не розглядали. Найближчий комітет 

Князевича через два тижні тепер, в середу 17 червня. Відповідно найближчий 

термін, коли це може бути розглянуто в залі, – 18 червня. 

Тобто, якщо вони будуть розглянуті, то при підготовці до другого 

читання ми можемо на засіданні комітету свого, допустимо, розглянути вашу 

поправку. Але просто є інша загроза, що в залі 18 червня не буде підтримано 

жодний з законопроектів, тоді ви своєю ідеєю зможете хіба що вносили 

окремий законопроект, щоб в чинний закон тоді вносились поправки. Тобто 

зараз можемо щось домовитися, але не ми не знаємо просто куди воно буде 

включатися і тому ми можемо тільки концептуально проговорити, але чи це 

буде поправка до другого читання, чи окремий законопроект і в чому ви 

будете просити нас про підтримку – ми ще не можемо знати. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …окремих ініціатив реалізувати. 

Колеги, останнє голосування. Юрій Юрійович просить провести, 

затвердити засідання комітету 9, 10 та 17 червня. 

СОРОЧИК Ю.Ю. З тими поправками, що якщо … 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але якщо робоча група вирішить, що Кличка треба 

переносити в п'ятницю, то ми перенесемо. Немає заперечень? 

9-е, 10-е, 17 червня як дати для засідання комітету. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Наступний тиждень – це робота комітету. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, тоді прошу підтримати цей проект рішення. 

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Всім дякую. Хорошої роботи. Побачимося завтра у 

залі. 


