
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань запобігання і протидії корупції  

від 01 липня 2015 року 

Веде засідання Голова Комітету Є.В.СОБОЛЄВ 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вже час, бо у нас його мало, і почати голосувати.  

Давайте, перше, затвердимо порядок денний. Прошу підтримати. Хто 

"за" порядок денний. Дякую. Одноголосно.  

Закон 2879. Юрій Юрійович, запитання. До четверга ще правки 

приймаються до цього закону. Чому воно стоїть?  

СОРОЧИК Ю.Ю.  Не до четверга, а до сьогодні до кінця дня. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну тобто до… Да, в четвер вже вичерпується цей 

період. То ми не можемо його ще розглядати. 

СОРОЧИК Ю.Ю.  Можемо. Чого "не можемо"? Якщо будуть правки… 

Їх же немає, ніхто нічого не надає.  

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Я сьогодні підписував особисто правки. 

СОРОЧИК Ю.Ю.   Свої?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Ну, так, мені здається, там є, ваші правки є. І не 

тільки ваші. То єсть правочки тут це є. Чого є проблема? Що може статися, 

що його захочуть розглядати завтра або  у п'ятницю.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозумів.  

Колеги, у всіх є табличка порівняльна   до Закону номер 2879 про 

внесення змін до 46 статті  Закону "Про запобігання корупції"?  Якщо немає 

заперечень… У всіх є? Отак виглядає. (Шум у залі)  

Немає? (Шум у залі) Хотіли?  

Добре. Тоді давайте пропустимо заступника міністра дочекаємося. 

Другий теж пропускаємо, да, Юль?  Юль, ми пропускаємо  чи ні?  

СОРОЧИК Ю.Ю.  Ні,  розглядаємо.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Другий розглядаємо.  
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Колеги, подивіться на Закон 2892. Цим законом пропонується 

збільшити термін  подання інформації щодо вигодоодержувачів… щодо 

бенефіціарів ще на півроку. Я, чесно кажучи, не розумію, чому це вважається 

не корупційним. І чому в проекті рішення пропонується ухвалити це за 

основу? Це ж навпаки, по суті, відтермінування виконання антикорупційного 

законодавства.  

БАРНА О.С. Раз не він не відповідає корупційному законодавству, вже 

корупційне.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я пропоную обидва висновки змінити на протилежні, 

визнати його корупціогенним і рекомендувати парламенту відхилити. Бо 

йдеться про те, що має бути створений реєстр бенефіціарів, термін 

вичерпаний. Ми з вами спеціальним законом надали можливості в першому 

читанні вже ухваленим, для тих суб'єктів у яких збігається бенефіціар і 

власник нічого не декларувати і тоді це означає, що держава вважає власника 

бенефіціаром. Врегульовано повністю питання, чому Єремєєв з Москаленком 

пропонують його відкласти ще на півроку, не ясно? 

БЕРЕЗА Б.Ю. Я можу пояснити, якщо це потрібно? 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте.  

БЕРЕЗА Б.Ю. Все дуже просто, тому що в деяких компаніях, де пан 

Єремеєв не є власником, він є бенефіціаром. Це кіпрські компанії та це 

компанії, які приймають участь у тендерах. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ясно.  

БЕРЕЗА Б.Ю. Тому це його, мабуть… Так, це його приваблює. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тоді колеги пропозиція сформулювати проект 

рішення наступним чином: проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів 

юридичних осіб та публічних осіб (номер 2892) не відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства, оскільки відкладає реалізацію дуже 

важливої антикорупційної політики. Рекомендувати Верховній Раді 

відхилити законопроект.  
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Якщо немає заперечень, прошу підтримати цей проект рішення. 

Одноголосно. Дякую.  

Пункт  номер 3. Давайте розглядати, я буде зачитувати тільки номер 

законопроекту, який комітет вважає, експерти комітету такими, що 

відповідають законодавству в протидії корупції. 

1508. У всіх відкриті матеріали? Матеріали номер 3.   Він є таким, що 

має розглядатися з Міністерство юстиції, і ми запросили Міністерство 

юстиції. Мені здається, навіть сам міністр сьогодні хоче бути. Мені дзвонив 

міністр юстиції і сказав, що… Мені треба їх зустріти?  

(Загальна дискусія) 

 (Шум у залі)    

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Всі доброго дня! Мене звати  Єгор Соболєв, я є 

головою цього комітету. Разом із шанованими колегами ми  вважаємося  

найактивнішим комітетом парламенту з репутацією  людей, які вперше в 

історії українського  парламентаризму почали  боротися з корупцією.      

Наше головне досягнення, що наш парламент не ухвалив жодного 

рішення, яке би сприяло корупції. На відміну від багатьох попередніх 

парламентів, близько… близько сотні законопроектів ми визнали 

корупціогенними. І жоден з цих законопроектів не став законом. Тобто 

можна сказати, що парламент у 100 відсотках випадків слухає наш комітет. 

Нам дуже приємно бачити настільки представницьку делегацію країни, 

яка є нашим стратегічним партнером. 

ПІТЕР РОСКАМ. Дякую, пане голово. Я хочу представитися. Мене 

звуть Пітер Роскам. Я представляю Республіканську партію з великого 

Чикаго. І також я очолюю комісію Палати представників "Партнерство 

заради демократії". Вона працює з молодими демократіями і розвиває 

відносини з країнами саме такого рівня стратегічного партнерства, про яке ви 

говорили. Я хочу підкреслити, що у нас з Україною дійсно високий 

партнерський потенціал, ми дуже високо цінуємо ці відносини. І я на цьому 

зупинюся, і продовжу далі.  
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Я хочу сказати, що в Конгресі існує певна одноголосність, єдина думка 

щодо українського питання. І я хочу представити своїх колег. Це співголова 

комісії "Партнерство заради демократії" Девід Прайс з Північної Кароліни, 

Луіс Кепс із Каліфорнії, Том Райс з Невади, Роб Вудалс з Південної Кароліни 

і також Майкл … Джордж. І я хочу сказати, що ми підтримуємо розвиток 

відносин між конгресом і парламентом України, Верховною Радою, ми 

хочемо бути для вас ресурсом. Але, з іншого боку, ми хочемо також вчитися 

від вас, оскільки трансформаційні процеси зараз в Україні настільки 

динамічні, що тут є, ну чому повчитися. 

Пане голово! Я з вашого дозволу, хочу передати одразу слово до своїх 

колег, щоб вони могли задати питання. Якщо це для вас прийнятно, то ми 

одразу зможемо перейти до діалогу. 

Я хочу одразу надати слово Тому Райсу з Південної Кароліни, оскільки 

під час минулої зустрічі йому не вистачило часу для свого запитання, то я 

перед ним зараз винуватий. 

ТОМ РАЙС. Я хочу привітати ваші зусилля і висловити повагу до 

ваших зусиль боротьби з корупцією і підтримку антикорупційних зусиль 

вашого уряду. 

Зрозуміло, що боротьба з корупцією – це така боротьба, яка триває 

завжди і особливо з огляду на те, що корупція проникла в усі сфери життя і 

ви отримали суспільство корумповане вже у спадок. 

Тому у мене кілька питань. На якому етапі з вашої точки зору зараз 

знаходиться процес боротьби з корупцією? Чи ви бачите якісь зміни? І яка 

суспільна думка щодо цього? 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я з вашого дозволу, колеги, розпочну і тоді будь-хто 

бажаючий продовжить. Я хотів сказати, пані  …, що нам дуже приємно 

вітати її тут. З технічних причин її не представили під час вступного слова.  

Якщо відповідати на ваше питання прямо, як люблять американці, ми 

на дуже самому початку і суспільство вкрай незадоволене результатами 

антикорупційних зусиль всіх органів врядування.  
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Я думаю, що ви можете прямо сказати про повне незадоволення людей.  

Єдине досягнення, про яке я вже згадав, цей парламент, значною мірою 

завдяки нашій роботі не ухвалив жодного закону, який містив би корупцію, 

який би породжував її. Але в усьому іншому ситуація залишається 

жахливою, корупція далі керує багатьма державними установами і 

підприємствами.  

