
СТЕНОГРАМА 

засідання  Комітету з питань запобігання і протидії корупції 

від 19 червня 2015 року 

Веде засідання Голова Комітету Є.В.СОБОЛЄВ 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Продовжувати роботу. Треба сфотографувати і в 

Інтернет одразу. Я пропоную, щоб… А, і порожнє місце Берези, так 

відсядьте, ми зараз сфотографуємо. Табличку, так,  табличку. 

Є пропозиція розпочати наше засідання.   

Юрій Юрійович, нагадайте, на чому ми зупинилися. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Так, ми минулого разу зупинилися, нам треба зараз 

розглянути законопроект  2608 – це щодо декларантів, що перебувають на 

військовій службі (Левус і так далі). 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доповідач там Матейченко, так? 

СОРОЧИК Ю.Ю. Так, друге читання. 

(Загальна дискусія) 

?. Від комітету, маю доповідати я і в мене це 100 відсотків …….  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так буде Костянтин доповідати, чи Юрій?  

?. Написано, що я.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доповідайте, будь ласка. (Шум у залі) Ясно.  

Тоді є пропозиція, поправка номер 1. Пропонується відхилити. Немає 

заперечень? Прошу проголосувати за відхилення. Дякую.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Пане головуючий, немає кворум. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А в нас немає кворуму? Ну що за люди, а?  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні, нам 12 треба. А наберіть, будь ласка… 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Погоджуюсь. 

?. … не треба їздити на округи? 

(Не чути) 
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? А чому це не треба? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому що ви відповідальніші. 

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Однієї людини немає. Хто ще мав би бути?  

СОРОЧИК Ю.Ю. … у Яценюка зараз на нараді і прибігає назад. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А якщо не прибігає? Ви можете його набрати? 

Колеги, давайте так. Я даю Юрію Юрійовичу завдання підготувати до 

нашого голосування перелік всіх депутатів, які пропустили засідання 

комітету. Ми беремо трьох чи п'ятьох, подивимось де там велика відстань 

між тими, хто проголює і тими, хто не прогулює. Беремо найбільших 

прогульщиків і робимо те, що каже пан Іван, офіційно на засіданні Верховної 

Ради оприлюднюємо цю інформацію і звертаємось або забезпечити явку, або 

замінити членів комітету. Правильно? Тому що це справді вічна проблема. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Тим більше у нас експертизи і у нас обов'язковість. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми зриваємо. 

В мене прохання, зв'язатися зараз з Матейченком, дізнатися коли він 

підійде. Юрію! 

СОРОЧИК Ю.Ю. Юрій Володимирович, наберіть … 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо можна. Якщо Матейченко зараз швидко не 

прийде, нема сенсу тут сидіти, тому що ми можемо скільки завгодно 

обговорювати, ми не маємо права голосувати. 

(Не чути) 

СОРОЧИК Ю.Ю. Тому що тут всі таблички тих, хто підготовив, ми 

тільки Гарбуза… (Шум у залі) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друзі, обговорень великих немає, дискусій зараз. Це 

антикорупційна експертиза, будемо голосувати весь час. Без нього що ми 

будемо обговорювати?  

(Не чути) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте пана Шульца оберемо членом комітету 

тимчасово? (Шум у залі) У Верховній Раді? Треба грузинські коріння, так не 

вийде.  

Пане Віктор, Венеціанська комісія має дати розробний висновок 

сьогодні.  (Шум у залі)  Ні, давайте кілька рішень проголосуємо, це буде сенс 

засідання, інакше, ну, що ми. 

(Не чути). … хто –  "за"? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто – "за"? 

Чумака давайте ще… 

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це скажуть феміністки зараз, що ми, взагалі, тут не 

любимо їх. Сергій, це велика небезпека.  

Ігор, ти маєш підтримати комітет.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, працюємо.  

Поправка № 1. Пропонується відхилити. Прошу підтримати. 

Одноголосно.  

Поправка № 2. Всі бачать. Мельничук Іван Іванович. Пропоную 

підтримати. Одноголосно.  

Пане Сергій, ви піднімайте руку теж.  

Поправка № 3. Ленський. Пропонується відхилити. Прошу голосувати. 

Одноголосно.  

Це замість робочої групи, да.  

Поправка № 4. 

Не сваріться, пане Костянтин, а то витрачаємо час.  

Прошу відхилити. Проголосували.  

Поправка № 5. Пропонується виключити слова "з метою". Прошу 

підтримати. Врахувати поправку.  

Поправка № 6. Пропоную відхилити.  
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Олег, ти голосуєш?  

Поправка № 7. Пропоную відхилити. Прошу голосувати. Рішення 

прийнято. Все!  

Пропонується рекомендувати Верховній Раді ухвалити закон за основу 

і в цілому. Прошу проголосувати за таку рекомендацію комітету. Дякую. 

