
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань запобігання і протидії корупції 

від 20 травня 2015 року 

Веде засідання Голова Комітету  Є.В.СОБОЛЄВ 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … достатньо для відкриття наших урочистих зборів. 

Прохання подивитися на порядок денний. Чи є зауваження або 

доповнення? Пане Ігорю, подивіться на порядок денний разом з іншими 

колегами. Чи є зауваження або доповнення? 

В мене є пропозиція. До нас прийшов голова Комітету з оборони якраз 

з проханням дати йому можливість виступити на антикорупційну тематику. 

Я пропоную це поставити питання першим з огляду на те, що йому 

потрібно власний комітет проводити, і дати для цього… Пане Сергію, 

скільки вам треба часу? 

ПАШИНСЬКИЙ С.В. Ну я надіюсь 10 хвилин, якщо будуть запитання, 

ну ще 10 максимум.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Тоді давайте виділимо 10 хвилин для доповіді, 

потім, якщо будуть запитання, на них передбачимо час. З урахуванням цієї 

пропозиції є інші пропозиції? 

Прошу Ігор Луценко. 

ЛУЦЕНКО І.В. Я просто звернув свою….. і не можу прочитати 

порядок денний, дуже дивний шрифт. Там є міліцейський законопроект? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. 

ЛУЦЕНКО І.В. Немає? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. 

ЛУЦЕНКО І.В. …антикорупційно проаналізувати. В мене є проекти. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми їх ще не розглядали в апараті. Правильно? 

(Не чути) Ми їх тільки вчора ввечері……. 

ЛУЦЕНКО І.В. (Не чути)  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми можемо використати цю обставину, що ми не 

встигли їх проаналізувати, вони тільки вчора ввечері надійшли в апарат. 

 (Не чути)   

ГОЛОВУЮЧИЙ. В тому про який ви кажете, про те, що не було 

антикорупційної експертизи настільки важливих законопроектів? 

ЛУЦЕНКО І.В. Ну тобто в мене є пропозиції по антикорупційним… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте тоді, коли дійдемо до визнання законів 

корупціогенними обговоримо їх. 

ЛУЦЕНКО І.В. Домовились. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, прошу підтримати порядок денний з 

пропозицією, що лунала.  

Хто – "за"? Дякую. Рішення прийнято. 

Сергій Пашинський, голова Комітету Верховної Ради України з 

оборони. 

ПАШИНСЬКИЙ С.В. Шановні колеги, дякую, що дали можливість 

виступити. Спонукала мене до вас прийти інформація, яку  на телеканалі 

"Шустер" розповсюдив один із керівників фракції нашої коаліції та депутат, 

який – на жаль, я його  тут не бачу – член вашого комітету. Одна справа, якби 

це були просто звинувачення в корупції… 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не чути)  

ПАШИНСЬКИЙ С.В. Єгор, говорю… Це Сергій Соболєв і пан 

Добродомов. Це було на минулій передачі Шустера, і по суті я би можливо 

так би боляче і не відреагував, але там була озвучена наступна інформація, 

що я як голова Комітету з оборони і безпеки нафтопродукти, які там 

належали Мінобороні, зробив так, що їх  продали як жовту рідину – цитую 

дослівно – комерційним структурам.  

Ще раз  хочу підкреслити, я багато років в політиці і  пережив багато, 

але, вибачте мене, це вже не просто звинувачення в корупції, це  фактично 
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звинувачення в державній зраді людину, тобіш мене, яка і повинна займатися 

підвищення обороноздатності нашої держави.  

Я коротенько дам інформацію, потім будуть запитання – відповім на 

всі питання. 

Пункт 1. Вперше такі звинувачення прозвучали в ефірі мого  

улюбленого телеканалу "Інтер" вустами народного депутата Капліна ще 24 

квітня. За результатами  цих звинувачень, про що йде мова, якщо так 

підсумовувати, що велику кількість … нафтопродуктів начебто хтось, ну а 

саме я, Курченко вкрали і там десь кудись діли. Да? Я сам звернувся до пана  

Шокіна з заявою про вчинення кримінального правопорушення. Я… вся 

матеріали, які я цитую, я оставляю голові комітету. Бажаючі потім…. 

В результаті я отримав відповідь від Генпрокуратури, яка пояснює, що 

відбулося і  коли це відбулося. В двох словах, не заглиблюючись. Дійсно, 

виявляється, в кінці минулого року прокуратурою було  передано на 

реалізацію Державному підприємству "Укртранснафтопродукт" (на 

реалізацію та зберігання) кількість нафтопродуктів, цифру я потім озвучу, 

яка була арештована. 

Генпрокуратура… пояснюю, чому це було зроблено. Тому що, 

виявляється, в світлих нафтопродуктах, а саме в бензині високооктанових 

там є термін зберігання, після якого октанове число падає. Більше того, 

зберігання нафтопродуктів, коли висока температура на вулиці, приводить до 

їх летючості, то єсть вони – зменшується кількість. Ось ця відповідь і тут 

вказано, що на сьогоднішній день фактів порушення закону при реалізації 

арештованого майна не встановлено. 

Чесно кажучи, я думав, паралельно я звернувся уже коли до 

Державного підприємства "Укртранснафтопродукт", де отримав розширений 

звіт: по яким рішенням суду, які нафтопродукти де були заарештовані, 

скільки реалізовано, скільки сплачено акцизу, скільки ПДВ – багато дуже 
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тексту, суть така, що кількість  97 тисяч тонн, з них 20 тисяч тонн – це світлі 

нафтопродукти, мазут, нафта, там ще щось, ще щось, ще щось. 

Всі  бажаючі зможуть ознайомитись. Тут вказана вся процедура, як їх 

вивчали, як їх актували, як їх продавали і таке інше.  Враховуючи, що на 

телеканалі вже далі це псевдо-скандал почав роздмухуватися, я 18 травня 

звернувся до міністра  внутрішніх справ, щоб він мені дав звіт про те, чи де 

вони зараз зберігаються ті, що осталися нафтопродукти, які слідчі 

контролюють як воно реалізується. І паралельно, щоб не було ніяких уже  

взагалі питань, я звернувся до Державної фіскальної служби, до пана 

Насірова з проханням перевірити правильність начислення. Тому що щоб 

було зрозуміло, виявляється, в ціні нафтопродукту майже 50 відсотків – це 

ПДВ та акциз, ми про це потім, трошки потім поговоримо. Я попросив 

встановити: чи правильно... чи сплачуються, тому що у відповіді 

держкомпанії сказано, що вони там близько 200 мільйонів гривень сплатили 

ПДВ та акцизу. Чи правильно він обчислюється, чи правильно він 

сплачується? 

От така коротенька  фабула. Сьогодні я подав до суду. Всі ці матеріли я 

оставляю. Сьогодні я подав до суду на двох вищеозначених депутатів 

судовий позов. Як тільки буде відмітка суду, буде опублікований також. Я 

прошу вас як членів антикорупційного комітету моніторити це питання. І я 

просив би моральної та юридичної підтримки. Ми повинні в цьому, в цій 

ситуації поставити чіткі акценти і чіткі крапки над "і". Якщо, дійсно, 

підтвердяться факти, вказані паном  Соболєвим і паном Добродомовим, тоді 

я сам буду призвати вас позбавити мене всіх повноважень. Тому що це 

правда, в умовах війни, це дуже серйозно – це підрив боєздатності нашої 

армії, якщо це неправда, ми повинні якось між  собою домовлятися і нести 

відповідальність політичну та юридичну за так звані опубліковані факти в 

лапках. 
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До речі, інформую також колег, що десь годину назад, пан Добродомов 

опублікував на блозі якийсь там матеріал, я два  рази прочитав і, чесно 

кажучи, незрозумів, що там написано. Але сьогодні до вечора я теж звернуся 

в  правоохоронні органи, не буду чекати реакції пана Добродомова, щоб дали 

перевірку і  автоматом вам це все опублікую. Це коротенько по цим  

питанням, якщо в рамках цих якісь є питання, я готовий відповісти. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Дмитро Добродомов.  

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Вітаю вас. 

По-перше, по опублікованих даних Службою безпеки  України 

інформую, 19.05. вихідний номер 8215782 у порядку статті 216 скеровану в  

Генеральну прокуратуру, можу вам дати вхідний номер матеріали 

документування вчинення службовими  особами Укртранснафтопродукт 

кримінального правопорушення. Вказані матеріали прийняття 

процесуального рішення там старшому слідчому і далі й далі. Так що це 

щодо  питань до фактів. Це перше питання. 

Друге. У мене є, пане Сергію, до вас одне питання ви можете, 

звичайно, не відповідати. Чи знайома вам така людина на прізвище Тищенко, 

і які у вас з ним стосунки? 

ПАШИНСЬКИЙ С.В. Я, а я кого Тищенка, їх багато є? Я знайомий з 

Тищенко Сергієм Петровичем. Ви кого маєте на увазі?  

ДОБРОДОМОВ Д.Є.      Сергія, так. 

ПАШИНСЬКИЙ С.В. Я уродженець міста Коростень як і він, 

познайомились в 2004 році на виборах Президента Ющенка, він керував 

штабом  66 округу в першому турі були показані  дуже  погані результати я 

потім  приїхав на  посилення, кому цікава історія встановлення демократії 

можете  подивитися, ми дали самий кращий привід – це результат між 

першим і другим туром відомих вам виборів.  

ДОБРОДОМОВ Д.Є.  Можна ще одне уточнення? 

ПАШИНСЬКИЙ С.В. Звичайно. 
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ДОБРОДОМОВ Д.Є. Ну, я нагадаю просто, що ми зараз працюємо під 

стенограму от. Якщо вже прийшов на комітет, то дозволю вам запитувати, 

тому що ми любимо, і я особисто, завжди відповідаю за свої слова. Скажіть, 

будь ласка, чи дружина, тобто колишня дружина Тищенка працювала в 

Адміністрації Президента, коли ви очолювали цю Адміністрацію? 

ПАШИНСЬКИЙ С.В. Звичайно. Як тільки я очолив Адміністрацію, 

чесно кажучи, ми тоді всі думали, що сценарій буде трошки інший чим він 

виник. І я на базі Адміністрації створював різні групи по напрямкам, ну, 

наприклад, антирейдерську комісію. До речі, я хотів би звернути вашу увагу, 

що в нашій країні є якби 3 постійних блоки корупції: перша – це 

держзакупівлі; друга – це шахрайство з акцизними товарами і третя – це 

рейдерство. Так от я створив, як виконуючий обов'язки голови адміністрації, 

робочу групу при Адміністрації. Ми почали працювати. До речі, якісь 

питання ми за 2 місяці встигли зробити, якісь не встигли зробити. І тоді, 

враховуючи, що було дуже багато питань до міжнародних активів сім'ї 

Януковича я дійсно долучив Олену Тищенко, вона доктор права, 

англійського права, вона закінчила англійський вуз і, до речі, вона працювала 

з Тетяною Чорновол більше. Якщо є питання по цьому…  

ЧОРНОВОЛ Т.М. Да, насправді, це питання до мене. І завдяки тому, 

що цій людині певні люди не дали працювати, да, у нас не повернені до сих 

пір активи Януковича, майте це на увазі.  

ПАШИНСЬКИЙ С.В. Вона займалася активами Януковича, але після 

зміни влади ця, ця тема була закрита і на цьому якби все. Так що я хочу 

сказати, що якщо я повернусь у виконавчу владу, якщо в мене буде 

можливості, звичайно, я таких фахівців, спеціалістів як Олена Тищенко буду 

долучати до роботу, тому що за останній рік, на жаль, дуже багато питань, які 

ми тоді підняли відповідей немає. Я просто проінформую про дві речі. 

Перша. Працюючи головою, виконуючи обов'язки голови 

Адміністрації я дав своїй перс-службі, в тому числі Уповноваженому 
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Кабміну по корупції прохання підготувати 20 найбільших резонансних 

журналістських розслідувань за роки правлінь Януковича, зібрав робочу 

нараду слідчих управлінь СБУ, Генпрокуратури і МВС, добився порушення 

по всім 20 фактам кримінальних справ. ну, на жаль, що ні одна ця справа не 

завершена. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є.  І останнє питання, якщо дозволите. Скажіть, будь 

ласка, пане Сергію, це все про це стосується … справ, чи ви є в наглядовій 

раді  "Укроборонпрому", і як це суміщається з вашим статусом народного 

депутата? 

ПАШИНСЬКИЙ С.В. Я, дійсно, був призначений ще в березні 

минулого року головою спостережної ради Оборонпрому. Це не суперечить 

чинному законодавству. Це питання регламентного комітету. Петро 

Олексійович Порошенко запропонував мені лишитися. Я як голова комітету і 

як голова спостережної ради це дає мені можливість реалізовувати нашу 

оборону політику. Якщо вам цікаво, це дуже велике питання. Члени нашого 

комітету, ви можете прийти на комітет, вони вас запросять. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Я перепрошую. І ваш син теж працює в 

"Укроборонпромі". Я правильно розумію? (Шум у залі) 

 Пане Сергію, можна я завершу. Ви у нас на комітеті, а не я у вас. Це 

стаття закону… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, давайте так…надавати я. Давайте це буде 

справді останнє запитання. (Шум у залі) 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Скажіть, будь ласка, яке це суміщається з діючим 

Законом протидії та запобігання корупції, де є стаття про конфлікт інтересів? 

Перше.  

Підтвердіть, будь ласка, чи ваш син працює там, де ви є головою 

спостережної ради, і як це суміщається з Законом про запобігання і протидії 

корупції? Дякую. 
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ПАШИНСЬКИЙ С.В. Відповідаю на це питання. Питання дуже просте 

і воно дуже детально висвітлювались. Мій син, дійсно, працює начальником 

відділу в одному із 120 підприємств "Оборонпрому". В цьому відділі працює 

три особи. Хочу сказати, що було дуже 900 публікацій, тисячі сюжетів. Мій 

син має фахову освіту. Мій син займався цими питаннями, якими він зараз 

займається як волонтер. Зараз він займається цими питаннями як уже 

начальник відділу в одній із структурі "Оборонпрому".  Ви знаєте, ну… 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. …, якщо можна. 