На жаль, Віктор Янукович не забрав з собою в Росію тисячі суддів, 

прокурорів, керівників державних підприємств, які є високими майстрами 

корупції. І, на жаль, величезна частина з них далі залишається на посадах і 

далі продукує корупцію. Я є членом, як і багато моїх колег, по комітету 

правляча коаліція, але я маю чесно сказати, що і в середині нашої коаліції, в 

тому числі і серед керівників держави, які прийшли до влади в результаті 

Євромайдану, є багато людей, які хотіли б зберегти корупцію, бо вона 

вигідна персонально.  

Ми боремося і маємо плани надалі боротися з цим трьома методами. 

Перший метод – це ухвалення якомога сильнішого антикорупційного 

законодавства. Наприклад, просто зараз Сергій Лещенко зробив величезну 

роботу, щоб підготувати закон про прозоре державне фінансування 

політичних партій. Другий метод, ми намагаємось створити процедуру і 

парламентського контролю. В цьому сенсі, до речі, нам було б дуже важливо 

і корисно дізнатися про досвід Сполучених штатів. Тому що система 

парламентського контролю у вас відлагоджена набагато краще.  

Я б хотів відмітити величезну роботу, яку зробив Борислав Береза, він 

очолював робочу групу парламентарів, які розслідували корупцію у великих 

державних підприємства, і вони знайшли дуже багато страшних фактів.  

І нарешті, третє завдання, яке  ми перед собою ставимо – це тримати 

відповідальними керівників правоохоронних органів Генеральної 

прокуратури, Служби безпеки і  Міністерства внутрішніх справ. В цьому 

комітеті ми, з  абсолютною більшістю  колег, ініціювали і вперше в історії  

України, домоглися відставки попереднього Генерального прокурора.    
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Втім як я сказав на початку, ми лише починаємо роботу   в усіх 

напрямках, тому що корупція, на жаль, з'їла українську державу, і зараз ми 

маємо витягнути її  залишки з цієї страшної  пащі.   

ЛЕЩЕНКО С.А. Я той самий Сергій Лещенко, який займається 

Законом  про фінансування партій. І я  в цілому згоден з тим,  що корупція 

залишається головно проблемою для українського суспільства. Але наш 

комітет робить дуже багато для того, щоб подолати це явище.  Але наш 

комітет активно сфокусований на тому, щоби побудувати інституційні 

запобіжники для  того, щоб  обмежити вплив корупції на суспільство і  

великий крок в цьому напрямку  зроблений – це створено Національне   

антикорупційне бюро. Яке починає свою роботу з осені цього року, коли 

перші детективи мають пристати до розслідування перших кримінальних 

справ щодо високопоставлених корупціонерів, які будуть знайдені в ході     

їхньої діяльності.  

Проблема в тому, що це повністю нове агентство, де немає поки що  

жодного  детектива і повна прозорість процедури відбору як  керівника, так і 

детективів зайняло певний час. Тому це не є питанням зволікань, це є 

питання максимального забезпечення прозорості.  

І також на завершення скажу, що наш комітет активно займається 

питаннями  відкриття реєстрів, і Україна може стати однією з найбільш 

прозорих країн Європи. На сьогодні вже відкрито те,  що в багатьох країнах 

недоступно. Це кінцеві власники юридичних осіб, компаній, які беруть 

участь в тому числі в державних закупівлях.  

Також в нашому комітеті  створено робочу по підготовці закону про 

лобізм. Крім того, спільно з  громадськістю ми напрацьовуємо Закон про 

захист так званих … тобто людей, які  всередині готові надавати інформацію 

про корупцію. 

І загалом наш парламент активно бере участь в демонополізації 

олігархічного впливу. От прямо зараз відбувається Комітет  з питань свободи 
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слова, де розглядають Закон про прозорість медіа-власності, який 

покликаний зменшити вплив олігархів на медійне середовище України.  

І якраз Мустафа, який доєднався до  нас, він є оргкерівником робочої 

групи з підготовки Закону "Про лобізм", щоб унормувати це явище, яке в 

Америці вже багато років як є частиною політичного процесу. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я хотів би презентувати наших співрозмовників. 

Абсолютна більшість членів комітету вперше потрапили в парламент якраз в 

результаті Євромайдану. Сергій і Мустафа до обрання були найкращими в 

Україні журналістами-розслідувальниками. 

А зараз би я хотів надати наступні слова Володимиру Парасюку, який є 

історичною постаттю в Україні. Після його виступу на сцені Євромайдану 

Віктор Янукович втік з країни. 

ПАРАСЮК В.З. Я дуже хотів би подякувати голові за такі слова. Але, я 

думаю, що це наша всіх спільна перемога, тому що він нас всіх злякався.  

Я що хотів сказати, у нас багато є чиновників, які 23 роки займалися 

корупцією і ціною власних, тобто, повноважень, тобто перевищуючи власні 

повноваження, збагачувалися. Я буду тезово може чи? Але в нас є ще таке 

явище, воно склалося так, що Україна не в найкращому економічному 

становищі, що в нас деколи ситуація заставляє людей порушувати закон і, як 

би кажучи, брати взятки, тобто займатися корупцією. Тому що велика 

кількість людей зараз є за межею бідності і я говорю про нижчі верстви 

населення, тобто  там про лікарі, вчителів, які при теперішніх зарплатах і при 

теперішньому соціальному захисті не можуть забезпечити свою сім'ю, тому 

вони мусять якось йти на таке неправильні кроки. Тому, як Сполучені Штати 

Америки, як стратегічний партнер України, повинен нам допомогти в 

економічному зростання. І я переконаний, що це відіб'є величезний кусок 

корупції на низах, тобто найменший рівень корупції.  

І хотів на завершення сказати, що всі країни, партнери наші, я вважаю, 

що повинні брати активну участь в допомозі і розбудові антикорупційних 

законів, взагалі, боротьби цієї. Адже ми також хочемо як держава комусь теж 
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допомагати. Тому вам дякую, що приїхали, я думаю, що колеги ще будуть 

мати, що добавити.   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я би хотів надали слово Ігорю Луценку, який був  

громадським активістом, дуже відомим в Києві, багато років. Під час 

Євромайдану він був вкрадений спеціальною групою, яка тероризувала 

людей, що потрапляли від поранень в місцеві лікарні, він був жорстоко 

катований, слава Богу вижив і тепер як член нашого комітету разом з іншими 

докладає зусиль, щоб контролювати розслідування справ проти тієї банди, 

що тероризувала майдан.  

ЛУЦЕНКО І.В. Дякую, хотів би сказати, що без такої ретельної уваги, 

яку я, особисто, відчуваю уваги з боку Сполучених Штатів до питання, 

зокрема розслідування злочинів проти майдану. Я думаю, що ми б не 

зробили прогресу, який у нас є. І я перепрошую. Чому я зараз запізнився? 

Тому що я був на засіданні регламентного комітету, який врешті, після 

піврічної майже боротьби, схвалив проект постанови по створенню  

тимчасової слідчої комісії, яка буде займатися саме фактами саботажу 

розслідування щодо злочинів проти Майдану – це було зроблено буквально 

там півгодини тому. 

Ну, це насправді така позитивна подія. І насправді, зараз стоїть дуже 

багато завдань, які власне прописані в нашій   коаліційній угоді щодо того, 

що парламент має допомагати  розслідувати  справи щодо активістів 

Майдану. І до цих пір наш комітет, ну фактично, я вважаю,  був чи не 

головним у цьому процесі.  

Але з іншого боку, зі сторони виконавчої влади,  ми буквально сьогодні 

ж отримали досить такі тривожні сигнали, що та, на мій погляд достатньо  

чудова я б сказав група слідчих, котра працювала в Генеральній прокуратурі. 