Одноголосно. Рішення прийнято.  

Юрій Юрійович, який наступний?  

СОРОЧИК Ю.Ю.  Наступний у нас іде уже .., це проекти щодо, які 

відповідають антикорупційному законодавству.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги! В мене наступна пропозиція. Оскільки зараз 

пан Віктор піде і пан Костянтин загрожує піти. Я  пропоную корупціогенні  

спочатку проголосувати, щоб совість була чистіша. 

СОРОЧИК Ю.Ю. 6-й номер.   

ГОЛОВУЮЧИЙ. 6-й? 

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Почекайте, дайте проект рішення знайти. 

Пропонується визнати корупціогенним 2244 авторства Гереги, 

Шиньковича.  

Прошу підтримати проект рішення. Одноголосно. Рішення прийнято.  

Пропонується  визнати корупціогенним Закон Власенка № 2545.  Тут 

ідеться про те, що тиск  на суддю звільняє його від кримінальної 

відповідальності за рішення. Дуже дивний закон.  (Шум у залі) 

Пропоную підтримати проект рішення.  Дякую. Пане Сергію, ви теж 

проголосували? Одноголосно. 

Номер 8. Щодо спрощеної процедури визнання гуманітарної допомоги. 

Прошу підтримати проект рішення і визнати закон корупціогенним. Прошу 

голосувати. Одноголосно. 

Номер 9. Матеріали Закону №2646 Капліна щодо обмеження 

максимального  розміру зарплати народних депутатів. Я думаю,  що нам 
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справді треба зайняти вже послідовну позиці, що низька зарплата – це 

стимулювання корупції. Прошу підтримати цей проект рішення.  Дякую. 

Одноголосно.  

Матеріали номер 10. Закон 2646-1. Та сама ідея, прошу визнати 

корупціогеним. якую. Рішення прийнято одноголосно.  

Закон № 2702, про зовнішню рекламу, авторства Опанасенка і Ємця. 

Тут ідеться про те, що нечітко виписані повноваження органів, що будуть 

регулювати. Прошу підтримати…  

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми встановили високі зарплати Антикорупційному 

бюро, а вони пропонують їх зрізати. Знову детективів на 7 тисяч… 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А вони є, антикорупційне бюро включають, який ми 

хочемо зробити новим органом. Колеги, є пропозиція визнати 

корупціогенним… 

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Прошу проголосувати, визнати законопроект 2702 

корупціогенним. Одноголосно.  

І в мене сумніви з приводу закону номер… в матеріалах № 12 – 2739. Я 

би все таки це оформив як зауваження. Подивіться, будь ласка. Має право… 

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Яка думка в експертів?  

МАГДЯК А.Я. Значить, на мою думку, законопроекти є … 

БАРНА О.С. Тобто тут питання стоїть, що сам, зі своєї сировини їх 

виробляє, тобто … 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тут не є … повноваження. 

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте проголосуємо за зауваження.  

Кажіть, будь ласка. 
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МАГДЯК А.Я. Йдеться про те, що не буде визначено, чи суб'єкт 

господарювання виготовив сировину з свого власного виробництва, чи він 

закупив цю  сировину - от в цьому є проблема.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз, яка це стаття?  

(Загальна дискусія) 

МАГДЯК А.Я.  Тобто тут захована така прихована корупція… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скажіть статтю. 

МАГДЯК А.Я.  Зараз скажу: 15 стаття. 

БАРНА О.С. Виключно з власного виробництва має право … 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви бачите цей фактор в статті 15. Так?  

БАРНА О.С. Але контролювати, чи …, чи ні – це вже інші органи 

мають робити, якщо він обманює. А якщо він правильно робить, з власної 

сировини робить і так далі, то … 

ЧУМАК В.В. А як вийти з цієї ситуації? Пане …, як вийти з цієї 

ситуації? Не можна ж теж забороняти … 

МАГДЯК А.Я. Можна, я поясню? Давайте, я поясню… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте дослухаємо це рішення, бо зараз … 

МАГДЯК А.Я. … на прикладі виробника "Яблуневий Дар" – це 

Городоцький район,  Львівська область. 

? Прекрасні соки, до речі, кращі. 

МАГДЯК А.Я. Самі  кращі – так. Тільки він орендує яблуні і 

виготовляє цей сік з закупленої сировини, хоча звітує, що це його власного 

виробництва, і тому він має пільги на ПДВ.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Отримує преференцію. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, є згода, ви нас переконали, добре. Прошу 

підтримати проект рішення і визнати закон корупціогенним. Соки смачні. 

Дякую. Одноголосно.  