ПАШИНСЬКИЙ С.В. Якщо це є закон, от послухайте, пане 

Добродомов. Якщо ви вважаєте, що це порушення закону з моєї сторони. Ви 

сьогодні мені сказали, що ви цивілізована правова людина. До речі, я хочу 

звернути вашу увагу, що остання людина в цій країні, хто погрожував мені 

фізичною розправою, це був Пшонка такий. Знаєте? Це був останній. Я чесно 

кажучи, думав, що після цього… 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Пане Пашинський, тут присутній Матейченко, 

який був присутній при нашій розмові. 

ПАШИНСЬКИЙ С.В. Так. Звичайно, я до нього апелюю. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друзі! Шановні колеги, давайте так, ми не будемо 

перетворювати робоче засідання комітету на з'ясування стосунків. 

ПАШИНСЬКИЙ С.В. Шановні колеги! Пане Соболєв, я … 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Сергію, я вас прошу відповідайте на запитання і 

все. 

ПАШИНСЬКИЙ С.В. Я не бачу тут корупційної складової і я не бачу 

тут порушення закону. Якщо вони є, давайте встановлюємо, ми звичайно, 

будемо діяти по закону. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Ігор Луценко. 

ЛУЦЕНКО І.В. Дякую. Ну в мене таке питання, пізніше аналогічне 

питання, мабуть, своєму колезі пану Добродомову задам, а зараз питання до 
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пана Пашинського. Тобто оскільки ваша версія, що це не є правдиві 

звинувачення і так далі, хотілося б повніше зрозуміти вашу позицію, взагалі. 

Тобто ви пов'язуєте появу цієї інформації з якоюсь там, ну подією, там 

тенденцією і так далі. Просто я потім хотів би також Добродомова спитати, 

чому саме зараз? 

ПАШИНСЬКИЙ С.В. Я дуже вдячний за запитання. Вперше версія про 

крадіжку мною нафтопродуктів пана Курченка з'явилася в народному… в 

зверненні народного депутата Оніщенка, може, хто знає такого. От. Він же 

Кадиров, так правильно підказують, на Генерального прокурора. Там було 

дослівно написано, що Яценюк з Пашинським вкрали всі нафтопродукти. 

Чесно кажучи, це було десь в березні місяці, ну я знаю про це 

звернення, крім посмішки воно нічого не викличить. 

Чому це звернення виникло? Ви знаєте, я приніс ще документи. Я 

прошу підтримки антикорупційного Комітету.  

Ну, наприклад, якими ми займаємося. Ми, ви знаєте, в своєму комітеті 

от все, що стосується сегменту Міноборони ми стараємося самі справлятись з 

цими проблемами. Я просто хочу нагадати і доповісти, що по підписаним 

контрактам, по поставленим нафтопродуктам, дизельне паливо, ми знизили 

ціну… там накладні вже були, вже платіжки лежали в Казначействі, знизили 

ціну на 100 мільйонів гривень. Зараз ми также глибоко вникли в постачання 

форми. Зараз наші депутати, робоча група, там, щоб ви розуміли 3 мільярди 

гривень харчування, ви знаєте цю якість. Повірте мені через 2-3 тижні всі 

побачать роботу нашу по харчуванню. 

Тобто ми, як Комітет по обороні і безпеці оцей свій сегмент стараємося 

закривати самі, але були інші питання. Ну наприклад, я теж вам залишу ці 

матеріали і прошу вашої підтримки, от 26 лютого 14 року, це нагадаю… ну 

ще, вибачте мене, наші загиблі не були похоронені, державна компанія 

"Укргазвидобування" продала компанії якісь там природні ресурси плюс, 

газові скважини  по ціні одної 900 тисяч гривень. Щоб було зрозуміло, один 
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кілометр газової скважини собівартість мільйон доларів. Навіть якщо там 

газу немає. Да? Це ціле розслідування було. Коли я був головою 

адміністрації, я його запустив. Воно, на жаль, поки що не реалізовано, але ми 

потихеньку будемо шукати час і будемо його реалізовувати. Не знаючи… 

Знаєте, у нас є таке Міністерство екології, ми ж всі знаємо, що там корупції 

точно немає, це ж гарантовано, це єдина структура без корупції. Так от 

будемо ставити питання, тому що інспекційні органи – це Міністерство 

екології, і будемо ставити питання до прокуратури, чому нема реакції. Чи має 

до цього відношення пан Оніщенко? Ну не знаю, будем встановлювати. 

Друге питання, яке я хотів би сказати. Можливо це пов'язано з цим. На 

новорічні свята невстановлені поки що слідством особи хотіли викачати 100 

тисяч тонн нафтопродуктів … проводу, який ми зараз відсуджуємо у Росії. 

Да? От мої звернення депутатські перед Новим роком і на новий рік. Тут ціла 

переписка. Вони встигли відкачати тільки 27 тисяч тонн. Але щоб це було 

зрозуміло, це ні багато ні мало – 80 мільйонів доларів. Да? 

Паралельно… є така компанія "Б…", от моє депутатське звернення, де 

ми вимагаємо… Ми оцінюємо, що півтора мільярда гривень акцизу і ПДВ  не 

сплачено з контрабандних нафтопродуктів. Ви знаєте, депутати нашої 

фракції (тут, до речі, є присутні) за моїми депутатськими зверненнями 

відправились в робочу поїздку і …зупиняли контрабанду. 

Паралельно все, що стосується от цього сегменту я  оставлю, до речі, 

для ознайомлення і по "Б…", по Укргазвидобуванню, по цим "Карпатамгаз", 

по цим вкраденим скважинам. Розумієте, це мільярди доларів навіть 

сьогодні. І звичайно у мене складається таке враження: щоб захистити це все, 

щоб захистити оці корупційні діючі схеми, а я ще раз хочу підкреслити, у нас 

є конкретні результати, це не виступи на "Шустері" чи на "Інтері", це взялись 

і зробили, взялись і зробили… щоб захистити це, я не здивуюсь, що будуть 

проплачувать якісь брудні піар-компанії, будуть якісь питання задавати.  
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Ви знаєте, я пройшов… я 15 років в політиці. Я пам'ятаю педофільний 

скандал, розумієте. Я пам'ятаю всі ці скандали. Я пам'ятаю, як розвалили 

Коаліцію в 2005 році, як це було в 2007 році. Це все було.  І питання буде 

просте: я прийшов до вас з проханням звертати на це увагу і об'єктивно 

розбиратися. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам, пане Сергію.  

Колеги, в мене пропозиція: 2 останніх запитання від Віктора Чумака і 

Володимир Парасюка, бо в нас багато справ. Я думаю, що до Дмитра 

Добродомова ми можемо поставити це запитання в робочому порядку.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо ви наполягаєте… 

ПАШИНСЬКИЙ С.В. Я перепрошую. Відпустіть мене… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Давайте 2 останні запитання до Сергія 

Пашинського. Віктор Чумак, Володимир Парасюк, а потім ваша відповідь, 

Дмитре. 

ЧУМАК В.В. Шановні колеги, перед тим, як задати запитання, я хочу 

теж пропозицію, що ми поки що не розглядаємо по суті це питання на 

комітеті. Якщо буде звернення там або рішення вже правоохоронних органів, 

будемо тоді… Але зараз така просто оціночна перша там якась місія, що ми 

розглядаємо це питання. 

Сергій Володимирович, у мене до вас усього одне питання. Скажіть, 

будь ласка, на яких нафтових базах зберігалися нафтопродукти у світлі, які 

належали пану Курченку? І в якому обсязі, ви можете нам сказати? 

ПАШИНСЬКИЙ С.В. Я, чесно кажучи, зараз, я вам ставлю цього… Я 

не знаю, на яких базах, але давайте встановимо. Я звернувся в МВС, до речі, 

я ж вам казав, встановити де, що зберігалося, де, що… Чесно кажучи, я не 

менеджер ні Курченка, ні "Транснафтопродукту", ні Тищенка, нікого. Пане 

Чумак, наскільки я пам'ятаю, називався Одеський НПЗ. Я віддам ці відповіді. 

Давайте подивимося, просто тут багато сторінок. Якщо це питання важливе, 
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давайте, я готовий сьогодні ж звернутися до цих же адресатів і отримати цю 

відповідь, якщо це важливо для встановлення якихось фактів. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Парасюк. 

ПАШИНСЬКИЙ С.В. Буду вважати це за вашим дорученням. Я його 

виконаю в найближчі дні. 

ПАРАСЮК В.З. В мене запитання, до речі, таке саме, як у вас було, 

пане Чумак. Але мене цікавить, так як ви голова комітету, у мене є 2 до вас 

запитання. Як ви знаєте, все харчування, яке поставлялося в армію, воно має 

страшенні корупційні схеми. І там, кажуть, десь близько 10 фірм Литвина 

поставляє харчування. От послухайте, я ще не задав питання, ви говорите 

зразу "ні". Буде час, відповісте. 

Я дуже добре пам'ятаю, коли сам служив, як нам ці сухпаї приносили, 

таке відчуття, що там, я ж кажу, бика з копитами, шерстю перемололи і 

розфасували по банках. 

Друге запитання. Зараз на Яворівському полігоні скандал з формою. 

Звідти всі подають, що вони всі забезпечені. Якщо вам, ну приємно побачити 

хлопців, які воюють в джинсах і футболках, я вас запрошую на свою 

батьківщину, на Яворівщину, ми можемо це побачити. 

От таких два запитання маю до вас, можливо, вони не стосуються 

скандалу, але дуже би хотів почути на них відповідь, але в офіційній формі, 

бо в кулуарах – це в кулуарах, а під стенограму….. 

ПАШИНСЬКИЙ С.В. Пане Володимир, я хочу сказати, що ці два ваші 

запитання, це з моєї точки зору найбільш актуальні  сьогодні, тому що на 

початку року в мене саме актуальне запитання, наприклад, було це подача 

військової техніки, оборонне замовлення. Але сьогодні це найбільше 

актуальне. 

По Яворівському полігону. За дорученням комітету вчора його 

відвідали, зараз пан Семенченко буде доповідати. По харчуванню, секретар 

комітету народний депутат Вінник, ми провели вже робочу зустріч з 
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міністром, з директором департаменту. Сьогодні Тетяна нам доповідає про 

перші результатии. 

Якщо у вас буде час, це десь буде о 5 годині, але про оці фірми. Чотири 

фірми це. По нашим даним, вони навіть не Литвина, а більше Іванющенка. 

Якщо хочете більш детально, Тетяна, два слова тільки, щоб не відволікати, 

тому що… 

ПАРАСЮК В.З. Цікаво. 

ПАШИНСЬКИЙ С.В. Ні-ні. Цікаво. 

ЧОРНОВОЛ Т.М. Знаєте, отут піднімалося питання Олени Тищенко, 

так от я хочу сказати, що на Тищенка… можете навіть зафіксувати, це моя 

права рука, моя  права рука. Так само, як, наприклад, деякий депутат … Олег, 

а права рука Іванющенка. І зараз, на жаль, така ситуація, що фірми в 

Мінобороні, які виграли тендера, вони якось близькі от до того кола. 

І я вас також прошу підтримати, наприклад, це піднімалося звернення 

до Президента Петра Порошенка про виключення людини Іванющенка з 

коаліції, тому що я не хочу бути в одному ОПГ з людиною Іванющенка, я 

прошу його підтримати, що до речі, не було підтримано, зокрема і… мені 

здається і з вами, Володимир Зіновієвич. Тому, будь ласка, допоможіть 

вирішити це питання. 

Далі. Львівщину харчує фірма … …керує колишній партнер …, знову 

ж таки людина близька до оточення Іванющенка, і в нас найбільша проблема 

якраз саме з цією фірмою. Зараз Міноборони ініціювало переговори про те, 

щоб підвищити якість і покращити, знову ж таки ціну, вирівняти якість-ціну. 

І в принципі досягнуті вже хороші результати, окрім, знову ж таки єдиної 

фірми …, яка має відношення до Львівщини. Так що, якщо можете, 

допоможіть нам в цьому питанні.  

ПАШИНСЬКИЙ С.В. Ще раз підкреслюю. Вчора саме Семенченко за 

дорученням комітету був в робочій поїздці …, через півгодини він доповідає. 

І у нас дуже, слава Богу, хоч якось співпрацюємо з Міністерством оборони, з 



14 

 

генштабом. Муженко пообіцяв за три дні по формі. Я вас особисто прошу 

там напряму через якихось там спільних знайомих, якщо до завтра не буде 

видана форма, то мені прийдеться їхати як я це дуже… Ні, мені прийдеться 

спочатку їхати в Міністерство оборони і собі псувати там нерви до білого 

коління, ну, а потім далі по тексту. Але це, ну, ще раз, це мій обов'язок, наш 

обов'язок, і ми його будемо старатися виконати в повному обсязі. Дякую за 

запитання. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я хочу одразу сказати, що будь-яка допомога в 

протидії корупції в оборонній сфері з боку нашого комітету в будь-який день 

за вашим запитом буде надана. 

Вадим Кривохатько наполягає на останньому запитанні.  

КРИВОХАТЬКО В.В. Сергій Володимирович, скажіть, будь ласка, чого 

безпосередньо вас звинувачують у крадіжці цих нафтопродуктів? Чи ваша 

посадова посада передбачає, чи ви завдяки тій посаді, яку займаєте, мали 

можливість це зробити? 

ПАШИНСЬКИЙ С.В. Ну, я, чесно кажучи, тільки що відповідав на 

питання. Але я попробую… Дякую за запитання. Ви знаєте, ну, я не хочу тут 

говорити, що я борюсь з корупцією. Тут є люди в цьому залі, які давно в 

політиці, і знають, чим я займаюсь останні 15 років, да? І той же Єгор 

Соболєв, і той же Ігор Луценко, і та же Таня Чорновіл. І вибачите мене, я 

боровся з корупцією, коли це було небезпечно для мого життя і безпеки моєї 

сім'ї. Я і зараз це продовжую робити. Я вам назвав  на декілька мільярдів… 

КРИВОХАТЬКО В.В. Ви мене неправильно зрозуміли. Я вибачаюсь. 

Наприклад, якщо я не знаю навіть що це за … до мене нема питань. Чого 

безпосередньо до вас питання. Ви мали доступ до цих нафтопродуктів? Ви 

могли ними розпоряджатися завдяки вашій посаді, чи ні? 