Спеціального управління розслідувань, воно має бути через 3 місяці 

розформоване і всі справи мають бути, або передані суду, або закриті. Ця 

інформація також сьогодні була отримана і це, на мій погляд, надзвичайно 

тривожний сигнал, на який я хотів би звернути увагу вашу.  
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І я думаю, що в майбутньому нам також буде необхідна ваша 

підтримка, для того щоб уникнути всіх оцих от згаданих мною ризиків і 

успішно боротися з корупцією, запроваджуючи принцип невідворотності 

покарання винних. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В нас дуже багато бажаючих розповісти, як ми 

збираємося подолати корупцію. Я пропоную, щоби ми були ввічливими. Ми 

зараз почули всі запитання, а потім змогли би на них разом відповісти, щоби 

було ефективне спілкування, якщо ви не заперечуєте. 

Так. Тому якщо зараз американські колеги мають запитання, я 

пропоную зібрати всі запитання, і далі вже передати слово нам. 

?. Я дуже дякую за таку чудову ініціативу, тому що, наскільки я 

розумію, в нас вже залишається 10 хвилин, і я передаю слово Девіду Прайсу, 

моєму колезі по головуванню в Комісії за демократію. 

ДЕВІД ПРАЙС. Яка кількість…  

Я маю невеличкий коментар, а потім запитання. Щодо коментаря, то я 

дійсно дуже вражений представництвом вашого комітету, широтою вашого 

порядку денного. Насправді, це, мабуть, найширший комітет і за 

представництвом, і за колом питань, які я взагалі коли-небудь бачив. Цікаво 

було би дізнатися взагалі модель, за якою формувався цей комітет: чи це 

представництво всіх партій, чи якийсь інший принцип. Взагалі дуже багато 

питань до принципів вашої роботи. Наприклад, як ви ініціюєте от вказані 

розслідування корупції серед високопосадовців. Чи у вас є на це… чи, 

наприклад, фінансування політичних партій. Чи є у вас безпосередньо владні 

повноваження на це, чи ви це делегуєте іншій установі? Також  щодо 

консенсусу питання. Чи у вас існує достатньо підтримки в самому 

парламенті? І також, наприклад, коли ви бачите, що якесь законодавство є 

корупціогенним, яким чином відбувається його аналіз? Кому ви про це 

повідомляєте? Тобто дуже багато. Я не очікую, що на всі  з них я отримаю 

відповідь, але от загалом коло моїх питань.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Борислав Береза, заступник голови комітету, першим 

буде відповідати. Борислав був так само одним з активістів Євромайдану, як і 

більшість членів цього комітету. Він представляв "Правий сектор". 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. Як я сказав, більшість з нас були активістами 

Євромайдану, і ми маємо честь мати людей, які  прийшли в парламент прямо 

з армії. Зокрема не можна не згадати Юрія Тимошенко, Костянтина 

Матейченко, який створив цілий батальйон  в рідному місті і захистив його 

від  російського нападу. Втім я би зараз повернувся до Борислава, щоби він 

встиг відповісти.  

БЕРЕЗА Б.Ю. Добрый день! Я являюсь независимым кандидатом, я не 

являюсь членом какой-либо партии, не являюсь членом коалиции, я являюсь 

оппозиционным кандидатом из конструктивной оппозиции, задача которой 

смотреть, корректировать власть и говорить ей когда она ошибается.  

Я не являюсь представителем "Оппозиционного блока" нельзя путать – 

это разные вещи. "Оппозиционный блок" – это структура, которая наследник 

Партии  регионов, у настоящей оппозиции нет ничего общего с Партией 

регионов. Это раз. 

Второе. Я попал сюда именно по принципу разностороннего набора в 

этот комитет. Каждая партия делегировала по своей квоте в зависимости от 

количества депутатов, количество людей – это раз. Я  наверное,  буду 

постепенно говорить, тезисно, а вы будете переводить, так будет проще.  

Также сюда попали представители всех партий и все беспартийных,  

которые хотели попасть в этот комитет. Работаем мы каждую неделю, мы 

собираемся раз в неделю и анализируем законопроекты, которые 

предварительно обрабатывают специалисты из нашего секретариата, также 

работают наши юридические службы, вместе с нами – это раз.  

Также у нас есть внеочередные заседания, когда нам приходиться 

встречаться с представителями крупных ведомств или министерств. Кроме 

этого, существуют совсем внеочередные ситуации, когда коррупционные 
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скандалы сотрясают украинское общество, тогда мы встречаемся все вместе. 

Происходит заседание, на котором мы принимаем решение, которое дальше 

реализуется в стенах парламента или на Кабмине. 

Когда вы спрашиваете нас, есть ли у нас поддержка в обществе, я 

думаю, что наш комитет поддерживают как никакой другой. Наверное, 

комитет по банковскому делу, по налогам или по АПК постоянно под 

вопросом: так ли честны депутаты, которые там работают. Но к вопросу о 

борьбе с коррупцией внимания еще больше. И на наш комитет рассчитывает 

большинство украинцев. Поэтому мы пользуемся поддержкой не только 

украинцев, но и общественных организаций, которые помогают нам. А также 

структур, которые фактически, в том числе и работают совместно с 

американским правительством, …… и остальные, которые также оказывают 

нам помощь. 

Но, не смотря на все, что есть и поддержка общества, есть желание 

самих членов комитета и, не смотря на определенную все-таки 

возможность… Мы все, практически все являемся здесь медийными 

личностями, у которых есть доступ к средствам массовой информации. 

Иногда у меня возникает ощущение, как и у моих коллег, что мы боремся с 

ветряными мельницами, как Дон Кихот. Как пример могу привести 

комиссию, которая недавно была. Это комиссия, рабочая группа, которая 

была основана на базе нашего комитета и еще одного комитета. Здесь 

присутствуют мои коллеги, которые были членами этой рабочей группы. В 

рамках рабочей группы были обнародованы вопиющие акты коррупции, в 

том числе были названы схемы и фамилии людей, которые принимали 

участие. Так сложилось, что некоторые фамилии – это фамилии народных 

депутатов которые находятся сейчас в сессионном зале. Несмотря на то, что 

эти фамилии были оглашены, Генеральная прокуратура и любые другие 

правоохранительные органы не отреагировали никоем образом. Это говорит 

о том… 

(Не чути) 
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БЕРЕЗА Б.Ю. Я могу закончить? Спасибо.  

Это говорить о том, что все-таки борьба с коррупцией у нас зачастую 

наталкивается просто на тишину и это наша проблема, ее не доводят до 

конца. Только тогда, когда первых коррупционеров действительно посадят, 

только тогда можно будет говорить, что борьба с коррупцией перешла из 

формального дела в реальное. И только после этого можно говорить о начале 

череды побед.  

Мы бы были наверное крайне признательны Соединенным Штатам, 

если бы они не только нам советовали и консультировали но и настоятельно 

требовали бы от нашего руководства, руководства нашей державы, 

следовать, как коалиционному соглашению так и общечеловеческим 

принципам, для которых борьба с коррупцией стоит на первом месте.  

Я не знаю ни одной страны мира, где бы победили коррупцию на сто 

процентов. Но в Украине коррупция – это уже норма жизни, с которой нам 

приходится сражаться и ежедневно. Поэтому, если Украина проиграет эту 

битву, то такого государства просто больше не будет. Спасибо. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякуємо за ваш візит. Шкода, що багато колег 

не змогли виступити. Я думаю, що ми можемо вважати цю зустріч 

знайомством і готові її продовжити в  зручний для вас час. У вас тут чудове 

посольство, будемо раді знову вас бачити. 

ПІТЕР РОСКАМ. Пане голово, у нас для вас є подарунок, який 

спрямований не на корупційну дію, а для того, щоб вас підтримати і 

заохотити. (Оплески) 

Будь ласка, відкрийте його зараз, і я вам розкажу історію, яка пов'язана. 

Це коли Президент Порошенко виступав в Конгресі США, йому подарували 

таку картину, а це її репродукція, і це намалювала моя дружина, яка 

наполовину українка. (Оплески) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Величезна вам подяка! … місці, яке ми виберемо. І 

великі вітання вашій дружині від всіх нас! 

Колеги, є пропозиція поспілкуватися.  
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Я би хотів ще, пані Катерино, представити міністра юстиції. І прийшов 

наш…  

(Шум в залі)   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я пропоную відновити нашу роботу після 

такої чудової зустрічі. До нас приєднався шановний міністр юстиції Павло 

Петренко, якого ми завжди раді бачити. Бориславе, це те саме.  