І законопроект щодо обмеження максимально… 

Ви проти були? Перепрошую, пан … 
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СОРОЧИК Ю.Ю. Ми вже проголосували. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Та тут ідеться про оптову торгівлю. Виробляє, то 

добре, а оптова торгівля. Одноголосно. Дякую.  

Останній проект рішення 2647. Там теж саме – обмеження заробітної 

платні. Я пропоную до всіх застосовувати один підхід, визнати закон 

корупціогенним, при всій повазі до колег, авторів закону. Дякую. Зафіксуємо. 

Пан Ігор утримався. Але це від обміну вас немає врятувати. Дякую.  

Скільки у вас ще є часу?   

Колеги, тоді прошу вважати сьогоднішнє засідання закритим.  Юрій і 

Костя іде.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Можна поступити проще. Я пропоную… (Шум у 

залі) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Іванович, будуть обговорення. В мене є 

зауваження, у вас завжди є зауваження, не треба так робити.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не треба, ну, я благаю. Ну, голосування за когось я 

цим… 

 (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. Ми зустрінемося, ми прекрасно працюємо.  

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друзі!  

ЛЕЩЕНКО С.А. Колеги, у нас присутні на комітетах представники 

громадського моніторингу, вони все відслідковують.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Костянтине, Юрію, дивіться.  

Перше. Ну, це не правильно з точки зору процедури, ми їх завжди тут 

дотримувались.  

Друге. Я от Юрію Юрійовичу звернув увагу. У нас є дуже серйозний 

законопроект, який регулює закупівлю телекомунікаційного сигналу. Ми 
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визнали його нормальним, експерти з Комітету зв'язку взялися за голову і 

показали нам, де там корупція.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це цілий корупціогенний закон, який за процедурою 

одного учасника дає "Зеленбуд" право все закуповувати. 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я про те, що нам треба все робити якісно, 

обговорювати, запрошувати організації громадські, щоб це було по 

справжньому. Інакше наш комітет просто почне помилятися.  

Давайте побажаємо пану Костянтину плідної наради в уряді і… 

ДОБРОДОМОВ Д.Є.   (Не чути) 

СОРОЧИК Ю.Ю. Воно є тут.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. В чому сенс звернення?   

ДОБРОДОМОВ Д.Є.   (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Який номер матеріалів? 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. … просто друзі, ми так нікуди не рушимо… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дмитре, що ви пропонуєте? 

СОРОЧИК Ю.Ю. Скерувати… 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Дивіться, це 2 хвилин, але  це важливо. У мене 

є… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дмитре, кажіть пропозицію, ми ж пам'ятаємо тему. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. У мене пропозиція подати звернення щодо цього 

військового комісару, який … 

СОРОЧИК Ю.Ю. Бродить.  

ДОБРОДОМОВ Д.Є. … в цьому отримав статус учасника АТО, ви 

пам'ятаєте, ми цією темою системно займаємося разом з оборонним 

комітетом. Це перше.  

А друге. Помінявся начальник ДФС ми давали на перевірку. Савчук 

подав свої правки, там змінилися працівники. Давайте … Я поясню, що зараз 
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відбувається у Львові, не дасть Юрій Юрійович збрехати. У Львові вся 

податкова обкладена шинами, я просто вам розказую, … 

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Діма, давай розберемося, після вчорашніх ваших 

поширень… 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Яких поширень?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ваших… Я про інше, до всіх цих тем треба ставитися 

серйозно. Отак наспіх не треба. Ми домовлялися проект рішення роздається 

членам комітету, вони ознайомлюються і голосують. При всій повазі.  

У нас є одне рішення, коли нам просили виділити члена комітету для 

певної групи, правильно Юрій Юрійович? 

СОРОЧИК Ю.Ю. Давайте закінчимо одну тему. Давайте спочатку одну 

закінчимо, потім перейдемо на іншу.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ж кажу. Ми не можемо розглядати рішення, проект 

якого не розданий членам, не обговорений ними з експертами… 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Посада вже обіцяна їм… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Навпаки. Тепер "Самопоміч" не може дозволити 

змінювати будь-кого хто там є, тому що скажуть, ну ми ж говорили… 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Я извиняюсь, вы учтите мой голос, это будет 

абсолютно нормально.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Останнє рішення. Нас… 

(Не чути)   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Національне агентство з питань державної служби 

просить представника комітету для міжвідомчої робочої групи з питань 

оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, на виконання 

коаліційної угоди. Хтось хоче прийняти участь в такій міжвідомчій? Прошу, 

підтримати цю ініціативу, делегувати пана Ігоря. Чудово.  

Все. Дякуємо. Хорошої роботи, а Юрій Юрійович розмножиться…  

СОРОЧИК Ю.Ю. Почекайте, …  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Це не з АТОшниками, це йдеться про Бродівський 

район. Я хочу розібратися, які проблеми в Бродівському районі, прочитати  

проект твого звернення і проголосувати за нього.  