ПАШИНСЬКИЙ С.В. Ці нафтопродукти були передані Державному 

підприємству восени минулого року. Восени минулого року я вже давним-

давно дав свою посаду виконуючого обов'язки голови Адміністрації 
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Президента, був генеральний прокурор пан Ярема. І в принципі якихось 

ричагів впливу, я не був тоді головою комітету. І більш того, ну, чесно 

кажучи, мені це незрозуміло. Але, ви знаєте, слава Богу, хоч в педофілії не 

звинуватили. Я їм за це дуже вдячний. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Я вибачаюсь, у мене виключно одне запитання. Пані 

Чорновол… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте Борислав Береза останнє, останнє. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Якщо узнали, що це ферми Іванющенко, як ви 

допустили, щоб… 

(Не чути) 

БЕРЕЗА Б.Ю. Но ви сказали, що виграли фірми близькі до Іванющенка. 

По-перше, це ваші слова під стенограму.  

По-друге, ви сказали, що це люди досить працюють на Іванющенка.  

По-третє, що ви зробили для того, щоб вони, чому не оспорили у суді? 

ЧОРНОВОЛ Т.М. Вибачте, пан Береза, ви представник 

антикорупційного комітету. Чому ви нічого не зробили? 

БЕРЕЗА Б.Ю. А я про це не знав, це мені сказали. 

ЧОРНОВОЛ Т.М. Чому ви про це не знали? Я чому я повинна це 

робити і знати? Я не представник антикорупційного комітету, а ви, який 

маєте посадові обов'язки, про це не знаєте. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Таня Чорновол, я не бігаю по комітетам. Я займаюся 

свою працею. Тому я вас запитую зараз, дайте мені, будь ласка, щоб я мав від 

чогось відштовхуватись, дайте мені, будь ласка, інформацію звідки у вас ця 

інформація. Я вам обіцяю, я буду цим займатися сам, но мені дійсно цікаво, я 

думаю, що мої колеги … Підтримають. 

ЧОРНОВОЛ Т.М. Добре, я скажу. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Та ви почекайте.  

3 питання: звідки ви це знаєте? По-друге, чому ви не звернулися до 

суду? І, по-третє, як це сталося, що ці фірми тоді виграли тендер? Все. 
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ЧОРНОВОЛ Т.М. Розповідаю. 

Я, народний депутат України, член Комітету національної безпеки і 

оборони. Посадові обов'язки члена цього комітету, іде розробка 

законопроектів, які стосуються національної безпеки і оборони. Що 

стосується депутатів антикорупційного комітету, от ваш обов'язок якраз 

займатися корупційними схемами, я маю на увазі ламати їх. Тобто я в 

принципі зайнялася не своїми обов'язками, не своїми обов'язками, я в 

принципі горджуся, що їм займаюся і це приносить якийсь результат. Тому, 

вважаю, до мене тут не повинно бути претензій, я повинна бути, подякуйте за 

те, що я виконую ваші обов'язки. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Так назвіть звідки ви це взяли, не голослівно з неба, а 

звідки, дайте інформацію, нам це цікаво. В нашій країні… 

ЧОРНОВОЛ Т.М. Інформація, я даю, послухайте, я не закінчила. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Пані Тетяна, в нашій країні презумція невинності. Якщо 

ви не знаєте що це… можете почитати. Дайте, будь ласка. 

ЧОРНОВОЛ Т.М. … інформацію. Статті з цього приводу мною були 

надруковані в 11-му році, в 12-му році, блоги були надруковані в 13-му році, 

в 14-му і в 15му, все в мережі Інтернет, читайте. 

ПАШИНСЬКИЙ С.В. Все, дякую всім за увагу, у нас … 

ЧОРНОВОЛ Т.М.Джерела інформації в мене такі самі, як у вас. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую голові Комітету з оборони. Інформацію, яку 

він нам залишив, може будь-який член комітету отримати в нашому 

секретаріаті без будь-яких перешкод. 

ПАШИНСЬКИЙ С.В. Дякую, колеги. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. … я перепрошую, пане Сергій, залишіться рівно 

на 1 хвилину, я дуже швидко. (Шум у залі) 

Пане Сергію, дайте вам відповісти на те, що ви сказали одну хвилину, 

не дуже втішно, що цей перейшло, дійсно, в публічну площину і це дуже 

добре.   
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Пане Сергій, залишіться, будь ласка, ми ж в європейській країні 

живемо. Ну послухайте, я ж не приходжу до вас … 

Я хочу сказати, що ця інформація з'явилась завдяки чесним, я 

наголошую, чесним правоохоронцям, які були шоковані як була закрита 

кримінальна справа, була закрита чітко вказано номер цієї кримінальної 

справи саме це я зараз … в Генпрокуратуру. Наразі … є результат, результат 

протиправних діянь. Ці люди готові і говорити, і свідчити, це ще більше 

тішить. Я думаю, що на відкритому судовому процесі, про який говорив пан 

Пашинський, я сподіваюся, що він передасть до суду, ми ці всі ситуації 

дізнаємося і з'ясуємо. Так це відповідь на запитання, чому зараз … 

Я вам зачитав, якщо ви уважно слухали 19 числа. 19 числа це було, 

якщо я не помиляюся, вчора так. До  цього вже долучилася Служба безпеки 

України, у яких теж є факти і це теж тішить. Боротьба з корупцією 

визначається результатом. І якщо ми всі разом спільно із комітетом, із паном 

Добродомовим із паном Пашинським розберемося в цій справі і винні будуть 

покарані, я буду вважати, що ми тоді чітко на один крок наблизимося до 

Європи.  

Дякую за увагу, пане Сергію.          

ПАШИНСЬКИЙ С.В. Я хочу подякувати за змістовний  виступ. І з 

своєї сторони ви просто пропустили початок  мого виступу, ви  не чули мою 

позицію, вона повністю співпадає з вами.  

Більше того, я от ті матеріали, які ви сьогодні публікували  на своєму 

блозі, я чесно кажучи, три рази їх перечитав, ну неважно. Але я за своїм, ви їх 

передали Жебрівському, так, по-моєму, в принципі це рівень Генерального 

прокурора. Я сьогодні до вечора їх відправлю пану Шокіну, і буду просити 

його особисто, і вимагати максимально об'єктивно розібратися в тих 

матеріалах і дати публічну відповідь всім цим звинуваченням. 

Ще раз хочу сказати, шановні друзі, брехня – це зло, а зло треба 

зупиняти. Дякую за увагу.  



18 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, вдалої роботи всім нам. Давайте тепер 

швидко  підемо до наших спеціальних справ  і завдань.  

Проект Закону 2485 "Про запобігання і протидію корупції" (внесення 

змін щодо проведення спеціальної перевірки). Є співавтор закону Юрій 

Чижмарь. Щоби скоротити час, я прошу одразу поставити запитання тим, в 

кого є негативне ставлення до цього закону, який його не поділяють. 2485 –

це питання перше порядку денного… (Шум у залі) 

Пан Юрій ось поруч з вами. Є люди, які вважають, що цей закон треба 

відхилити чи мають інше зауваження? Прошу, Олег Барна. 

БАРНА О.С. До речі, цей закон дуже необхідний і дуже доречний, я 

хочу сказати. Тільки один момент, про припинення повноважень посадової 

особи, яка підпадає під спеціальну перевірку, передбачену цією статтею 

закону. Державний орган, де ця особа працювала, повинен в день 

припинення повноважень особи повідомити про це Державну прикордонну 

службу. Я тільки прошу одне: державний орган – це широке питання. 

Уточнити конкретну посадову особу: чи це буде керівник, чи виконуючий 

обов'язки, чи вищестоящий керівник. Тому що можуть бути різні нюанси, що 

спеціально задня збереження корупційних схем минулого, невчасно 

повідомлять прикордонну службу. Після звільнення людина зразу втече за 

кордон. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слушне зауваження. Я все-таки попросив би 

виступити тих, хто проти закону. Якщо всі "за", то ми можемо одразу 

прийняти рішення. 

БАРНА О.С. Ні, це дуже потрібне… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чумак. 

ЧУМАК В.В. Я хочу сказати, що єдина особа, яка не підлягає 

кримінальній відповідальності за українським кримінальним процесом, 

кримінальним правом – це Президент України, який несе відповідальність 

відповідно до особливої процедури притягнення до відповідальності, яка 
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називається імпічмент. Всі інші особи можуть бути піддані кримінальному 

переслідуванню. За різними процедурами, без сумніву. Тобто народні 

депутати, виключно тільки народні депутати піддаються, і судді, прошу 

вибачення, на сьогоднішній день по кримінальному переслідуванню, в 

приведення згоди Верховною Радою. Всі інші абсолютно чітко можуть 

підпадати під кримінальний закон. 

Тому, якщо є підстави притягнути людину, да, апріорі, то я думаю, що 

вона може бути притягнута за кримінальним законом, а не за якоюсь там 

спеціальною перевіркою. Тим більше, що ця спеціальна перевірка, вона 

носить, як на мене, певний суб'єктивний характер, це по-перше. По-друге, 

вона обмежує певні права. Особливо права в частині щодо можливості виїзду 

за кордон. І не тому, що там виїзд за кордон – це втеча. А уявіть собі таку… 

ну таку ситуацію. Людина чесно відпрацювала. Чесно, я повторюю, 

відпрацювала на свої каденції там, на своїй посаді відповідно до того і 

заробила там язву чи, не дай Бог, рак якийсь, і йому треба терміново виїхати 

на лікування. Ну тут ….лікують у нас, да. А и його через три місяці тут раз – 

на три місяці стоп, нікуди не поїдеш, бо це законом не передбачено. От. Я  

просто думаю, що ситуація така, що є у нас на сьогоднішній день 

спеціальний орган, який відповідає за корупційні діяння або переслідування 

за корупційні діяння вищих посадових осіб. До речі, в тому числі і  

Президента, повноваження якого  закінчені. Щоб ми знали з вами, що 

Національне антикорупційне бюро розглядає питання щодо відповідальності 

в тому числі і Президента, … якого закінчені. Тому я думаю, що в принципі у 

нас є спеціалізований орган, який може зараз на сьогоднішній день 

припинити кримінальне … ну правопорушення. Немає сенсу створювати 

спеціальну перевірку під закінчення повноважень. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, є в когось інше запитання чи зауваження до 

закону?  
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Костянтин Матейченко. А потім надамо автору можливість  відповісти. 

Добре?  

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Ну в принципе против я не вижу здесь никаких 

проблем в этом законодательстве. Но я в том плане хотел бы апеллировать, 

Виктор Васильевич, относительно того, что  здесь эта норма  закона не 

просто говорит о  специальной проверке и запрете 3 месяца выезжать за 

границу, а прежде всего о том, что  человек, идя на эту должность, 

подписывает, скажем так, согласие о том, что потом он … подвергнется этой 

проверке и не будет выезжать на три месяца.  

То есть здесь хороший-хороший предохранитель относительно того, 

что человек, идя на такую, подчеркиваю, данный этот ... скажем поправкам 

касается высших, высших эшелонов власти: министров, перших заступников, 

губернаторов, не всех подряд. То есть это первый момент. Человек может 

быть еще сто раз передумает идти на эту должность. 

Следующий момент. То, что вы говорите, есть специальные органы, 

которые подразумевают проведение тех или иных расследований. Ну давайте 

так. Все мы прекрасно понимаем: если перший заступник Генпрокурора 

работает действующий, то кто… (Шум у залі)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, без дискусії…. У нас великий порядок 

денний… 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. … человека не при должности. Спасибо. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Думка зрозуміла. Є ще зауваження, саме зауваження. 

Не підтримка, або висловлення думки на іншу думку. 

КРИВОХАТЬКО В.В. Ні, я підтримую Віктора Васильовича. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Супер. Є ще інші думки? 

Прошу, Юрій Савчук. 

САВЧУК Ю.П. Шановні колеги, я рахую, що цей закон, якщо ми 

приймемо косвено, порушує призумцію невинуватості. Людина попадає в 

рамки, де вона має щось доказувати. Якщо ні, є Інтерпол, є зв'язки з… Да, 
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попри все, що ми хочемо зробити в  государстві і …, ми сьогодні мусимо все-

таки рівнятися на якісь європейські норми. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, я прошу пана Юрія, всіх, хто виступав, не 

відпускати до завершення комітету. Ключі зараз покладіть в кишені, і 

віддавайте тільки з загального дозволу.  

Олег Барна.  

БАРНА О.С. Товариші, я розумію, що ми хочемо рівнятися до 

європейських стандартів законодавства, але нам спочатку треба вийти на 

європейські рівні діяльності службовців. Ми зараз дуже в такій ситуації, що 

кожен чиновник має бути в два рази під більшим контролем ніж в Європі. А, 

може, і в десять раз. І тому перспектива того, що перебуваючи на посаді він 

рано чи пізно все рівно буде притягнутий до перевірки, дає гарантії того, що 

він буде думати під час своєї посади, що буде робити. Так що закон дуже 

потрібний. Тільки оце уточнити.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за обмін думками. 

У мене прохання виступити автору, і далі висловити свою позицію 

голосуванням. Просто тут.. 

ЧУМАК В.В. Одне слово і все. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чумак, одне слово. 

ЧУМАК В.В. Я просто хочу додати ще пару слів. Що я хотів сказати. 

Шановні колеги, в Законі про запобігання і протидії корупції передбачено, 

що Агентство по запобіганню і протидії корупції щорічно буде перевіряти 

всіх посадових осіб на предмет конфлікту інтересів, на предмет подання і 

достовірності декларації, на предмет способу відповідальності, способу 

життя, отриманим доходом і расходом. Тому оце і є перевірка, яка буде 

проводитися щорічно по відношенню до всіх посадових осіб. Ми зараз 

створюємо … 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …є кримінальним злочином. 

Дякую вам. Все, дискусії закінчені, друзі, бо ми не рухаємося по плану.  
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Прохання Юрія Чижмаря розповісти своє бачення на ті зауваження, що 

він почув. І будемо голосувати. 

ЧИЖМАРЬ Ю.В. Шановні члени комітету, дякую вам за можливість 

виступити і дати відповіді на ті кілька питань, я записав їх. Перше, чи 

порушує презумпцію невинуватості. По-перше, не особа доказує, що вона не 

винна, а цей принцип, а їй можуть доказати, що вона винна. Тому тут 

презумпція невинуватості зовсім не порушується, якщо там хтось про це 

зауважив. Це перше. 