Є пропозиція повернутися до розгляду законопроекту номер 2879. Ми, 

нагадаю вам, його ухвалили в першому читанні, але під час обговорення 

парламентарями, були висловлені побоювання, що не чітко виписані вимоги 

щодо майна, яке має декларуватися, що можуть бути зловживання, тому ми 

підготували поправки до другого читання. Є пропозиція наступна, йти по 

поправках, слухати позицію Міністерства юстиції, слухати парламентарів. О, 

оце дисципліна, що значить справжній комбат.  

Поправка номер 1, моя. Прошу подивитися, йдеться про включення 

цього закону об'єктів не завершеного будівництва. Пам'ятаєте історію з 

керівником ДАІ, який не декларував будинок, тому що формально він не був 

введений в експлуатацію. Пропонується закрити цю дірку. Прошу позицію 

Міністерства юстиції.  

ПЕТРЕНКО П.Д. По цій поправці ми повністю підтримуємо, це 

правильна, слушна поправка, для того щоб прибрати прогалину, яка давала 

можливість певним державним службовцям не вказувати в деклараціях 

майно, яке є незавершеним будівництвом. Тому тут  у нас нема застережень 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тоді прошу… Ми будемо за кожну окремо 

голосувати чи в кінці разом? 

Якщо немає заперечень, то тоді ми йдемо далі. Вважаємо поправку 

врахованою, а потім голосуємо "за" повністю. Добре? 

Пане Іване, є згода? 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Ми зараз розглядаємо поправку номер 1. Я 

пропоную такий алгоритм, слухаємо позицію Міністерства юстиції, оскільки 
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це їхній законопроект, обговорюємо поправку, якщо немає заперечень, 

вважаємо її врахованою і йдемо далі, в кінці голосуємо все разом. Добре? 

Тоді поправка номер 2 народного депутата Чумака. 

Він пропонує інше формулювання, яке описує ситуацію, коли у 

посадовця є майно, він ним користується, але фактичним власником не є. 

Я дивлюся Дмитро Котляр хотів висловитися. Так? Про цю поправку. 

Давайте дамо громадськості слово. 

КОТЛЯР Д.М. Дякую. Шановні члени комітету, я хочу звернути увагу, 

що ця поправка, вона перекреслюється наступними поправками. Зокрема, 

поправка поправкою номер 5, яка мені здається є більш вдалою, яка 

стосується того самого об'єкту декларування. Тобто йдеться про майно, яке 

формально належить третім особам, але реально його контролює і здійснює 

щодо нього користування і розпорядження суб'єкта декларування. 

Щоб таке майно не уникало декларування якраз і пропонується 

доповнити статтю 46 закону. Але є кілька варіантів, як це зробити. 

В першому читанні це було прийнято, як новий пункт 13 в частині 

першій, але це не зовсім вдалий варіант, оскільки він означає, що форма 

змінюється, що ми ще раз те саме нерухоме і рухоме майно будемо 

дублювати ще й в новому пункті, а також не охоплюються ті обмеження по 

сумі цих об'єктів декларування, які є в попередніх пунктах, пунктах 2, 8. І 

тому поправка номер 5, вона є більш вдалою з точки техніки, з точки зору 

охоплення. 

Тому я би пропонував і радив цю поправку не враховувати, але замість 

неї врахувати поправку номер 5 з деякими уточненнями. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Яка позиція Міністерства юстиції?  

ПЕТРЕНКО П.Д. Насправді, колеги, і 2, і 5 поправки, вони покращують 

первинний текст закону. І я тут погоджуюсь з Дмитром, щоб ми зараз, щоб 

ми не робили дисбаланс в тексті, давайте тоді сконцентруємося. Я не проти, 

проти 5 поправки, по ній пройдемося детально і для себе зрозуміємо суть, і 

порядок її застосування, і візьмемо її за базу. Я підтримую таку позицію. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді поправку 2, ми враховуємо в сенсі, що вона 

тотожна поправці 5. Ми її не включаємо в текст, а використовуємо її 

формулювання при розгляді 5 поправки. 

КОТЛЯР Д.М. Але редакційно враховуємо. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, редакційно враховуємо. 

Поправка номер 3 народного депутата Ленського: абзац другий, після 

сполучника "та" доповнити сполучником "або".   

ПЕТРЕНКО П.Д. Вона теж буде поглинена 5-ю. 

КОТЛЯР Д.М. Так, вона охоплюється 5-ю. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Враховано редакційно, вважаємо. 

4 поправка. Пропонується виключити абзац третій взагалі.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А вона вже, ця поправка, врахована при першому 

читанні. Якщо ви пам'ятаєте, ми тоді змінили з голосу текст законопроекту та 

за пропозицією Міністерства юстиції: там не залишилося цієї "спеціальної 

техніки і промислового обладнання".   

Правильно, Юрій Юрійович? Тобто, ми її вважаємо врахованою, і це 

вже сталося при першому читанні.  

5 поправка. Прошу Міністерство юстиції висловитися. 

ПЕТРЕНКО П.Д Ну от, насправді, 5 поправка, вона змінює, 

удосконалює текст первинної редакції закону. І тут я просто  пропоную, щоб 

всі її уважно почитали: "У декларації зазначаються також відомості про 

об'єкти декларування, які передбачені в пунктах 2 і 8, тобто це перелік того 

майна і активів, які підлягають декларуванню частини першої цієї статті. Та є 

об'єктами права власності третьої особи, якщо суб'єкт декларування, тобто 

державний службовець, або члени його сім'ї отримують, чи мають право на 

отримання доходу від такого об'єкта, або може прямо чи опосередковано 

через інших фізичних юридичних осіб … щодо такого об'єкту дії. Тотожність 

зі змістом здійснення права володіння, користування розпорядженням, це 
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перша частина. А друга частина тут теж дуже важлива, і тут я б хотів на ній 

наголосити увагу.  

Положення цієї частини застосовується під час подання декларації 

службовими особами, які займають відповідальне  та особливо відповідальне 

становище, а також суб'єктами декларування, які займають посади, пов'язані 

з високим рівнем корупційних ризиків, згідно статті 50, це найвищі державні 

службовці.  

(Не чути)  

ПЕТРЕНКО П.Д. 50 стаття дає визначення. Це перша, фактично, 

перша, третя категорія це найвищі державні службовці.  

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це одні і ті самі люди, така норма з існуючого. 

ПЕТРЕНКО П.Д. Там 50 стаття визначає, тобто мова йде, що ця умова 

не буде розповсюджувати, умовно кажучи, на головного спеціаліста районної 

державної адміністрації. Тобто ми прибираємо велику кількість людей, які не 

будуть. Тобто це міністри, заступники міністрів, керівники центральних 

органів виконавчої влади, губернатори, їхні заступники, тобто ми визначаємо 

прошарок тільки тих, хто найвищі посадові посади займають. Тобто тут, в 

принципі, я концептуально погоджуюсь.  

Єдине, що я хочу нагадати, пам'ятаєте, була дискусія в залі з приводу 

термінів користування. Тобто тоді під стенограму я запропонував варіант, що 

певний строк повинна здійснювати, користування, ця особа майном. Тобто 

там, умовно кажучи, не менше 6 місяців, давайте з приводу цього 

подискутуємо. Тобто формулювання щодо самого порядку користування тут 

гарне, я його підтримую. Але нам треба розуміти, що в залі знову буде 

аргумент, ви нам пропонуєте до другого читання доопрацьований текст 

положень закону. А як будемо доводити, що людина користується постійно, а 

не один раз? От з цього приводу, якщо ви маєте якісь ідеї. 

КОТЛЯР Д.М. Мені здається, 6 місяців це буде неправильно, бо це 

одразу вилучить більшість об'єктів, які могли б підпадати під цю норму, 
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якщо, скажімо, є дорогий автомобіль чи вілла десь та за кордоном і нею 

людина користується лише влітку там місяць або ще щось, то вона 

автоматично випаде з-під цієї норми. І тому, якщо виставляти якісь часові 

обмеження, то можливо зазначити, що періодично користування, тобто що це 

не одноразове, а впродовж року. Тобто що не йдеться про одноразовий 

випадок, що приїхав, користувався там один день і все. Тобто можливо, що 

впродовж року відбувалося періодичне неодноразове користування. Тобто  

більше одного разу. Хоча би так звузити.  