(Загальна дискусія) 

? На Верховну Раду вносимо пропозицію про заміну  цих прогульників, 

які не ходять на комітет. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Юрійович готує… 

СОРОЧИК Ю.Ю. Юрій Юрійович, але можна, бо в житті ж всі не …    

Але. шановні колеги, давайте ми все-таки подумаємо як нам 

організовувати роботу.  

Єгор Вікторович, це: все, що я можу, я роблю, але без вас, мені не 

обійтися. І тому я вам скажу, що ну мене цей дивує факт і обурює, не 

ображайтеся. Ми збираємося, ми готуємо матеріали і ви просто не розумієте, 

скільки голів комітетів, керівників секретаріатів, радник Голови Гройсмана 

(це для тих, хто в БПП, щоб розуміли: вас контролюють добряче), 

телефонують мені і наполягають, чому не розглядається там експертиза і так 

далі. І оцей висновок, який ми зараз, говоримо не вистачає голосів, воно ні 

для кого. Тоді давайте, вносимо зміну в Закон  про запобігання і протидію 

корупції з тим, щоби з нас забрати антикорупційну експертизу. Ви розумієте, 

ми "тормозимо" всіх  решту в…  

Який небезпечний зараз є прецедент? Що, якщо ми, не будемо  

надавати експертизу, то закони будуть йти без наших експертиз і тоді 

виникне ситуація, що це все профанація.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Дмитре. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Мені здається, була чудова ідея з приводу того, 

щоб проаналізувати - у нас є півроку. Можна проаналізувати тенденції: хто 

систематично, давайте визначимо, там більше половини пропускає. 

Звернутися офіційно, публічно з трибуни Верховної Ради, у нас є завжди 

перше для виступів, з тим, щоби ті фракції змінили цих людей і зобов'язали 
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ходити – це найправильніше. Давайте послідовно іти. Ми розуміємо, 

дивіться… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але в нас буде менший кворум, насправді, ця група 

людей постійно працює і ми можемо завжди збиратися і працювати. Якщо  

кворум буде наприклад навіть 10, ну ми завжди зможемо… 

БАРНА О.С. Щоб відкликали цих… 

СОРОЧИК Ю.Ю. Та ніхто, ну ви ж бачите, яка важка процедура 

відкликати. Лідери фракцій не можуть відкликати, коли це просто вкрай 

необхідно. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Слухайте, ну ми мусимо не звертати на це увагу, 

давайте ми розпочнемо цю діяльність. Ну, тому що слухайте, я думаю, що 

тут всі  присутні згодні тому, що всіх тут присутніх, ми один одного і бачимо 

на цих засіданнях. А де ще половина наших людей? Ну ще є двоє-троє, які 

реально ходять, треба визнати. А де решта семеро людей, які нам постійно… 

(Загальна дискусія) 

Та опозицію взагалі… хай йдуть займаються своїми справами. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми рішенням коаліції виключимо із комітету - і буде 

праві. Скажемо: вони не контролюють боротьбу з корупцією.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Але вони мають право, на жаль, квотно… І ми не 

зможемо рішенням коаліції, бо рішення коаліції – це не закон. Я просто так… 

Бо ми ссилаємося дуже на коаліцію… (Шум у залі) 

Не в порушення закону. Не можна буде виключити, всі представництва 

по квоті мають мати… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, представництва – ні. Якщо будуть ходити, ми з 

задоволенням… 

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми прогульників включимо. 

(Загальна дискусія) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви мені підпишіть всі прогули по оцьому, по тижню 

роботи в комітетах. 

? Хто останній раз бачив з "Опоблоку" когось… 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Де Мирний? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А хто це? Я вже забув, хто це. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Підкомітетом керує! 

? Дунаєв був тільки один раз. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, давайте подякуємо Юрію Юрійовичу за його 

вболівання за нашу роботу. Чекаємо від нього підготовленого списку 

прогульників – і голосуємо. 

(Загальна дискусія) 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. … у вівторок сесійний… Давайте всі візьмемо 

слово, передамо Єгору, щоб Єгор виступив з цією пропозицією, принаймні 

… Верховної Ради, давайте поки морально подавимо. Це теж правильно. 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Політично зачмарити їх… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але мені треба рішення комітету.  

(Загальна дискусія) 

СОРОЧИК Ю.Ю. Колеги, але в нас є і наш колега Кривохатько – немає. 

То зачмаримо не тих… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кривохатько, до речі, ходив час від часу, і навіть був 

корисним. 

(Загальна дискусія) 

СОРОЧИК Ю.Ю. До відома: два члени комітету – Осуховський Олег 

Іванович і Барна Олег Степанович – нуль. (Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але це тільки тому, що мені вирізали апендицит.  

Колеги, дякую. Всім хороших вихідних! 