Друге питання. Факт обмеження виїзду за кордон. Людина може вільно 

пересуватися на території України. Тому конституційне право її не 

обмежується. Виїзду за кордон у нас обмеження вже існують в країні для 

періоду мобілізації – раз, для аліментщиків – два, і для борж… 

ЧУМАК В.В. (Не чути) 

ЧИЖМАРЬ Ю.В. Секундочку, я вас не перебивав. 

ЧУМАК В.В. Не треба… 

ЧИЖМАРЬ Ю.В. Я вас не перебивав. Віктор, Віктор, я вас можу 

перебивати не гірше вас мене. В мене голос такий самий. 

Друге, аліментщиків і боржників банків. Є питання рішення суду, але в 

даному випадку ми обходимо тим, що людина повідомляється про те, що 

після закінчення повноважень вона буде обмежена. І вона погоджується в 

добровільному порядку. Це два. Тому нічиє право не порушується. 

Третє. Я погоджуюся із Барною Олегом про те, що є, або там хтось, 

вибачте, казав про те, що якщо хвора людина чи не хвора. Так, в цей 

законопроект, можливо, треба внести норму, що відповідний орган, котрий 

проводить спецперевірку, може у виключному випадку дати згоду на виїзд 

людини, якщо це пов'язано зі станом здоров'я або іншим. Можливо, і це 

правдиво. Тому що є дійсно випадки, коли людина навіть залишає цю посаду 

по стану здоров'я. І оцей випадок дає підставу виїхати. Це треба просто 

доповнити і доопрацювати цей закон у цій частині. 



23 

 

Друге. В нас дуже часто, коли ми говоримо про правоохоронну систему, 

як вона бореться з корупцією. Ми прекрасно розуміємо: яку б сьогодні 

корупційну справу ми не спробували порушити проти міністра чи перших 

посадових осіб, вона завжди ляже в далекий ящик. І це дуже рідкі випадки, 

коли на посаді особу притягують до відповідальності. Максимум що роблять, 

це заднім числом звільняють і тоді порушують справу. Але людина вже на 

той період де? За кордоном. 

Минулий рік ми мали дуже багато фактів, що люди втекли за кордон 

навіть не тільки ті, котрі винні, а навіть ті, коли … свідками тих злочинів, які 

вчора вчинялися.  

І це не поодинока українська практика, тому в цій ситуації ми повинні 

приймати певне рішення.  

З другого боку, коли ми говоримо про Президента, це ви, пане Вікторе, 

сказали, так в законі про запобігання корупції Президент так само підпадає 

під дію антикорупційного законодавства. Тому тут нічого ми проти 

Президента поганого не сказали.  

Далі. Я би хотів.. Бо тут багато було запитань, просто я боюсь, щоб я 

чогось не… А щодо кримінальної відповідальності, щодо притягнення. 

Значить, ця …перевірка не ставить перед собою на меті притягнути особу до 

кримінальної відповідальності. Вона перевіряє факти. Якщо є факти, які 

свідчать про можливі корупційні діяння, вони направляють матеріали у 

відповідні компетентні правоохоронні органи для подальшого розслідування 

справи. Тому це інший порядок, і ви прекрасно знаєте, що він… застосування 

і потрібен  в Україні, враховуючи наші реалії. Тому я вас дуже прошу. 

Розумію, що закон дуже конверсійний, спірний з точки зору застосування… 

не застосування саме, а інтересів. І дійти до того, що сьогодні інтереси 

суспільства в боротьбі з корупцією є вищими, аніж будь-які інші інтереси  

окремих посадових осіб. Тому прошу підтримати. Якщо будуть певні 

зауваження, а конструктивні зауваження навіть сьогодні були, дійсно, я 
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доопрацюю цей законопроект до того рівня аби він, дійсно, покращив 

ситуацію з боротьбою з корупцією. Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чумак. І будем голосувати. 

ЧУМАК В. В. Ви знаєте, все, що ви сказали, всі ваші аргументи я 

сприймаю. вони правильні. От абсолютно всі аргументи правильні. Єдине, 

що неправильно, це те, що ми дублюємо.   

Скажіть, будь ласка. Ще одне запитання, а потім відпо…. 

Я вам на сьогоднішній день кажу, що такий орган вже створений. З 26 

квітня такий орган вже створений для проведення спеціальних перевірок. Я 

просто кажу, що все те, що ви зараз говорите, буде перевірятися 

Національним агентством з питань запобігання корупції і…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви вже говорили.  

ЧУМАК В.В. Я вже це говорив. Зараз те. Що ви говорите… я просто не 

знаю…  

ЧИЖМАРЬ Ю.В. Я вам відповідаю, що…  

ЧУМАК В.В. Почекайте! 

ЧИЖМАРЬ Ю.В. Я вам відповідаю, що нового органу ми не 

створюємо. (Шум у залі) Орган перевіряє той самий. Нового органу не 

створюємо. 

ЧУМАК В.В. Почекай! Який орган?  

ЧИЖМАРЬ Ю.В. Той самий. Буде проводити спец перевірки.  

ЧУМАК В.В. Так от я вам хочу сказати. Шановний… ну вибачте, тоді 

мені прийдеться вам сказати. На сьогоднішній день спецперевірка 

проводиться не одним органом, а сьома. Сіма органами. І який бере на себе 

…..відповідальність. Перелічите мені, будь ласка, ці сім органів, які 

проводять на сьогоднішній день спецепервірку всіх …. (Шум у залі)  

ЧИЖМАРЬ Ю.В. Ні, я можу сказати про всі 7, ви не переживайте: 

Служба безпеки, МВД, податкова інспекція, потім іде в нас… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Юрію. 
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ЧИЖМАРЬ Ю.В. Міністерство охорони здоров'я … і так далі. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Юрію, з вашого дозволу, дозвольте я припиню  

дискусію ми не на екзамені. 

ЧИЖМАРЬ Ю.В. Я просто відповів, тому що ну ця дискусія… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми не на екзамені. Я хочу звернути до уваги всіх 

народних депутатів, ми визначаємося щодо законопроекту. Наскільки я 

зрозумів з дискусії, в нас немає жодних запитань і підозр в корупціогенності 

цього закону. В нас запитання, чи вони порушують права людини, чи 

навпаки важливіше інтерес перевіряти посадовців, які ідуть з керівних посад 

в правоохоронних органах. 

Я прошу всіх членів комітету визначитися голосуванням. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Яка форма проведення буде цієї перевірки? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Першим… спеціальна перевірка описана в 

нинішньому законодавстві. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. В цьому законі її немає описаної. Вона … порядок 

оформлення оприлюднення інформації. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вони описані в нинішньому діючому законодавстві і 

інструкція про спецперевірку. 

Колеги, прошу першим проголосувати пропозицію про відхилення 

законопроекту. Другим проголосувати про підтримку за основу. 

Хто за те, щоб відхилити цей законопроект, прошу голосувати. І 

тримати руки, бо пан Юрій буде зараз дбайливо  підраховувати. Три. 

Хто за те, щоб рекомендувати парламенту ухвалити законопроект в 

першому читанні, прошу проголосувати.  

(Не чути) Десять. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це означає? 

(Не чути) Рішення не прийнято. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Жодне не прийнято. 
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МЕЛЬНИЧУК І.І. Пане Єгоре, у нас на першій сторінці тут написано, 

першим пунктом написано, що … 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скільки в нас? Стоп. …. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. 18. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 18. Рішення прийнято. 

Пане Іване… 

МЕЛЬНИЧУК І.І. У нас, дивіться, пане Єгор, у нас на першій сторінці 

написано першим пунктом: "Відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства", а другим пунктом: "Рекомендує відхилити даний 

законопроект". 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вже поставив цю пропозицію на голосування, вона 

набрала 3 голоси. 

Колеги. колеги, секундочку. Рішення прийнято, але колеги просять до 

кінця проголосувати. 

Хто утримався? Прошу підняти руки. Чотири. Пан Ільюк ще голосував. 

Отже, ми як комітет визнаємо його таким, що відповідає вимогам 

законодавства. І просимо парламент прийняти його за основу. Я так розумію, 

що … 

Ви були проти нього. Давайте доручимо доповідати… Пане Юрію, 

дякую вам за думку. Я пропоную доручити Олегу Барні. Я так розумію, що 

він більш прихильником був в дискусії. Немає …. 

Ви так само є прихильником цього закону? А тоді Костянтину 

Матейченко. Два великих прихильника. Прошу в рішенні тоді, як тут вказано 

Костянтин Матейченко. 

Переходимо до наступного законопроекту № 2. Урядовий (2654) про 

удосконалення застосування застави. Коротка ідея, це заставу брати у розмірі 

10 разів від підозрюваної шкоди, коли людина обвинувачується в 

корупційному злочині.  

Чи є проти цього законопроекту? Проти? Олег Барна. 
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БАРНА О.С. Значить, дивіться останнє речення, якщо цей розмір буде 

менший ніж верхня межа застави для злочинів відповідної тяжкості, розмір 

застави визначається на загальних підставах. Я вважаю, що корупція 

незалежно якого розміру вона є, це є найтяжчий злочин в державі і не тільки 

в нашій вже по законодавству має бути, а в усьому світі вже подавно є. Тому 

найменший розмір застави при найменших корупційних діяннях має 

відповідати не менше верхньої межі застави за особливо тяжкі злочини.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тут ідеться про інше, пане Олеже. Що, якщо буде два 

закони діяти при прийнятті рішення, то суддя бере найбільший розмір 

застави. Фактично це іде в той логіці, про яку ви пропонуєте. В рамках 

доопрацювання законопроекту ви можете подати будь-які поправки. Є хтось, 

хто є противником цього  закону і проти проекту рішення комітету, що 

пропонується? Якщо немає, я тоді ставлю н голосування визнати таким, що 

…відповідає вимогам антикорупційного законодавства, рекомендувати 

парламенту за основу ухвалити.  Прошу голосувати.  

Хто проголосував "за", прошу тримати руки. 12. Хто утримався? 

Проти? Добре.  

Переходимо до наших антикорупційних експертиз. Як завжди, я буду 

називати номер законопроекту. Зупиняйте мене, якщо ви бачите проблему.  

1713. Це матеріали №3. 1713.  

1794. Є зауваження?  

1794-1. 2063.  

2093. Прошу, Олег Барна.  

БАРНА О. С. …по цьому питанню відносно компенсації витрат тих, 

хто не відбув санаторно-курортне лікування чи не відвідували дитячі садки 

чи школи… …або людина лікується, або компенсація… Дуже багато 

випадків, коли "вибивають" путівки і потім фактично їх… Тобто це і … 

корупційна… Вона, дійсно, існує. Тобто компенсації ……. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Як ви вважаєте, ми можемо це як зауваження подати?   



28 

 

Немає заперечень, пане Олеже? Тоді подаємо це к зауваження. 

Наступний законопроект 2184. Прошу Борислав Береза.  

БЕРЕЗА Б.Ю. Заслухав думку пана Чумака, якими методами визначати, 

корупціогенний чи ні. Ми стали вивчати ці методи. Дуже цікава пропозиція, 

дякуємо, пане Чумак. 

Отож, Закон України "Про внесення змін до деяких Законів України" 

щодо впорядкування видобутку корисних копалин місцевого значення. Є такі 

слова: "…пропонується надання попереднього погодження для отримання 

спеціальних дозволів для користування надрами, забрати у місцевих рад та 

передати відповідним органам, уповноваженим розпоряджатися землями". 

Питання, що мається на увазі? Якщо це Облзем, то однозначно сприяння 

корупції. Я думаю, немає ні в кого питань. 

Тож хочу заслухати думку комітету, що вони скажуть на це. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я додам власні зауваження до цього законопроекту. 

Ним передбачається, що при відчуженні земельної ділянки для розміщення 

та обслуговування об'єктів, пов'язаних з видобуванням корисних копалин, 

власнику цієї ділянки надається у власність інша рівноцінна земельна ділянка 

із земель запасу Облрезерву шляхом укладання договору міни, да. А в нас є 

інший Закон "Про відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної 

необхідності", де такі операції не передбачені. І при прийнятті цього закону 

ми створюємо 2 закони, які протирічать один одному. 

Які є пропозиції? Може, заслухаємо автора тоді? Я от слухаю комітет. 

Комітет визнав закон таким, що відповідає вимогам законодавства, якщо ми 

говоримо про … порад. А члени комітету зараз обговорюють. Може, 

викличемо автора, щоб він нам пояснив ці проблеми, як ви думаєте? 

(Не чути) А хто автор? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мельник Сергій. Ми його запрошували, але він не 

прийшов. Тоді я думаю, що закон треба визнавати корупціогенним, вказувати 

увагу… 
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(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте визнаємо закон корупціогенним, пояснимо 

це автору. Попросимо переписати його і подати наново, бо він не просунувся 

жодним чином поки по Верховній Раді. 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Як, як? Борислав Береза. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Я вибачаюсь, але може проще, щоб він пояснив, чи 

Облзем, чи не Облзем, і відмінив право мене і все? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми його запрошували на сьогоднішнє засідання, він 

не прийшов. 

Я прошу підтримати наступний проект рішення. Закон номер 2184 

визнати таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

Прошу голосувати. 

Одноголосно. Дякую. 

Наступний 2223, 2581, 2622, 2676, 2684, 2686. 

Якщо немає заперечень, прошу перелічені мною законопроекти, за 

виключенням законопроекту 2184, який ми визнали корупціогенним, із 

врахуванням зауваження до законопроекту 2093 визнати такими, що 

відповідають вимогам антикорупційного законодавства. Прошу голосувати. 

Одноголосно. 

Матеріали номер 3А. 2533, прошу, Олег Барна. 

БАРНА О.С. Значить це законопроект, який стосується  своєчасної 

виплати за …. 