Але просто якщо ми зараз якісь строки встановимо, то вони будуть 

досить умовні, і вони, скоріш за все, будуть використовуватися, що просто 

не… І ця норма не буде працювати як така.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Борислав Береза.  

БЕРЕЗА Б.Ю. Я как пример хочу привести. У меня две недели была 

сломана машина. Я пользовался машиной своего приятеля. Два недели. Это 

же тоже длительный срок достаточно? Получается, я должен записывать  его 

машину как свою собственную. Это не есть правильно и не есть корректно.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дмитре, дивися. Ми півроки затвердили в парламенті  

при першому читанні. Я пропоную півроку записати і тут.   

Якщо ми побачимо, що випадають ті самі віли, в момент, коли 

Нацагентство до них дістанеться, ми зможемо скоротити цей термін. Але 

зараз нам важливо запровадити це як практику. Бо навіть якщо людина не 

користується регулярно віллою, все-одно це може попадати під 

формулювання "тотожне право володінню і розпорядженню". 

ПЕТРЕНКО П.Д. Тоді треба обмежити, що ці 6 місяців вони 

стосуються  лише користування і не стосуються розпорядження. Тобто щоб 

не було, що не треба буде доводити, що він міг розпоряджатися впродовж 6 

місяців. Тобто якщо він може розпоряджатися, якщо він може вирішити 

долю цього майна, то він автоматично є бенефіціаром цього майна. 

Якщо я знаю, що я можу дати завтра наказ і це майно навіть…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді ми додаємо користування… (Шум у залі)  
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ПЕТРЕНКО П.Д. Тут ще одне речення треба там додати, що таке… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ми додаємо просто після слова "користування" 

перед комою слова "користування впродовж не менше, ніж 6 місяців"...  І 

тоді воно буде стосуватися тільки цього. Кома. Да?  

Прохання. Хто слідкує зараз з секретаріату (під стенограму), ми 

додаємо в 5 поправку після слів "користування не менше 6 місяців"… Ні, 

впродовж 6 місяців за один рік. Як там було?  

ПЕТРЕНКО П.Д. Протягом року, який передує…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Протягом року. (Шум у залі) Взяти… цей ухвалений 

варіант, він  був точний.  

Так, поправку 6 ми відхиляємо, бо у нас цифри не змінюються. 

ПЕТРЕНКО П.Д. Абсолютно.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, пане Юрію. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Каким образом можно проконтролировать? Ну, вот 

сегодня две недели, завтра, потом месяц. Кто это будет? Сколько 

чиновников? Каким образом мы сможем это вообще как-то понимать?  

ПЕТРЕНКО П.Д. Тут діє принцип такий. Ви державний службовець, 

який заповнює декларацію, умовно кажучи в 16-му році ви будете 

заповнювати декларацію за 15-й рік, діє принцип презумпції, що ви повинні 

дати достовірну інформацію. Ви пишете, що протягом 16-го року, вірніше 15-

го року, в цій графі у вас не було майна яким ви користувалися за такими 

підставами, окей. Або у вас було це майно яким ви користувалися більше 6 

місяців, ви записали. Якщо ви написали, шо не було, а, наприклад, 

правоохоронний орган набув чи Національне агентство протидії корупції під 

час моніторингу вас за 15-й рік знайде докази, що ви користувалися віллою 

протягом 6 місяців, прибували там, фотографії, інші докази, тоді до вас, тоді 

ставиться питання про притягнення вас до відповідальності за надання 

недостовірних інформації при декларуванні.  

ГАРБУЗ Ю.Г. А не получиться тут, как раз коррупционный момент? 

Если, ну, допустим я к вам приехал в гости, ну, реально в гости, 3-4 раза. И я 
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иду на службу и конкурент Юрий Юрьевич в определенный момент, не 

сегодня, а взял и выставил именно в тот момент, когда, ну, не знаю там на 

службу я устраиваюсь, … декларацию я сдал, ну, и взяли доказали, как 

сегодня у нас к сожалению разное может быть. И мы тем самым, как раз 

порождаем, как раз коррупцию, игру политическую в этом.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Юрію, дивіться. По-перше, Юрій Юрійович 

такого ніколи не зробить, це раз.  

По-друге, будь-який закон може бути предметом зловживання, це не є 

аргументація. Будь-який закон написаний і не написаний може бути 

предметом зловживання.  

Ми говоримо про те, що нам треба включити приховування майна в 

кримінальний злочин. Далі слідчі НАБУ будуть доводити, а судді будуть 

розбиратися наскільки ці аргументи є точними.  

Тому мені здається, що це формулювання в даному випадку є дуже 

компромісним, враховує як інтереси закону так і інтереси громадян. Якщо 

ідеться про користування, то ви справді маєте впродовж пів року цим 

користуватися і мають бути відповідні докази.  Тут жодних проблема немає. 

ПЕТРЕНКО П.Д. Простий приклад. Ви тоді, якщо ви користуєтесь 

таким образом, воно приховано, ви платите за нього комунальні платежі. І це 

зафіксовано, там ви заплатили своєю платіжною карткою комунальні 

платежі. Чи ви там замовляєте якісь покращення на це майно, умовно 

кажучи. Це вже предмет доказування слідчим. Якщо там живе постійно інша 

людина, ваш товариш, він оплачує експлуатаційні всі витрати. Ви до нього 

приїжджали в гості, тут не буде предмета доказування. Ви… 

ГАРБУЗ Ю.Г. Я почему подумал, чтобы не было в политических или 

грядущих вот этих моментах игры. 

ПЕТРЕНКО П.Д. Політичні моменти будуть при любому законі. 

Скажуть, що ви там десь-щось не те зробили. Тому тут, скажімо так, дійсно і 

Єгор правий. 

ГАРБУЗ Ю.Г. Добре, дякую. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправа 6 не потрібна, оскільки ми не змінюємо 

нумерації. Дмитре, я правильно розумію логіку? 

КОТЛЯР Д.М. Да. У мене було питання щодо 5-ї ще. Якщо можна, 

оцей абзац, який вилучили, все-таки щоб подумали, чи дійсно варто це 

робити. Там абзац, який стосувався спецтехніки. Йдеться про те, що особа 

повинна задекларувати юридичні особи, в яких вона є бенефіціар. Вона не є 

прямим власником, вона не є в переліку засновників чи учасників, але 

фактично вона їх контролює, вона є бенефіціаром. Якщо на цю юридичну 

особу записано якесь майно, та ж техніка, обладнання і так далі, ця норма без 

цього абзацу, вона буде означати, що треба буде задекларувати все це майно 

тієї юридичної особи. Тобто всі якісь там, я не знаю, екскаватори, все 

обладнання, яке є в приміщеннях і так далі. І цей абзац, він якраз, щоб 

виключити оцей надмірний тягар щодо декларувань. Бо ця інформація, вона 

вже є, вона не використовується в особистих цілях. Вона використовується 

виключно в діяльності цієї юридичної особи, яку він вже задекларував, що 

він є її бенефіціар. 

Тому цей абзац, в принципі, був логічний. Він трошки звужує предмет 

декларування, але він робить цю норму більш дієвою. Бо ми можемо все 

написати, але ми розуміємо, що це неможливо. Якщо слідувати потім букві 

закону, як воно… 

ПЕТРЕНКО П.Д. Треба дублювати ще раз… 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. …то це буде означати, що все обладнання, все 

майно, яке є на цій юридичній особі, треба буде задекларувати. І ця 

декларація буде просто безмежна. 

ПЕТРЕНКО П.Д. А в мене питання, чи можна, пане голово. Є Антон 

Янчук, заступник міністра, який комунікує з МВФ. Антон, прокоментуй, 

будь ласка, от з приводу їхніх коментарів до уже цього тексту. Вони нам 

написали лист. Щоб ми зразу і по питанню, пов'язаному з спецтехнікою чи 

ми можемо його залишити це формулювання? І по питанням пов'язаним 

строками, і по вищим посадовим особам. Але дуже коротко. 



21 

 

ЯНЧУК А.В. Дякую. Перше. Те, що стосується застереження про 

застосування норми до вищих посадових осіб, МВФ проти цього не 

заперечує. 

Друге. Щодо застереження про те, що ця норма не поширюватиметься 

на спеціальне майно, яке за своїм призначенням не може бути використане 

фізичною особою, тобто використовується виключно в господарській 

діяльності. Ті ж самі екскаватори. МВФ проти цього застереження також не 

заперечує. 

Щодо тіла норми. Оскільки, ну по суті, ми його вперше бачимо, ми 

маємо це погодити з МВФом обов'язково. У МВФа виникали застереження 

щодо, взагалі, механіки 6 місяців. Але ми спробуємо їм це пояснити на тих 

умовах, що це… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, ми ж працюємо для суспільства, а 

Міжнародний валютний фонд просто є рекомендаційним партнером, який 

виділяє кредити і може давати рекомендації, як краще зупиняти корупцію. 

Так?  Які можуть загрожувати цим кредитам. 

Я думаю, що ми тоді повертаємо, як радить експерт редакцію першого 

читання про спецтехніку, а що стосується 6 місяців, ми це залишаємо, 

оскільки це унеможливить зловживання і зніме багато запитань в залі. 

Дмитре, що ви хотіли додати? 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Щодо спецтехніки, то в першому читання там є 

такі слова "…і за своїми властивостями не можуть бути використані 

фізичною особою…". Але і спецтехніка, і промислове обладнання, воно може 

бути використано фізичною особою. Ну тобто, воно… не зовсім вдала 

редакція. І тому пропонується така редакція цього абзацу: "відомості 

передбачені цією частиною не зазначаються в декларації, якщо відповідні 

об'єкти належать на праві власності юридичній особі вказаній у пункті 5.1 

частини першої цієї статті та їх головним призначенням є використання у 

господарській діяльності такої юридичної особи", у дужках (промислове 

обладнання, спеціальна техніка, тощо). 
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Тобто це те саме, але трохи… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чудово! Чудово! Да. Це точніше і менше зловживань. 

Добре. Тоді ми сформулювали остаточно цю поправку, тепер давайте 

остання поправка народного депутата Дмитренка, який пропонує зобов'язати 

членів родини надавати відомості для таких декларацій, інакше – карати їх за 

Адміністративним кодексом.  

Я не знаю, наскільки це коректно?  

Міністерство юстиції, що думає? 

ПЕТРЕНКО П.Д. Ну, дивіться, насправді норма така теж  нова і це не є 

предметом цього законопроекту, тут у нас буде питання, що просто друге 

читання і по 116-й Регламенту, ми не можемо  її включити. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, є пропозиція, щоби це врегульовано було в 

базовому законопроекті про декларації там.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Там 116-а… 

ПЕТРЕНКО П.Д. Тобто буде порушено  регламент. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді ми її не враховуємо. 

Колеги, я прошу підтримати проект рішення рекомендувати 

парламенту ухвалити закон в цілому з урахуванням поправки номер 1, номер 

5, в редакції, що була зазначена, зокрема з додаванням "піврічного терміну" і 

"промислового майна", виключенням. І все. Прошу підтримати цей проект 

рішення. Хто - "за", прошу голосувати. Одноголосно. Чудово. 

Пане міністре, є наступна пропозиція. Ми хотіли з вами обговорити і з 

громадськістю, і з журналістами питання  відкриття реєстрів.  

БЕРЕЗА Б.Ю. А можна … запитання до ...   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Пане, голово, я дуже вибачаюсь. А де пан Лещенко? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Лещенко відпросився, бо він доповідає на 

профільному комітеті законопроект про відкритість Ради, це той, який 

ухвалений був в першому читанні. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Зрозуміло. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Так само як і пан Чумак, він бореться за хороший 

Закон про поліцію у колег в правоохоронному. 

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це важливо. 

Отже, є наступна пропозиція, пане Павле. Зараз громадськість як і 

члени нашого комітету, розірвані між різними комітетами, оскільки зараз   

іде комітетський день, коли важливі рішення ухвалюються. Є пропозиція 

перенести на окремий день ваш виступ, щоби були всі журналісти, вся 

громадськість.  

Єдине, що я хотів звернути вашу увагу: ми збиралися з журналістами з 

їхньої ініціативи про реєстр корупціонерів. Він має бути відкритий за 

законодавством і за результатами зустрічі з вашими колегами, з 

громадськістю, з журналістами. Я написав вам проект рішення, яке можна 

ухвалити. І прохання – надіслати відповідного листа Державному 

інформаційному центру. Вони готові відкрити цей реєстр, але їм треба 

відповідно…  

ПЕТРЕНКО П.Д. Ми уже навіть можемо доповісти. Практично все 

зроблено. Якщо дасте слово, буквально, декілька хвилин… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не можемо надати з такої причини. Прошу… 

директор профільного департаменту Міністерства юстиції.  

ЯНЧУК А.В. Дякую, пане голово.  

Шановні народні депутати! Так, за результатами наших зустрічей з 

громадськістю, які в принципі пройшли дуже конструктивними, ми вдячні за 

пропозиції. І головне, що Інформ'юст підтвердив, дійсно, можливість  

розширення можливості пошуку. Це головна вимога була, як би прохання і 

вимога громадскості. Ми зібрали робочу нараду за участі громадськості і 

Інформ'юст підтвердив, що це можливо, і ми вже направили листа, я можу в 

принципі копію цього листа передати в комітет.  

Ми звернулися і саме відобразили в цьому листі ті побажання 

громадськості, які, власне кажучи, були висловлені під час наради. Це 



24 

 

розширення відповідності до закону можливості пошуку, оскільки на 

сьогодні це здійснюється тільки за  прізвищем, ім'ям, по батькові. 

Крім того ми звернулися і до Державної судової адміністрації з листом 

стосовно того, у який спосіб вони надають нам копії рішень. Там також не 

все дуже добре. І це було в принципі висвітлено під час нашої спільної з вами 

зустрічі із громадськістю тут  в комітеті.  

Ну і до 6 липня ми Інформ'юст чекаємо  відповіді від Інформ'юсту з  

приводу того, що зроблено і в принципі в робочому спілкуванні ми вже 

з'ясували, що найближчим часом готуються зміни до технічних можливостей 

реєстру, а відповідно ми й внесемо зміни до Положення про ведення реєстру, 

оскільки ці зміни напряму стосуються технічних можливостей. Дякую.  

ПЕТРЕНКО П.Д. У мене короткий коментар. Я пропоную… пан голова 

комітету пропонує окреме зробити з цього приводу засідання по доступності. 

І тоді … до наступного тижня, щоб ми внесли всі зміни, і технічні зміни. І ми 

тут зробимо презентацію в режимі онлайн членам комітету по новому 

формату антикорупційного реєстру і по тим нашим реєстрам, де у нас є 

відкритий доступ, це буде самий кращий варіант.   

Єдине прохання у членів комітету запросити голову Державної судової 

адміністрації для того, щоб ми з ними синхронізували питання. Тому що 

вони надсилають нам, м'яко кажучи, повільно рішення суддів які вносяться в 

реєстр, ну, м'яко кажучи. Я думаю, що після зустрічі в комітеті вони будуть 

більш активно співпрацювати в цьому напрямку з нами.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є повна згода. Тоді робимо спеціальне засідання. 

Сподіваємося на Мінюст до цього засідання. Найважливіше з цих 

рекомендацій це замість системи пошуку перейти до системи оприлюднення, 

коли всі корупціонери будуть доступні на сторінці без будь-якого пошуку. І 

це дозволить багато баз робити, багато посилань робити, це буде дуже зручно 

для всіх. Запрошуємо голову ДСА і повідомляємо, разом визначимо з 

міністром дати, коли це засідання відбудеться. Я думаю громадськість і 

журналісти і ми тут маємо всі бути разом.   
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Дякуємо пану міністру. У нас немає більше мін'юстівських 

законопроектів?  