Пункт 3. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо 

до моменту складання … акту нею здійснено виплату … чи іншої 

встановленої законом виплати громадянам у повному обсязі, а також 

встановлено законом відшкодування за шкоду … Тобто питання 

відшкодування за шкоду, що це таке? Питання моральної шкоди, іншої 

шкоди встановлюється судом… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. В мене є так само 2 зауваження до цього 

законопроекту. Як зауваження, можливо ми їх відповідним чином і 

оформимо, бо тут йдеться нечіткість формулювань, зокрема, не вказано, з 

якого розміру має платитися відшкодування подвійної облікової ставки 

Нацбанку і передбачається можливість визнавати підприємства банкрутом 

навіть, якщо заборгованість за один день виникла на підприємстві. Не 

визначається термін, за який має бути заборгованість. Давайте оформимо це 

як зауваження всі наші 3 … .Немає заперечень, пане Олеже? Добре. Тоді 

2533 з зауваженням. 

2576 ми вчора ухвалили в парламенті в першому читанні, при чому з 

дуже великою підтримкою.  

2616. 2658. 2681. Колеги, прошу перелічені мною законопроекти за 

виключенням законопроекту 2576, який ухвалений із врахуванням трьох 

зауважень до законопроекту 2533 визнати такими, що відповідають вимогам 

антикорупційного законодавства. Прошу голосувати. 

Хто – "за"? Пане Володимир Парасюк? Одноголосно. Дякую. 

Матеріали 3Б. Називаю номери: 0015, 1851… Пам'ятаєте, бурхливу 

дискусію, яка в нас виникла минулого разу. Є колега Корнацький автор цього 

законопроекту, так?  

КОРНАЦЬКИЙ А.О. Є. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу. Колеги, пан Іван, у вас було, да, основне 

заперечення? Я прошу вам його висловити і колезі відповісти, а далі ми 

визначимося шляхом голосування. Прошу пан Іван Мельничук.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Доброго дня вам. Дуже дякую, що ви прийшли. Я 

зачитаю те, що мені підготували інформаційну аналітику мої помічники, вот, 

юристи, які працювали над цим. Значить, згідно статті 125 Земельної кодексу 

право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування 

та право оренди земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації 

цих прав. Тобто, якщо земельна ділянка не зареєстрована, то згідно закону 
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ніхто не має права її використовувати. Земельний кодекс є спеціальним 

законом щодо землі і має переважне право   над іншими в порядку в даному 

випадку. Тобто запропоновані зміни  створюють колізію в законі і на 

практиці все-рівно вони будуть застосовуватися, бо буде застосовуватися 

головніший закон. Це може породити багато  судових позовів. Крім того, 

існуючий порядок більш досконаліший, ніж запропонований, адже у разі 

реєстрації права користування землею дані вносяться до Державного реєстру, 

який ведеться згідно закону і внести виправлення чи забрати звідти 

інформацію неможливо. Податківець. Який за винагороду хоче  допомогти, 

наприклад, заплатити менше податків, може лише … довідці приховати 

інформацію про використовування землі. Але інформація в реєстрі 

залишається незмінною і її дуже легко перевірити.  

Якщо зараз землю може використовувати  тільки власник, то після 

набрання чинності вашого закону землю зможе використовувати будь-хто … 

обліку і сплати податків, та ще й не буде нести ніякої відповідальності. Це 

основні тези із цих моїх зауважень, що я маю до цього  законопроекту. 

Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу автора законопроекту відреагувати.  

КОРНАЦЬКИЙ А.О. Я, по-перше, відповім на щойно почуте. І хотів би 

зауважити, що  ваші помічники повідомили нам про  прописну істину якусь. 

Всі знають, що відповідно до 125 статті Земельного кодексу земельна 

ділянка…. вірніше, права на земельну ділянку, а відповідно і право її 

використання виникає тільки після державної реєстрації. Саме цим… цією 

нормою, починаючи з 2013 по 2014… вірніше, по кінець чи там середину  

2014 року серед численного арсеналу інших напівбандитських, 

напівкримінальних або просто напівзаконних методів користувалася 

бандовлада Януковича. Розказую коротенький приклад, щоб було зрозуміло.        

Податкові органи або, як я їх називаю, організоване злочинне 

угрупування під назвою "податкові органи" всіх, кого хотіли нагнути серед 
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сільгоспвиробників притягували до кримінальної відповідності за те, що 

вони вирощували сільгосппродукцію на землях, договори оренди якої не 

зареєстровані. В Україні… можу взяти на себе сміливість стверджувати, 

практично немає жодного сільгоспвиробника, у якого були би всі земельні 

ділянки, які він обробляє на основі договорів оренди були б зареєстровані, 

по-перше, тому, що процес укладання договорів оренди, припинення і 

подовження договорів оренди є практично постійним. 

По-друге. З багатьох інших причин. Але головною причиною є те, що 

процес державної реєстрації договорів оренди є вкрай забюрократизований 

саме з корупційних мотивів. І той, хто вторив цю систему, це не 

сільгоспвиробник, це якраз чиновники Держземагентства і Держземкадастру. 

Тому навожу конкретний приклад, ну, хотя би по агрофірмі Корнацьких, яку, 

можливо, хто чув, читав. Звинуватили підприємство в тому, що воно 

виробляє протягом певного кількості років сільгосппродукцію на 

незареєстрованих договорах оренди. Відповідно цю сільгосппродукцію 

стали, перестали вважати такою, що є сільськогосподарською продукцію, а 

діяльність підприємства відповідно не є сільськогосподарською діяльністю. І 

таким чином звинуватили в тому, що підприємство не має права на 

спецрежим оподаткування ПДВ. І нарахували спочатку 16 мільйонів 

незаконно нарахованого податку ПДВ, а потім і всі 46. За це ні в чому 

абсолютно не повинну головного бухгалтера підприємства посадили до 

тюрми, де вона просиділа понад 2 роки абсолютно без всякої вини. Так от, 

про що я хочу, на чому хочу акцентувати. Регіонали діяли по аналогії права, а 

наше нинішнє Міністерство фінансів з Кабміном, усі у купі, легалізувало 

"голубу" мірю регіоналів і цю форму внесло в податковий кодекс, 

незважаючи на те, що я бився як міг на податковому комітеті, в Міністерстві 

фінансів і так далі. Тому я прошу видалити цю норму як вкрай 

корупційноємку, як таку, що унеможливить і зупинить уже в цьому році 

діяльність дуже багатьох сільгосппідприємств, тому що вона практично діє, 
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починаючи з 1 січня 2015 року. Оце є суть цього законопроекту негайно 

скасувати законодавчі підстави для унеможливлення і припинення діяльності 

багатьох сільгоспвиробників.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Аркадію, дякую.  

Прошу один виступ Вадима Кривохатька і будемо визначатися шляхом 

голосування.  

КРИВОХАТЬКО В.В. Я хочу ще добавити до цього, що коли буде 

усунена ця норма це дасть можливість більш краще і якісно наповнити 

бюджет, тому що на сьогоднішній день ніхто з сільгоспвиробників не може 

показати ці землі в звітності. І за них практично не платиться податок, 

розумієте? А як тільки цю норму приберемо, ну, до того часу діяла норма, 

яка дозволяла іще не зареєстровані договори по тим чи іншим причинам 

включати в бухгалтерську звітність і платити за них податки, і це тільки 

наповнить бюджет, повірте мені. Це дуже така складна процедура і на те, 

щоб її пояснити треба тут не одну годину.  

КОРНАЦЬКИЙ А.О.  Буквально 2 слова, пане Єгоре. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Аркадію, в нас будуть дуже палкі дебати, ваш 

колега пан Вадим висловив позицію за законопроект дуже ґрунтовно. Власне 

кажучи, ми просто не набрали голосів за жодне рішення, тому перенесли і 

запросили вас.  

Я прошу Олега Барну, справді, останній виступ і будемо голосувати. 

БАРНА О.С. Колеги, я просто хочу вас, як то, підказати так як я був 

селещним головою і знаю, що це таке. Таким чином, щоб ви зрозуміли, що 

затягування державної реєстрації договорів оренди це одна із корупційних 

схем саме чиновників, а не сільгоспвиробників. І ця схема спеціально 

використовувалася для узаконення в майбутньому здирництва 

відповідальними службами в тому числі і податковими, і не тільки 

податковими службами, а навіть і правоохоронними службами в 

майбутньому із сільгоспвиробників, мотивуючи тим, що немає договору … . 



34 

 

Але ще одне, ми повинні зрозуміти і найти дійсно немає абсолюту. Але в 

цьому треба питанні зробити так, щоб було найменше зло, яке є. Перший 

момент. 

І другий момент. Земля не повинна стояти.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую, пане Олеже.  

Пане Івана, через справедливість, якщо ви наполягаєте, я дам ще слово 

вам і будемо голосувати. Якщо… 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Через … у мене є особлива думка і я би хотів її 

сказати, тому що все рівно ми будемо зараз голосувати. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Іван Мельничук. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Значить, якщо ми говоримо про те, що корупційна 

складова у нас у тих, хто оформлює землю, що у нас розбюрократизувати 

треба цю систему оформлення землі, то давайте приймати закони, які нам 

дозволять це розбюрократизувати. І ті закони давайте приймати, які нам 

дозволять по спрощеній процедурі таким людям оформляти землю. Ну, я ще 

раз говорю, я, і особисто як депутат Верховної Ради перед своїми виборцями 

і перед всіми ... я не можу допустити того, щоб обробляли земельні ділянки 

без право власності або заключеного договору на ці земельні ділянки.  

(Не чути) Ні, заключений договір уже є заключений.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, колеги, Іване, Олеже, ми мали дуже 

ґрунтовну і детальну дискусію. Я прошу голосувати. Значить, я ставлю на 

голосування окремо цей законопроект.  

Пропозиція перша – це визнати його таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства.  

Хто – "за", прошу проголосувати. 

КАРМАН Ю.В. Одинадцять. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийнято. Хто – проти? Хто утримався? 

Ясно.  

КАРМАН Ю.В. П'ять утрималось.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Аркадію, дякую вам за вашу думку, 

законопроект визнаний нормальним.  

КОРНАЦЬКИЙ А.О. Пане Єгоре, я також дякую всьому комітету. І в 

мене є ще одне прохання. На одному з попередніх засідань антикорупційний 

комітет розглянув ще один мій законопроект за моєї відсутності, я просив би 

повернутися до цього, це законопроект 2267. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Взагалі ми… 

КОРНАЦЬКИЙ А.О. На наступне, не зараз, а наступне, звичайно, 

засідання. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Повертатися… А ми вже ухвалили рішення по 

ньому?  

КОРНАЦЬКИЙ А.О. Чесно сказати, воно до мене не дійшло, але 

розглядали, мені повідомили. Я його не бачив.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді ми уточнимо і дамо вам знати, добре? 

КОРНАЦЬКИЙ А.О. Да. Це дуже важливий законопроект теж 

земельної сфери.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми зараз уточнимо. Скажіть ще раз номер.  

КОРНАЦЬКИЙ А.О. 2267.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. 2267. Добре. Дякую вам. Називаю наступні номери 

законопроектів: 2599-1 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Він ухвалений. Це про Ківалова і інших достойників. 

2647-1. Є зауваження? Олег Барна. 

БАРНА О.С. Ну, по-перше, тимчасово до стабілізації економічної 

ситуації в країні місячна зарплата народному депутату нараховується в 

розмірі однієї мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня 

відповідного року. Ну, перше – корупційні ризики. Хто встановлює і які 

мірила того, що економічна ситуація в країні стабілізована? Тобто цього 

немає … і так далі. І я … . 
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Другий момент. Відповідно будуть виникати зловживання щодо… (Не 

чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, є пропозиція пану Олегу оформити цей запит 

персонально, чесно кажучи, там, мені з Королевською вже все давно ясно. По 

законопроекту є зауваження? По законопроекту?  

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Юрій Тимошенко.  

ТИМОШЕНКО Ю.В. Дивіться, я зауваження почну з того, що я 

побажав би їй до кінця її життя жити на тисячу 208 гривень, розумієте, як 

вона така чесна.  

А, друге. Я не маю, наприклад, жодних доходів, крім зарплати. Ну, от 

вона думає як мені, наприклад, на тисячу 208 прожити, утримати помічників? 

Мені, що вже оголошення давати, що я продаюсь, купіть мене хто-небудь чи 

ні? Тут це є сто відсотків підстава для корупції. Якщо цей закон пройде, то 

дійсно депутатам чесним доведеться продаватись або складати мандат. Я 

категорично проти. Я вважаю, що цей закон містить корупціогенні фактори і 

ми маємо проголосувати проти цього закону.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. А як чесні можуть проголосувати… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, є інші думки. Одну секунду, є інші думку, є 

думки, що цей закон відповідає вимогам антикорупційного законодавства? 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає. Тоді я пропоную визнати його 

корупціогенним і піти далі. Прошу підтримати цей проект рішення визнати 

закон корупціогенним.  

(Не чути). Одноголосно.  

(Не чути) А от Королевська, якщо хоче, то може жити.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу тоді доручити Юрію Тимошенко висловити 

позицію комітету при розгляді в залі і повторити побажання жити на цю 

зарплату, яку він уже озвучив. Так. Дякую.  



37 

 

2709. 2721. 2742.  

КАРМАН Ю.В. Прийнята. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вчора. Да. І відповідно 2743.  

КАРМАН Ю.В. 2743 не прийнята, тому що (Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Но він є похідним від 2742. Так. Колеги, прошу 

уваги, 2700. Пане, пане Володимире. 2703. 2704. 2705. 2722. 2723. 2728. 2729. 

2733. Прошу названі мною закони визнати такими, що відповідають вимогам 

антикорупційного… 

ЛЕЩЕНКО С.А. (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. До якого?  

ЛЕЩЕНКО С.А. В мене є зауваження до законопроекту 2709.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, прошу Сергій Лещенко.  

ЛЕЩЕНКО С.А. Про націоналізацію мережі магазинів "Фрешмаркет 

Брусничка". От в пояснювальній записці автори законопроекту зазначають, 

що власник цієї мережі фінансує терористичне угрупування. Але при цьому 

не наводять доказів цього. Чи можемо ми вважати законопроект не 

корупціогенним… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тут є 2 автора. Я прошу надати їм слово. Володимир 

Парасюк.  

ПАРАСЮК В.З. Я пану Сергію Лещенку побажаю, щоб він оформився 

як доброволець, поїхав повоював на Донбас і би побачив всі докази на яву. 