ПЕТРЕНКО П.Д.  Є ще два законопроекти. Насправді вони, це спільна 

праця Мін'юсту і 30 народних депутатів і членів коаліції з усіх фракцій. Вони 

включені в блок щодо тих, по яким є корупційні ризики. Це два 

законопроекти які передбачають відмову Міністерством юстиції від 

повноважень, пов'язаних з реєстрацією бізнесу і нерухомості і передачі цих 

повноважень місцевим органам влади.  

Ми почитали проект рішення комітету, де вказуються ті зауваження які 

висловили спеціалісти. Я хотів би прокоментувати по кожному зауваженню, 

це дуже важливі закони насправді. Мода іде про майже мільярд гривень які 

ми можемо … місцевим органам влади.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є згода… Колеги, тоді ми перестрибуємо, щоб 

міністр юстиції не чекав дарма, ми переходимо до матеріалів номер 8, 

останні матеріали щодо проекту Закону про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень так само, як і номер 9. Це 

законопроекти 2982, 2983. Я пропоную почати з 2982. У всіх у вас перед 

очами є проект рішення, який підготували експерти комітету. Я тоді, щоб не 

дублювати роботу, пропоную міністру одразу переконати нас у зворотному. 

ПЕТРЕНКО П.Д. Дякую, шановні колеги. Я в декількох словах 

розповім в принципі, що це за законопроект перший і другий. Це два 

законопроекти, які в принципі закінчують процес реформи сервісів, які 

надаються Міністерством юстиції. Так сталося, що Міністерство юстиції 

штучно натягнуло на себе повноваження, пов'язані з наданням реєстраційних 

послуг українським громадянам. Була така Державна реєстраційна служба. І 

"успішний" бувший міністр юстиції Лавринович усі ці повноваження забрав 

у місцевих органів влади, централізував на рівні державних реєстраційних 

служб. І зараз фактично другий рік ми боремося з тим, щоб знищити цю 

штуку, тому що це найбільш взагалі корупційна частина в органах юстиції. 

Ну, об'єктивно, тому що всі державні реєстраційні служби створювались 
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централізовано з одною ціллю. Це створення проблем, посередники і 

збирання хабарів відверте. 

Те, що нам вже вдалося, ми частину функцій перевели в он-лайн. І 

друга частина, ми хочемо зробити демонополізацію і децентралізацію цих 

повноважень, тому що, скажу відверто, підвищенням зарплат і якимись 

іншими діями неможливо викоренити цю проблему з цієї системи. Система 

складається з 7 тисяч людей. Зараз у них зарплати в середньому до 2 тисяч 

гривень. Ти їх міняєш. Найбільше кримінальних проваджень і затримань в 

цій сфері, от якщо по статистиці, по Мін'юсту, найбільше у нас кримінальних 

справ було за минулий рік було по державним реєстраторам. Понад 100 

справ, 70 вироків по державним реєстраторам. 

Але проблему не вирішиш таким чином. Ми тут запропонували нову 

модель, за якою Міністерство юстиції відмовляється від цих функцій 

повністю. То ми не будемо здійснювати реєстрацію. Ми скорочуємо 

відповідно 7 тисяч людей в штаті. Ми передаємо ці повноваження місцевим 

органам влади, міські ради, районні і ЦНАПи, поки що  немає, у нас не 

закінчиться у нас реформи по децентралізації. І передаємо ці функції 

нотаріусам. Чому нотаріусам? Поясню, чому нотаріусу, щоб була так само 

конкуренція на місцях. Нотаріусів у нас зараз 8 тисяч – це 8 тисяч готових 

офісів, приватних нотаріусів. Ми вже передали з вашою допомогою частину 

функцій нотаріусам по реєстрації договорів оренди земель 

сільхозпризначення – це була така окрема категорія, корупційна, мільйон 

договорів в рік. 500-700 гривень вони забрали за чергу, особливо по аграрним 

регіонам.  

З 1 квітня нотаріуси взяли на себе ці функції, от я їжджу зараз по 

Україні, знялася проблема, просто знялася проблема. То люди, селяни йдуть 

до нотаріусів, в кожному районі є три-чотири нотаріуса, без черги, 200 

гривень заплатили офіційно нотаріусу за те, що він оформив цю операцію і 

все, проблема знялась.  
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Тому ми вирішили, щоб не получилось так, що ми зараз передамо від 

держави місцевим органам влади, в якомусь місці нормальний голова і 

нормальний виконком, і нормальний центр надання адмінпослуг, а в якомусь 

місці поганий і тоді людина заручник того, що з  неї знову вимагають хабарі. 

Тому, ми робимо монополізацію і децентралізацію цих функцій.  

Друге, що ми ще пропонуємо в цьому законі? Місцеві органи влади 

отримують 100 відсотків всіх надходжень, які раніше йшли до державного 

бюджету. Це так, мінімум 700 мільйонів гривень, при поганих сервісах, яких 

зараз надає Мінюст. Якщо кращий буде сервіс, то і відповідно народ буде 

робити більше операцій, більше коштів до місцевого бюджету. 

Що стосується нотаріусів, то нотаріусам пропонується надавати теж не 

100 відсотків, а 60 відсотків від суми адмінзбору. Тому що у них повинна 

бути мотивація фінансова робити цей сервіс.  

Третє, що ми пропонуємо, ми запропонували це контраверсійне те, що 

вказане в рішенні, ми запропонували, щоб були ще акредитовані банки, 

умовно кажучи, це системні банки у яких є філії на місцях. Там Ощадний 

банк України, "Аваль", їх там не багато, їх там 7 банків, які мають філії.  

Ваші фахівці сказали, що з цього приводу можливі корупційні ризики, 

тому що може бути конфлікт інтересів у співробітників банків по тій чи 

іншій реєстраційній операції. Скажу відверто, ми в законі прописали 

заборону проводити реєстраційні дії по тим об'єктам, де банки вигодо-

набувачем, або іпотеко-держателем, або набувається у власність те чи інше 

майно.  

Але я готовий, ми провели консультації з усіма фракціями, ми готові 

прибрати до першого читання, ще під час голосування у першому читанні, 

питання по банках. Основна ідея була в тому, що ми створили би ще більше 

центрів надання цих послуг за рахунок системних банків. Але, якщо є такі 

побоювання, то ми можемо, під стенограму ми це озвучимо зараз на комітеті, 

буквально в рішення пропишемо, що ми зобов'язуємося під час першого 

читання прибрати  акредитовані банки.  
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Третя новація, яка тут є, дуже цікава. Ми вводимо систему 

екстериторіальності надання цих сервісів по реєстрації нерухомості в рамках 

області. Це означає, що людина яка має об'єкт, наприклад, у Львівській 

області, десь там в районному центрі може зареєструвати в будь-якого 

реєстратора цей самий об'єкт у сусідньому районі, по принципу 

екстериторіальності.  

І четверте, саме основне. Ми прибираємо максимально паперові, всі ті 

речі які були в старому законі і запроваджуємо електронні сервіси. Тепер 

можна буде робити електронну реєстрацію нерухомості через інтернет. Зараз 

ми можемо робити тільки частину дій по реєстрації, а тепер буде повністю 

можливість за бажанням заявника робити через інтернет електронну 

реєстрацію і отримувати електронний документ. В принципі основні 

завдання – це створення конкурентного середовища, принцип 

екстериторіальності і подача максимально електронних документів через 

портал по реєстрації нерухомості.  

Закони дуже класні. Ми в принципі ці закони, Єгор, пам'ятаєте, з тобою 

проговорювали ще на початку року, нарешті, вони народилися. І я навіть був 

Одесі, ми започаткували там адмінцентр, який повинен запрацювати з кінця 

вересня уже за цими правилами, тільки не вистачає прийняття цих законів. 

Тому в принципі, я думаю, що до кінця вересня вони будуть проголосовані в 

цілому.  

Що стосується застережень, які ви вказували, друге застереження, воно 

було технічного характеру. Я процитую в проекті рішення, щоб ми зразу 

його, дати коментар.  