Коли ми інспектували поїздку на Донецьку з паном головою, то 

безпосередньо від людей, які перевозили так званий гуманітарний вантаж, 

вони казали куди вони це складуть, хто приїжджає це все забирає. Я думаю, 

що я можу виступити свідком і доказовою базою про те, що Ахметов 

спонсорує тероризм на Донбасі. Якщо тут хоче бути хтось його адвокатом, 

підніміть руку.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігор Луценко.  
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ЛУЦЕНКО І.В. Да, я ще додам, що, насправді, це серйозне питання, це 

не те, що ми гумою пишемо в пояснювальній записці, я звернувся до Служби 

безпеки України щодо інформації, котра неодноразово і в ЗМІ з'являлася, і на 

рівні свідків існує щодо ролі пана Ахметова в спонсоруванні окремих 

підрозділів, не всього тероризму, а окремих, саме визначених підрозділів так 

званих значить, там ДНР і "Восток" батальйону. І поки що активності 

Служби безпеки України в цьому жодної, на жаль, немає, оце, до речі, є 

величезною проблемою. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чумак. Далі – Борислав Береза. 

ЧУМАК В.В. Шановні друзі, пане Володимире, я щиро вас поважаю, 

повірте мені, ну, при всій моїй повазі я не можу проголосувати за це, тому що 

це революційна доцільність, а не закон. Розумієте? При всьому при тому, 

повазі, це революційна доцільність, а не закон. Давайте ми просто сядемо на 

ту ж саму Службу безпеки, на ту ж саму МВС. Сядемо, доведемо, щоб було 

доведено, що Ахметов фінансує і тоді ми зможемо говорити про все його 

майно, а не про "Фрешмаркет Брусничка". Що таке "Фрешмаркет 

Брусничка"? Що таке.... Давайте говорити про ДТЕК, давайте говорити про 

СКМ, а не про "Фреш... "Києвенерго", а не про "Фрешмаркет Брусничка", 

давайте це доведемо. Ну, не можемо ми, ну, вибачте, не можемо ми це  

робити. Ну повірте мені, не можемо. Володя, я вас дуже поважаю. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Я звертаю вашу увагу, що ми зараз 

обговорюємо, чи є в законі корупціогенні ризики, а не як притягнути 

Ахметова до відповідальності. 

Прошу, Борислав Береза. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Ігорь, Владимир, я испытываю к вам более, чем 

дружеские отношения, вы знаете это. И я хочу сказать, что этот закон в 

случае его принятия, а в зале ради популизма и красного словца могут 

набраться голоса, я прямо говорю об этом. В случае его принятия, без 
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доказательная база  мы можем поставить крест на перспективах, достаточно 

серьезных перспективах Украины. 

Дело в том, что если есть доказательная база, да, у меня есть 

свидетельские показания моих друзей, которые были на передовой, были в 

Донецке, что батальон "Восток" охранял дом Ахметова в Донецке. Почему 

этим не занимается Служба безпеки – не понятно, почему этим не занимается 

МВД – не понятно. Но вводить законопроект без доказательной базы – это 

недопустимо.  

Второе. Любая национализация, я хочу вам сообщить, если вы не 

знаете, любая национализация возможна только в случае, если дальнейшее 

есть компенсация человеку, у которого мы нациогнализоваровали. Кто будет 

оценивать, кто будет судиться с ним в лондонском арбитраже. То есть я 

считаю, что здесь нужно разговаровать с Службой безпеки, которая 

недорабатывает. Но то что по залу будут бегать люди, как уже говорил 

господин …, и раздавать чемоданы денег, это  возможно. Тогда, с этой точки 

зрения, законопроект …не вам, упаси Боже, не вам Но этот закон нельзя 

принимать по одной единственной причине – это крест на любых  

международных взаимоотношениях  инвенсторов. Они  и так сюда не хотят, а 

так вообще … 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я ще раз звертаю вашу увагу, що Сергій 

Лещенко підняв питання про корупціогенні ризики. Давайте так. Якщо  є в 

цьому сумніви, поставимо цей закон окремо на голосування.  

Хто вважає, що законопроект відповідає вимогам  антикорупційного 

законодавства. Це перша пропозиція.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу. Прошу… 

Сергій Лещенко.  

ЛЕЩЕНКО С.А. Вибіркове застосування. Ну тобто якщо ми 

націоналізуємо один конкретний об'єкт, це є відповідна дискримінація 
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відносно цього об'єкту по відношенню до всіх інших за наявності чи 

відсутності доказів того, що…  

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Сергій!  

ЛЕЩЕНКО С.А. …тоді самого Ахметова, тому що ми націоналізуємо 

"Фрешмаркет Брусничка", а не ДТЕК і не "Металінвест". 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ще раз. Пан Ігор Попов правильно зауважив. 

Ми зараз говоримо про корупціогенність. Я потім висловлю окрему думку, 

але давайте зараз визначимося, чи відповідає закон вимогам 

антикорупційного законодавства. 

Першою була пропозиція від Апарату, що відповідає. Я прошу 

підтримати цю пропозицію. Хто – "за"? Прошу пана Юрія перерахувати.  

Скільки нас зараз в залі?  

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийнято. Хто проти? утримався? (Шум у 

залі)  

ЛУЦЕНКО І.В. Друзі, насправді, Ахметов визнав нашу правоту і 

закрив уже свою "Брусничку"… 

(Загальна дискусія)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, да, колеги, я прошу, колеги, ми один одного 

зрозуміли, я хотів ще додати. Центр політико-правових реформ висловив 

думку, що такі дії можливі без ухвалення спеціальних законів. За нинішнім 

законодавством, якщо службова особа будь-яким підприємством визнається 

винним сприянню тероризму, майно конфісковується, не націоналізується, а 

конфісковується, тому це ще одна з технологій, яку ми можемо 

застосовувати. 

Отже, друзі, я прошу, пане Бориславе, пане Ігоре, залишимо Ахметова 

зараз в стороні і прошу проголосувати. Пане Володимире, будьте уважними. 
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Значить визнати всі закони, що відповідають вимогам 

антикорупційного законодавства за виключенням законопроекту 2647-1, за 

виключенням законів 2742, 2743, що починають прийматися, всі інші прошу 

визнати такими, що відповідають вимогам законодавства. 

Хто – "за"? Прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. 

Ти утримався? А, перепрошую. 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозумів, пане Сергію, перепрошую.  

Один утримався. 

Так, законопроект номер 2640. В законопроекті пропонується зняти 

обмеження на можливу вартість оренди за умови, якщо оренда була надана 

на конкурентних засадах. В нині діючому законодавстві орендна ставка не 

може бути більше за 12 відсотків від вартості, автори законопроекту 

пропонують, щоби вона могла перевищувати. Це матеріали № 5. 

(Загальна дискусія)   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, вибачте, це моя помилка. Якщо немає 

зауважень давайте вже, якщо про 5-й почали говорити, ми його і вирішимо. 

Про що йдеться. Зараз при оренді закон забороняє встановлювати 

вартість цієї оренди більше ніж 12 відсотків від вартості в даному випадку 

землі. Автори законопроекту пропонують, що якщо земля здавалася в оренду 

на конкурентних засадах і орендна ставки перевищує ці 12 відсотків, щоб це 

було можливим. Я чесно кажучи, довго читав зауваження наших експертів, 

не знайшов тут жодних корупціогенних ризиків. Якщо їх хтось бачить, то 

допоможіть мені їх знайти. 

Прошу, хто з експертів готував цю думку? Ви? Скажіть, тільки не так, 

як написано, а простими словами. Якщо земля здалася в оренду на 

конкурентних засадах і це є більше ніж 12 відсотків вартості, в чому 

проблема? 
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МАГДЯК А.Я. Значить, проведення процедур щодо визначення 

орендаря на конкурентних засадах може залишатися на так званих 

підставних осіб, які будуть в зговорі з орендодавцем і з метою накручення 

ціни оренди. Для того, щоб збільшити ціну оренди і потім зняття своєї 

кандидатури і…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так це ж йдеться про укладені договори, а не про 

проведення тендерів. Ігор Попов, прошу. 

ПОПОВ І.В. Оскільки мої колеги розробляли законопроект, ТО 

готуючись, я поспілкувався з Віктором Галасюком, який досить добре 

володіє цією ситуацією. Значить, я цілком розумію логіку експерта. Але 

відбувається аукціон, ми дозволяємо ставити більше 12 відсотків. Нехай 

хтось виводить підставного учасника аукціону, який дає 15 відсотків. Він 

виграє. Просто треба ж передбачити в механізмі тоді вже в технології, нехай 

платить. Щоб він платив не лише один відсоток застави. Він виграв, нехай 

тоді заключає договір, і щоб він не міг його розторгнути. І тоді в цьому 

нічого не буде, ніякого ризику. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я абсолютно такої ж думки. Прошу цей проект 

закону визнати таким, що відповідає вимогам законодавства. Прошу 

голосувати.  

Так це законопроект номер 2640. Колеги, потримайте руки, але 

одноголосно. Одноголосно. Дякую. 

5 пункт. 2431. Колега Пташник повідомила, що вони збираються на 

заміну подати законопроект буквально завтра. 2431. Ну, це п'ятий номер. 

Четвертий номер матеріалів, перепрошую. Про внесення змін до 

законодавства про захист економічної конкуренції щодо визначення 

органами Антимонопольного комітету розміру штрафів за порушення. Я 

пропоную не розглядати, але передати і ті зауваження, що вже підготували. 

КАРМАН Ю.В. Справа в тому, що вони не по порядку денному… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Я бачу. Це дуже добре, це велика повага до нашого 

комітету.  

Колеги, пункт номер 6. Ви пам'ятаєте, що  ми оголошували… Пане 

Ігорю, важливе питання, прошу сконцентруватися. Ми з вами оголосили 

конкурс для Верховної Ради щоби знайти члена конкурсної комісії, який 

потім буде шукати керівників Нацагенства із запобігання корупції. Ми 

звернулися до громадських організацій, які мають досвід боротьби з 

корупцією, щоб вони нам назвали кандидатів, щоб у нас не було політичних 

призначень. За 10 днів проведення цього конкурсу до нас надійшла 

кандидатура Олексія Хмари від організації Transparency International Ukraine. 

А інші провідні організації, які борються з корупцією, зокрема Центр 

протидії корупції, це Віталій Шабунін, і Центр політико-правових реформ, 

Дмитро Котляр; вони повідомили, що вони підтримують кандидатуру 

Олексія і висуватися не будуть.  

Ми запросили пана Олексія на засідання, ось він, прошу звернути 

увагу. Я пропоную вам послухати три хвилини його погляди на роботу 

конкурсної комісії. Детальна інформація про біографію Олексія є у вас у всіх 

роздана, не думаю, що варто її повторювати. 

Олексію, просимо тоді вас представити, як ви бачите роботу цієї 

конкурсної комісії, якщо ви станете її членом. 

ХМАРА О.С. Вітаю, колеги. Олексій Хмара мене звати. Ви знаєте, ця 

комісія складається з 8-и людей, четверо від громадськості і четверо від 

різних інституцій: парламент, уряд, Президент і керівник Національної 

державної служби. По ідеї, все дуже просто: комісія буде працювати з 

комітетами, які подають свої пакети документів, відбирає серед них 

достойного. А закон доволі детально прописав, що і як має відбуватися. Але є 

ціла купа цих саме "але". Справа в тому, що цей колегіальний орган має не 

допустити, як сказати, "договорніки" по ходу призначення рішень. У нас 

доволі багато зараз конкурсів проводиться, і часто перемагають фігури, які 
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близькі до того чи іншого крила, які дуже часто, як сказати, симпатизують 

тій чи іншій людині при владі. А насправді дуже мало знаються на тому, що 

таке антикорупційна,.. їхня сфера відповідальності. У нашому випадку це 

антикорупційне законодавство. 

Ми хотіли би, щоб максимально професійні кадри були обрані. А це 

мають бути 5 членів Національного агентства з питань запобігання корупції. 

І, власне, ці 5 членів, по-перше, повинні знати, що у них є така можливість. 

Треба зробити максимально широкою роботу і комісії, відбір кандидатів.  

По-друге, вони повинні встигати подавати свої документи. Тобто 

строки повинні бути достатніми. 

По-третє, інтерв'ювання всіх їх повинні проводити люди, які 

професійно знаються і на темі боротьби з корупцією, і на темі відбору кадрів, 

і на темі пріоритетів сьогодні України як такої. Оскільки я очолюю 

представництво в Україні Transparency International, і в принципі, ми 

стараємося бути максимально практичні в тому, що називається запобігання і 

боротьба з корупцією, то я хотів би цей досвід використати для того, щоб 

оцінити інших людей. Зразу кажу, ні я, ні мої колеги, по організації не 

будемо подаватися в Національне агентство …корупції, у нас немає тут 

конфлікту інтересів. 

Більше того, якщо з якихось причин виявиться, що ми знаємо певних 

кандидатів, коли вони подаватися будуть, ми, звичайно, будемо брати 

самовідвід по саме тому голосуванню, бо для нас принципово, щоб 

законодавство дотримувалося. У нас є реально, колеги, останній шанс 

довести собі і світу, що ми здатні з корупцією боротися. Я би хотів, щоб ми з  

вами колеги були спокійніші принаймні, чесних людей і професійних людей 

ми відібрати можемо. Дякую дуже. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи є запитання до Олексія?  
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Колеги, якщо запитань немає, тоді я прошу підтримати його 

кандидатуру рекомендувати Верховній Раді призначити його членом 

конкурсної комісії для підбору агентства з запобігання корупції. 

Хто – "за", прошу голосувати.  

КАРМАН Ю.В. Одноголосно. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Теж одноголосно. Дякую.  

Олексію, вітаємо. Але це перший етап… (Оплески) 

ХМАРА О.С. Колеги, ви насправді… ви зараз мені вручили граблі і … і 

кажете: іди копай і роби. Дякую вам за це. (Шум у залі) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олексію, великих успіхів. 

Колеги, останній пункт 6.2. Це ідея, яка є новою і незвіданою. Про що 

йдеться? При всіх комітетах, і зокрема при нашому завжди існувала сильна 

громадська рада і вона була ще при Віктору Васильовичу сформована. І, по-

великому рахунку, вона далі продовжує існувати. От всі ці організації, яку 

щойно представляв пан Олексій, пан Шабунін і інші вони всі нам 

допомагають при розробці антикорупційних законів, більше того, при  

лобіюванні антикорупційних законів.  

Я пропоную зробити наступний крок – перейти на інший етап співпраці 

з громадськими організаціями. У нас є величезний і головний наш обов'язок 

аналізувати все законодавство не тільки по антикорупції, по всьому там від 

сільського господарства до космічної галузі. І ми не часто встигаємо або 

часто не встигаємо отримувати думку про ті чи інші закони від громадських 

організацій, що є в цій сфері. Інколи в наших комітетських слуханнях ми їх 

запрошуємо, але в цілому, в своїй роботі ми їх не бачимо. 

Моя пропозиція: утворити десять експертів, кожен з яких буде 

відповідальний за роботу з громадськими організаціями по своєму напрямку, 

екологічний за екологією, будівельний за будівництво і так далі. Знайти цих 

експертів через відкритий конкурс, щоби це були люди, які точно чесно 
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потрапили на ці посади і … їм організовувати антикорупційну експертизу за 

допомогою профільних громадських організацій. 

Знову ж таки, якщо це йдеться про екологію, то екологічних, якщо це 

йдеться про забудови кляті, то тих, що проти них борються, щоби в нас з 

одного боку завжди була інформація від цих громадських організацій, з 

іншого боку, щоби вони бачили, що комітет спирається на їхню думку. 

Я прошу вашої згоди на створення такої ради громадського контролю і 

проведення конкурсу відкритого, для відбору 10-ти пропонується експертів. 

Є зауваження чи заперечення? 

(Не чути) А умови конкурсу?   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Умови конкурсу, я думаю, ми… 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що? Що? Ми узгодимо разом з організацією, що 

зараз творить тести для Національного антикорупційного бюро і 

Антикорупційної прокуратури. Для того, щоби ми показали на передових 

технологія як треба залучати людей. Проведемо першим етапом комп'ютерне 

тестування. Тих, хто його пройде, запросимо вже на співбесіди. Ну і за 

результатами цих співбесід приймемо рішення. Зробити все як найкраще, 

показати правоохоронним органам, як шукати людей. 

Якщо у вас є запитання чи зауваження…? Тоді прошу підтримати цей 

проект рішення створити при комітеті раду громадського контролю, 

організувати проведення відкритого конкурсу для відбору кандидатів на 

заміщення посад в цю раду.  

Прошу підтримати. Дякую, колеги. 

Є в нас, в когось "Різне"?  

Прошу, Ігор Луценко. 

ЛУЦЕНКО І.В. В мене дещо інше. Я все-таки, знову ж за ці 

законопроекти: 2561 і 2562, котрі завтра будуть розглядатися в залі. Я  

думаю, що набагато сильніше була б позиція, якщо ми не просто їх не 
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розглянули, а прийняти якесь рішення. Проект рішень громадськості 

підготовлені достатньо вменяємі висновки, дуже розписані довго. Тобто я 

можу просто коротко доповісти, буквально декілька хвилин, розказати чим 

вони визначили, що ці дані законопроекти є ризи кованими, щоб ми  завтра 

вже принаймні мали що сказати, що ми  їх опрацювали і так далі. Є така 

пропозиція, звертаюсь до всіх колег. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друже, я так само отримав від громадських 

організацій ці матеріали і прохання визнати закони корупціогенними, але 

мені страшно порушувати нашу процедуру. Виходить: Апарат не читав, з нас 

читали, ну, точно не всі, а це ключові... 

(Не чути).  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, і про сервісні центри, да, два законопроекти, до 

яких є зауваження. Давайте обговоримо, чи ми будемо приймати рішення, чи 

все-таки хай вони ідуть нормальною процедурою, а ми завтра в залі скажемо, 

що вони не проходили антикорупційну експертизу? Віктор Васильович. 

ЧУМАК В.В. Ну, завтра, по-перше, там планується винести три 

міліцейські закони на голосування, якщо ви знаєте, це Закон про національну 

поліцію і про  сервісні центри Міністерства внутрішніх справ, і про органи 

внутрішніх справ. Якщо Закон про Національну поліцію, він, в принципі, 

його треба приймати в першому читанні. Для чого? Для того, щоб його 

нормально детально опрацювати. Але я вас дуже прошу, ви можете 

поговорити зі своїми фракціями, з ким завгодно, щоб ми його не приймали за 

скороченою процедурою підготовки до другого читання, бо це дуже 

важливий проект закону, це дуже важливий для суспільства закон. Ми його 

повинні прийняти по повній процедурі або навіть скоріше дати ще один 

тиждень для опрацювання. Чому? Тому що на сьогоднішній день погодилась 

взяти його до... вірніше, скажімо так поправки до цього закону разом із 

першим читанням погодилася взяти до експертизи експерти Ради Європи, а 

також експерти експертної місії Європейського Союзу з питань 
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реформування поліцейських органів. Тобто поки ми отримаємо всі ці 

експертні висновки, щоб ми його не приймали в першому читанні, там 

поспіхом, розумієте. Але для першого читання його можна приймати.  Його 

розбомбимо, тому що він дійсно слабкий, він трохи кращій, ніж радянський 

Закон про міліцію, він дійсно кращий, це і можна вважати кроком вперед, але 

він все одно слабкий і не такий, який потрібен для суспільства. А от Закон 

про сервісні центри, він на мій погляд, дуже небезпечний. Небезпечний 

чому? Тому що по великому рахунку кошти, які будуть… Це іде я проста, 

МВС створює свої сервісні центри надання адміністративних послуг МВС. 

Ну тобто можете туди прийти, в центрі там оформляти машину, зброю і таке 

інше, тобто всі послуги, які використовує МВС. 

Але питання в іншому. Питання в тому, що ці кошти, які будуть 

платити громадяни, якщо ви почитаєте цей закон, оформляються на 

спеціальний фонд МВС. Не на загальний фонд Державного бюджету, а на 

спеціальний фонд МВС. А далі через спеціальний фонд МВС ці кошти 

будуть… вірніше спрямовуватися для розрахування з послугами, які будуть 

надаватися цьому реєстраційному центру МВС або спеціальному центру 

МВС приватними комерційними структурами. 

Це знову ж перекачування грошей від громадян до приватних структур. 

Тому на мій погляд він небезпечний. Закон про органи внутрішніх 

справ, він, взагалі, не потрібний, тому що в нас, якщо буде закон про 

центральні органи виконавчої влади в середині міліції, в середині 

Міністерства внутрішніх справ, - це про поліцію, про Міграційну службу, про 

ДСНС, про Прикордонну службу, то він, взагалі, не потрібний, немає сенсу 

його, взагалі, приймати. Ну але тут вже, як ви визначите самі. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігорю, колеги, в мене наступна пропозиція. Автором 

більшості цих законів, зокрема оцього небезпечного Закону про сервісні 

центри є Згуладзе. Я пропоную завтра зібрати спеціальне засідання нашого 

комітету, в обід, запросити її, до цього часу хай… 
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БЕРЕЗА Б.Ю. Не реально – это раз. Второе. Унас группа рабочая, 

поэтому получается здесь не будет……. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. О'кей. Тоді інша пропозиція. Як… 

(Загальна дискусія)   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте так, якщо завтра в обід не готові, в мене 

пропозиція. Як запропонував Віктор Чумак, ми завтра в парламенті кажемо,  

що антикорупційної експертизи не було, нам потрібен ще тиждень, для 

опрацювання цього закону. Одразу домовимося з Екою, щоб вона прийшла й  

відповіла на всі запитання. Апарат за цей час проведе  і через нормальну 

процедуру  прочитає, і ми всі прочитаємо, тому що там є як здорові зерна, так 

і небезпечні. І ми про це говорили з Згуладзе, але це було на рівні 

консультацій, а не офіційного тексту. І далі вже приймати рішення.  

Немає заперечень проти такого підходу? Ігорю!  

ЛУЦЕНКО І.В. Ну все, однозначно, буде проігноровано нашим 

чудовим парламентом і далі…. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нас ще ніхто не зміг проігнорувати. Жоден закон. 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. "Самопоміч" блокує голосування. Блокують трибуну 

люди, які хочуть звернути увагу. (Шум у залі)   

Давайте так. Ігор Луценко має пропозицію. Я її поставлю на 

голосування. Хто за те….  

ЛУЦЕНКО І.В.  Уточню. Я тоді хочу сфокусуватися. Давайте хоч  про  

органи внутрішніх справ зараз зробимо висновок, бо тут все однозначно. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це невеличкий, да, законопроект. (Шум у залі)  

Ігорю, друже, дивись, нас потім розірвуть на шматки, тому що 

виходить, що ми проголосували за закон, який не читали. Ну тобто це 

неправильно. (Шум у залі)  

Я теж бачу там… Я теж там бачу ризики, але одночасно бачу і 

можливості. Ну не можна… Пане Бориславе, не  можна голосувати за закон, 
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який ви не читали. (Шум у залі)  Це значить, голова в одного, а голосів три. Я 

зрозумів. Колективний. 

Добре. Тоді рухаємося далі. У кого ще в "Різному"? Прошу, Юрій 

Савчук.  

САВЧУК Ю. П. Шановні колеги, я по питанню Міністерства охорони 

здоров'я. Ті питання, які … не знаю, роздавались бумаги з питаннями. У мене 

прохання… Ну я, по-перше, що хочу сказать. Тут бугато  вже і телепередач 

було різних. МОЗ, сьогодні він популярні робиться, ….на телеекрані дуже 

часто появляється. Там на сьогоднішній день  не відбувається ні єдина 

реформа, і я от вже більше півроку там очолюю робочу групу міжвідомчу. Я 

вам так скажу, у них все добре. Там нічого не помінялося. Там як крошили, 

так і крошать, як кажуть, на ліво, на право, і мені… мене насторожує число – 

7 липня, на яке ми хочемо розглядати, планується розглядати ці питання.  

Тому що туда вже поступають гроші Світового банку, і я вам скажу, що 

вони будуть вкрадені. Нам, українському народу, прийдеться їх знову 

віддавати. 

(Загальна дискусія)   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Борислав Береза. Борислав Береза. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Вчера находясь в сессионном зале, понимаю, что сейчас 

говорю под стенограмму, поэтому четко говорю, вчера находясь в 

сессионном зале общался с господином Геращенко, который четко сказал, 

что на сегодняшний день Министр здравоохранения лоббирует интересы 

одного из народных депутатов, находящихся в зале. Прекрасно. Да? … То 

есть фактически на лицо коррупционный сговор. 

Я предлагаю, что учитывая, что мы народные депутаты, более того, мы 

Комитет по противодействию коррупции, нужно срочно вызывать господина 

Геращенко и пусть свидетельствует перед нашим комитетом. Если такая 

проблема существует… Он сказал, что есть факты, он сказал, что там уже к 

нему волонтеры обратились, к нему обратились общественники. Если есть 
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такой факт коррупции, мы о нем все знаем, то может хватит лицемерить и 

давайте мы все-таки вызовем человека, и узнаем всю суть проблемы. 

Согласны, господин Чумак? Нам не нужно догадываться, нам не нужно 

размышлять, нам необходимо узнать факты, проанализировать и сделать 

выводы. 

В случаем если факт коррупции на лицо, человек должен быть… не 

уйти в отставку, а по нему должны быть проведены следственные действия, 

потому что на сегодняшний день в Украине, в Криминальный кодекс срочно 

необходимо вводить новую статью – отставка от 3 до 6 лет. (Шум в залі. 

Сміх) 

Но это не смешно, это… У вас все уходят в отставку, проворовался в 

отставку, кто ж… Тут не один коррупционер никуда не уйдет. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я звертаю вашу увагу, що ми сьогодні схвалили 

відповідну ініціативу колег Ляшка і Чижмаря. 

Прошу, Юрій Савчук. 

САВЧУК Ю.П. Я два слова. Ви розумієте, що ведуть себе зухвало і 

нагло. Дойшло до того, що після того, коли я прихожу в МОЗ замміністра 

починає сварити охоронців на вході: "Хто вам дав право його пускати!". 

Ховається, не йде на зустріч. Коли рішенням… 

Да. Да. Терещенко. Ні. Це Терещенко. Павленко. По Павленко там 

окрема історія, я думаю, хто читав, це такий початок. Дивіться… (Шум у 

залі)  

БЕРЕЗА Б.Ю. Госпожа Паваленко была когда-то, кто не знает – 

адвокатом господина Загория, то есть прослеживается все очень четко.  

САВЧУК Ю.П. На тот момент, по решению рабочей  руппы, значит по 

внедрению в частности электронного реестра пациента, было решено 

тестирование в режиме теста и его испытательная вертикаль психиатра и 

нарколога. Пока 2,5 месяца выпускали документы рабочей группы на 

межведомственному уровне правой рукой, левой рукой психиатра и 
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нарколога быстренько поменяли при этом объединив в одну особу, в особу 

по  которой я тоже надав материалы… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Юрій, є згода?  

Дивіться, у нас треба прийняти наступне рішення, ми вже визначилися 

ще минулого разу, що ми робимо слухання по цій темі. У нас просто не було 

кворуму для голосування. Але ми з вами маємо два дні, коли ми можемо їх 

провести це або 7 липня, яке запропоноване або 9 червня, яке буде за два 

тижні. 

9 червня ми з вами уже домовилися з ініціативою членів нашого 

комітету заслуховувати ситуацію з варварськими забудовами у Києві. І 

планували запросити Кличка. Якщо буде рішення комітету ми можемо  

поміняти дати і зробити спочатку МОЗ, а потім – Кличка.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ми ж приймали рішення, що не суміщаємо, бо 

виходить каша і … 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Серед тижня робота в комітетах. 

(Не чути) Якщо можна зробити так, ми наприклад, там з 10 до  12 

слухаємо Кличка, а з 15 до 17 … 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слухайте, друзі, ми вже це проходили і спеціальним 

рішенням від цього відмовилися. Уявіть собі скільки робочих ініціативних 

груп по забудовах прийде на Кличка. Уявіть собі скільки буде їх на 

заслуховуванні? У нас або одна тема не вийде, або інша тема не вийде. 

Я пропоную наступним варіантом, давайте зараз проголосуємо за дату, 

коли ми будемо слухати міністра охорони здоров'я. Не 7, перепрошую, не 9 

червня, а в інший день, от і все. Два дні підряд зібрати комітет. Є на це сили у 

членів комітету? 9 і 10 червня? 

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, тоді треба 11-го. 
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(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А давайте тоді так, 10-го ми слухаємо Кличка, 9-го 

ми слухаємо МОЗ. 

БЕРЕЗА Б.Ю. 9-го МОЗ, все. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу підтримати цей проект рішення. 

11-та ранку. 

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прийнято рішення. Тільки Ігор Луценко не голосує. 

Ігоре, а чому утримався? 

ЛУЦЕНКО І.В. Не зміг прийняти рішення… 

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Барна, прошу. 

БАРНА О.С. Шановні колеги, ну я не буду говорити. Що ми 

неодноразово заслуховували вже міністра АПК і в тому числі директора 

"Укрспирту", але … це дуже парадоксальна ситуація, хоча ці структури в зоні 

нашої уваги постійно. Загальновідомо, особливо в середовищі спеціалістів-

експертів фіскальної служби, що виробництво спирту є початковим і базовим 

підґрунтям для матеріально-фінансового процвітання кримінально-

економічної ситуації. Кримінальної економіки десятки мільярдів рівень 

розкрадань. Наразі анонсовані та здійснені заходи Міністерством аграрної 

галузі і політики в сфері виробництва спиртової галузі не такі продуктивні, 

як ми всі сподівалися, і самий цікавий момент, який полягає в тому, це що я 

зіткнувся з такою ситуацією пуску Борщівського спиртового заводу. 

Питання, дуже цікаво виникає в тому, що всі заявляють, що немає реалізації 

спирту, відповідно стоїть виробництво, бо немає куди дівати готову 

сировину. В цей же час на Борщівському спиртовому заводі було укладено 

угоду із іноземцем із Грузії про переробку мелясу і відправлення туди 

спирту. Питання, чому гальмується процес? значить, тиждень вже не можу 

зустрітися з міністром АПК, директор "Укрспирту", точніше виконуючий 
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"Укрспирту" мені заявив, що він просто не має як в.о. на здійснення митного 

там транспортування через кордон оцього готової продукції. Питання: якщо 

він не може це зробити, а конкурс на директора "Укрспирту", ви знаєте, що 

був завалений на фінішній прямій, то це питання може зробити і міністр 

агарної політики, підписати всі документи. І тут складається знову така 

ситуація: в країні стоїть економіка, виробництво падає, бюджету поповнення 

немає, готові контракти, які дають прибутки більше, ніж на мільярд гривень, 

тобто експорт готової продукції спирту і в Грузію, і в Азербайджан, і Ізраїль 

зависли у повітрі. Тому в мене є пропозиція з цього приводу... на цьому 

принципі: прийняти такі питання і подати відповідне звернення до 

Міністерства АПК про те, щоби звернути увагу до міністра агарної політики 

та продовольства України про надання інформації про підстави зволікання 

обіцяного пуску Бучинського спиртового заводу, який забезпечений 

оплаченою сировиною та має ринок збуту, мотивацію, аргументи скасування 

проведеного конкурсу на посаду керівників ДП "Укрспирт", освітницький 

профіль та рівень нині виконуючого обов'язки керівника ДП "Укрспирт" 

відповідальну особу за кадрову роботу в .... Міністерстві агарної політики та 

продовольства України, ну, і ситуацію із реалізацією спиртової продукції за 

кордон із ринками збуту за границю. 

САВЧУК Ю.П. В мене є доповнення.  

Олег Степанович, я ще хочу до цього трошки доповнити, коли був 

міністр АПК, ... в мене така сама проблема по регіону по нашому Луцький 

спиртозавод. Він сказав, що це все ... планується розкрутитися і государство 

хоче це продати і  якби отримати за це кошти. Але ми бачимо те, що нічого 

не робиться для того, щоб збільшити вартість цього підприємства. То я би 

хотів додати, що робиться. До ваших запитань додати: що робиться сьогодні  

Міністерством АПК для того, щоби збільшити вартість? Або нехай тоді 

передають ці спиртові, горіло-водочні, спиртово-водочні заводи на місцеве 

самоврядування і, щоб тоді падали кошти в бюджет місцевих… 
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БАРНА О.С. Це цілком слушно. Але це простіший варіант. Ми всі 

бачимо, що фактично йде тенденція до штучного доведення заводів і галузі 

до банкрутства. Тобто сам факт того, щоб створити умови їхньої роботи і 

дати їм можливість вільного плавання повернути статус юридичної особи і 

нате, працюйте, а на підставі цього виробництво їхнього, кожного окремо, 

буде видно хто що вартує і наскільки ефективний, вони штучно це не хочуть 

робити, а тримають, так би мовити. В ежовых рукавицях і таким чимно при 

наявності готових потужностей, готової продукції і готового ринку збуту 

вони роблять все, щоб довести цю галузь до банкрутства відповідно це 

мотивує Прем'єр-міністр дуже цинічно і лукаво неефективність державної 

системи управління. Я гадаю, що тут скоро питання треба ставити про 

неефективність державного менеджменту в особі Прем'єр-міністра і 

відповідних структур. Тобто, чекайте, це вже фактично корупційна схема 

ПРем'єр-міністра чи ні? Ну, так і є.  

(Не чути) 

БАРНА О.С. Комісію? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друзі, якщо ми говоримо про "Укрспирт", я 

поінформую, що мені відомо. Я ж по партійній лінії контролюю цю 

проблему. Значить, виконувач обов'язки керівника "Укрспирту" є людиною, 

яка не пройшла фінал конкурсу по підбору нового керівника. Через що 

виникло величезне обурення з боку вищих посадовців держави як без такої 

цінної людини могли провести конкурс. 

Далі, ви знаєте, що Прем'єр-міністр доручив скасувати цей конкурс, 

тому що в медіа з'явилася інформація про те. що фіналісти жулики і самі 

сиділи.  

Прем'єр-міністр створив комісію на базі державної служби, яка 

перевірила як проводився конкурс. Комісія встановила, що конкурс був 

проведений у відповідності до його вимог був відкритим, а інформація в 

медіа виявилася брехнею. Ніхто не сидів і обидва фіналісти, що пройшли в 
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фінал є адекватними. Втім, результати цієї перевірки не оприлюднюються і 

до нашого комітету зверталося Міністерство АПК з проханням сприяти 

оприлюдненню цієї перевірки. Фактично там заблокований процес 

призначення керівника. Я думаю, дуже добре підготувати лист від комітету з 

приводу всієї цієї ситуації, про яку ви згадували. Єдине, щоб не з голосу, 

давайте Апарат підготує і збере зауваження і пропозиції, які є до роботи 

Укрспирту, і ми його проголосуємо на наступному засіданні. Добре? 

Ми не маємо тексту, щоб ми всі знали, за що ми голосуємо. 

Дмитро Добродомов. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Ну, я просто ще раз хотів би нагадати, що  ми на 

минулому засіданні говорили. І на цьому все ж таки до нового голови ДФС 

звернутися з тим, з чим ми зверталися до попереднього. Бо вже… Ні, ми 

прийняли рішення це підготувати.  

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Ні, так я ще раз… Дивіться, секундочку. (Шум у 

залі)  … документ. Ми звертаємося до членів нашого комітету, якщо є нові 

факти, так, давайте ми поставимо там певний deadline. Є пропозиція 

поставити до п'ятниці, так? А звертатися … А все решта, на моє переконання, 

треба продублювати. Тому що ми мусимо таки отримати результат.  (Шум у 

залі)  Ну, я дам. Я дам теж… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А я тоді в п'ятницю  підпишу. 

Прошу Юрій Дерев'янко.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Шановні колеги, на рахунок "Укрспирту" ця вже 

історія триває з моменту формування уряду, якщо чесно. І виходить так, що 

за п'ять місяців сьогодні ми не розуміємо ні стратегії взагалі нашої державної 

політики в цій галузі, ні те, що вони збираються в кінці-кінців робити. Чи 

залишати в державній власності те, що стосується спирту, а те, що стосується 

біоетанолу, реалізовувати чи продавати, І зрештою до цього часу ми навіть 

не маємо керівництва "Укрспирту", що є абсолютно неадекватною ситуацією 

і швидкістю реакцій на ті виклики, які ми маємо сьогодні. Знаючи, що там 
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була корупція, знаючи, що ми втрачаємо ринки, знаючи, що величезну… Тут, 

мабуть, немає жодної такої області принаймні на Західній Україні, де би не 

було  підприємства "Укрспирту".  

Тому у мене пропозиція така, що нам треба допомогти міністру в 

даному випадку, щоби це питання якось було розблоковано. Якщо є певні 

зацікавлені сили, скажімо так, по приватизації Укрспирту. І сьогодні всі 

хочуть показати її недієздатність цієї всієї структури і державного цього 

монополіста, то це затягування часу воно виправдано. Якщо ми говоримо про 

те, що це державний монополіст, який має отримати ефективного керівника і 

запропонувати в державну політику що куди робиться. Або нічого не 

приватизовується, або приватизовується якось частково, але з 

обґрунтуванням. То давайте розблокуємо процес призначення цього 

керівника. Тому я пропоную звернутися або до прем'єра, або до прем'єра, в 

тому числі до міністра аграрної політики з тим, щоби цей конкурс був… ну 

проведений або визначений. Ну повернулись до того минулого конкурсу або 

в будь-який інший спосіб… (Шум у залі)  

…лобіювання жодних ніяких там людей з тим, щоби це питання якось  

було врегульовано. Тому що такі точкові речі, пов'язані з тим заводом чи з 

цим заводом, чи з іншим вони не вирішують проблему по суті. А проблема 

по-суті полягає в тому, що ми сьогодні свідомо закриваємо очі на те, що ця 

вся галузь стагнує.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. … відсотків. Там колапс менеджменту, який штучно  

підтримується. 

Олег Барна.  

БАРНА О.С. Колеги! Ну давайте не будем жити ілюзіями, а факт 

очевидний, що третій подавався урядом законопроект щодо виведення з 

списку об'єктів державної власності, які не підлягають приватизації. І там 

основне  був що? Спиртові заводи. Тобто це питання однозначне. Раз. Це є 

ціль уряду. 



58 

 

Другий момент.  Як вони до цього підходять. Тобто ми ставили вимогу 

всі, що всі заінтересовані, щоб вони були продані по якомога дорожчій ціні. 

А це можливо тільки тоді, коли спиртзаводи будуть працювати і показувати 

свою найбільшу ефективність. Отже раз уряд свідомо блокує їхню роботу і 

не хоче показувати, …..давати статус юридичної особи,  щоб вони могли 

показати, що  вона вартують, відповідно, ефективність своєї роботи, вартість 

продукції і так далі, і тому подібне, це означає, що тут  заздалегідь створена 

корупційна схема вищих посадових осіб уряду,  які заінтересовані, щоб 

добити цю галузь і доказати її неефективність. Перше.  

Другий момент. Впирається в призначення директора Укрспирту. Я 

попередньо чи два навіть засідання … звернувся з офіційним зверненням до 

комітету і в тому числі до уряду, щоби Прем’єр-міністр, а він відіслав лист 

вже на міністра аграрної політики, дали пояснення, на якій підставі був 

фактично проведений результат конкурсу, де вийшли у фінал дві особи – 

Гаркава і Далибожик, визнаний не дійсним. Тобто фактично підстав немає. А 

підстави юридичної немає, підстава йде виключна політична, ні, точніше – 

корупційна. Тут на конкурсі в нас виступав Далибожик і Гаркава. Фактично 

всі побачили, що Гаркава стоїть на голову вище від Далибожика. Так, як не 

прийшов Іванюк, він би зайняв лише 8-е місце. Відповідні структури 

покладали ще надію на Далибожика, який має певні хвости корупційні. Але 

побачили в Міністерстві на Комітеті аграрної політики, в нашому, Гаркава 

була на голову вище, всі зрозуміли, що Далибожик не має сенсу. До речі, 

членами комісії були міжнародні організації зарубіжні. 

Таким чином, у що це впирається? Впирається в те, що Гаркава ставила 

питання руба – дати можливість повернути статус юридичної особи всім 

спиртозаводам, і далі за результатами їхньої діяльності показувати їхню 

ефективність чи не ефективність, а кого піддавати приватизації. 

Тобто тут нам треба наполягати на тому, щоб таки посадова особа 

Кабінету Міністрів, Прем’єр-міністр, який публічно це оголосив про 
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скасування результату конкурсу, не опускав це питання на виконання 

міністра аграрної політики, а сам дав пояснення, чому він сказав про 

скасування результатів конкурсу. І якими матеріалами вони користувалися: 

офіційними чи просто взяли… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Олеже, дякую. 

БАРНА О.С. …бо фактично я теж тоді, здається… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Думка зрозуміла, ми тут однодумці… 

БАРНА О.С. …в ресторані престижному з гранатою. Про мене теж 

"Антікор" написав таке… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є повна згода, що треба "Укрспирт" і Державна 

зернова компанія – це 2 найбільші схеми МінАПК. І ми направили звернення 

Шокіну, що він зробив з величезними фактами, що йому були повідомлені. 

Скрізь є повне гальмування. Давайте їх штовхати. 

Пан Юрій відповідальний за підготовку цього звернення так само. 

Наступного тижня проголосуємо на комітеті, добре? Пан Юрій Савчук. 

САВЧУК Ю.П. Колеги, я хочу повернутися до питання, яке підняв 

Дмитро Євгенович Добродомов, по митниці. Треба здавати матеріали. І я не 

знаю, на коли, але це теж треба піднімати скоріше, тому що, от пам'ятаєте, 

голова Ягодинської митниці, да, … купу матеріалів …, да, він пройшов 

собеседование, він сьогодні розглядається як на голову департаменту по 

платежам України митним. Тому… кричущі просто факти, тут і відключення 

відеоспостереження, це і…. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, це все можна контролювати за допомогою 

особисто роботи депутатів. 

САВЧУК Ю.П. . ви розумієте, тут треба … 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Включіть це в інформацію, яка буде готуватися за 

рішенням нашого комітету. 

Добре. Всім вдалої роботи. Дякую за засідання.  