З приводу оплати. Тут було вказано, що в частині четвертій статті 11 

закону зазначено, що плата з надання адмінпослуг, плата вказаного збору 

відраховують у державний або місцевий бюджет крім випадків встановлених 

законом. Мова іде про той випадок, який встановлений цим законом, коли 60 

відсотків цих коштів ідуть нотаріусам, інших випадків в законі немає. Тобто 

ми говоримо, що нотаріуси мають право отримувати 60 відсотків від своєї 
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операції, у всіх інших випадках кошти ідуть до місцевого бюджету… Стоп, 

тут ми можемо письмові пояснення  дати вам для того, щоб ви уточнили 

формулювання.  

Те саме стосується  другого закону, він стосується реєстрації бізнесу і 

громадських формувань. Той самий принцип. Ми передаємо всі 

повноваження по реєстрації бізнесу місцевим органам влади і нотаріусам з 

оплатою цим послуг. Плюс ми туди вводимо повністю можливість 

електронної реєстрації бізнесу, тому що зараз, я нагадаю, у нас є тільки 

первинна електронна реєстрація бізнесу. Тобто ви можете зареєструвати 

компанію на початку, але якщо ви хочете внести зміни до статуту, вам треба, 

на жаль, поки що йти до Державного реєстратора. Ми пропишемо в цьому 

законі можливість електронних сервісів при зміні статуту, при зміні видів 

діяльності. Ну тобто максимально прогресивний закон. Добавити нема що. 

Тут в принципі я скажу так. в мене запитують, чому ми цей закон лобіюємо. 

Тому що фактично ми відмовляємося від величезних повноважень. 

Я пояснюю. Ми… багаж по цій корупції його не можна подолати.  

Єдиний варіант, це тільки зробити ці речі, які ми пропонуємо. Все. Іншого 

варіанту немає. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я не згоден з тим, що було сказано. У когось 

є заперечення? Ви, я знаю, пане Ігорю, підтримуєте те, що сказано міністром, 

бо ви – один зі співавторів законопроекту. Щоби скоротити час… (Шум у 

залі)  

Ну я думаю, що це революційний крок для держави, і він не вписується 

з законодавство. Я можу зрозуміти експерта, який переживав. А хто це 

готував? Пан Юрій.  

Тому… у мене єдине, пропозиція, пане міністре, є повна згода, ваші 

представники двічі представляли тут ідею, включно з вами. Є повна згода з 

цими законами. Єдина норма, яка, справді, здається спірною, і вона описана 

експертом, тут є стаття про те, коли відмовляється в державній реєстрації  

через неподання документів, інші порушення. І тут експерт пише, що за 
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Державним реєстратором залишене право на власний розсуд, а не обов'язково 

в установлений терміном строк повідомляти заявника щодо  зупинення.  

Я думаю, що от це можна виправити для того, щоби не було.  

Прошу, пане Ігорю.  

?. Поясню цю ситуацію. Чому виникло застереження у секретаріату. В 

цих законопроектах пропонується різноманітні диференційовані можливості 

подачі документів. І, відповідно, різноманітне диференційоване прийняття 

рішень. Наприклад, якщо заявник забажав подати документи в електронному 

вигляді і отримати, відповідно, рішення про реєстрацію в електронному 

вигляді, то в такому випадку реєстратор, фактично, в автоматичному порядку 

повідомить про результати цієї реєстраційної дії, або негативні наслідки у 

випадку відмови , або зупинення.  

В іншому випадку, і таке теж може бути, що заявник не забажав 

подавати в електронному вигляді, а вирішив в паперовому, тим більше не 

вказав свої контактні дані. В даному випадку, фактично, рішення або про 

реєстрацію, або про зупинку, або про відмову, може бути виключно при 

безпосередньому зверненні цієї особи до суб'єкта, який здійснює цю 

реєстраційну послугу. Саме тому якраз і не вводились такі застереження, це 

все можна відкоригувати на підзаконному рівні.  

ПЕТРЕНКО П.Д. Там ще я доповню, насправді, в одному і в другому 

законі ми якраз прописали окремими статтями виключний перелік підстав 

для відмови і для зупинення. Можна буде просто до другого читання 

уточнити нормо-проектувальну техніку. В діючому законодавстві немає, на 

жаль, виключного переліку підстав для, наприклад, відмови в реєстраційній 

дії і це зараз проблемне питання для зловживань. В цих законопроектах ми 

прописали окремими статтями перелік випадків, по яким державний 

реєстратор має право відмовити або зупинити.  

Стаття, яку критикував експерт, слушно критикував вона стосується 

саме порядку комунікацій між споживачем і реєстратором. Ми можемо там 

уточнити, зробити посилання на статті, де визначений виключний перелік 
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підстав для відмов і зупинення, і зняти це питання. Але це питання до 

другого читання, я думаю, що все-рівно до другого читання потрібно буде 

вносити деякі позитивні тут корективи. Тому тут точно не буде якогось злого 

умислу, тобто однозначно.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Єдиний недолік, що це ми говоримо у нас на 

комітеті, а потім це прийде… з іншого комітету… 

ПЕТРЕНКО П.Д. А вони вже схвалили, всі комітети профільні…  

СОРОЧИК Ю.Ю. …Я говорю, що хто буде той контролер, що... 

ПЕТРЕНКО П.Д. Я можу під стенограму сказати, що я це питання 

проконтролюю. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що до нашого комітету Мінюст 

дослухається, ми маємо чудову співпрацю.  

Колеги, тоді є наступна пропозиція. Ігорю, ми повністю погоджуємося 

з аргументаціями… 

?. Я просто хочу повідомити… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви просто переконуєте переконаних зараз.   

? Ні, я просто хочу повідомити, що всі три пов'язані законопроекти і 

зміни до бюджету, буквально хвилину назад, і всі профільні комітети 

підтримували за основу, тому це рахуйте. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Це не показник. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми довіряємо Міністерству юстиції, це набагато 

важливіше.  

Колеги, є наступна пропозиція. Обидва законопроекти визнати такими, 

що відповідають вимогам антикорупційного законодавства. Цю 

рекомендацію щодо врегулювання терміну, коли заявнику має повідомлятися 

про відмову, або про проблему з документами, написати як рекомендацію. А 

міністр юстиції згадає під час представлення законопроектів при першому 

читанні і з чистою совістю проголосувати за це все. Прошу підтримати такий 

проект рішення, якщо немає заперечень? Дякую, одноголосно.  
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Пане Дмитре, ваша рука так само піднята, так? По обох 

законопроектах. 

Пане міністре, дякуємо вам. 

ПЕТРЕНКО П.Д. Дякую щиро. Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю це один з не багатьох прикладів, справжньої 

дерегуляції, яка слава Богу почалася хоча би в цьому напрямку.  

Повертаємося до третього документу, там, де законопроекти є 

нормальними на думку експертів комітету, добре? Я називаю номери і 

рухаємося вперед.  

1508. Є зауваження? 2243. 2548. У мене тут є зауваження, йдеться про 

те, щоб платити зарплату полоненим,  не зі Збройних Сил, а з інших 

військових формувань. І в цьому законопроекті пропонується виключити тих 

хто здався в полон сам. Але, коли ми аналогічний закон щодо Збройних Сил 

прийняли, то була дуже справедлива дискусія, що це буде дуже важко 

визначити. Тому є пропозиція платити, зберігати зарплату за всіма, хто 

потрапив в полон з Національної гвардії, прикордонної служби так само як зі 

Збройних Сил. От, якщо ви не заперечуєте то з цим зауваженням… 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Із зауваженням. Це не є корупція, а просто, щоб 

однаково врегульовувати законодавство.  

2553. Пане Іване.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Є. 2553. На мій погляд, не може один і той же орган 

складати протоколи і його ж розглядати. При таких умовах відсутня 

неупередженість і об'єктивність, взагалі. Законопроектом рекомендується 

розглядати справи про військові адміністративні правопорушення і наклади 

адміністративні стягнення на підлеглих військовослужбовців. Один і той же 

орган.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Командир. Ви говорите про командира, правильно?  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Ну, правильно. Як, одна і таж особа, це однозначно 

корупція.  
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(Не чути) 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Ну, почекайте. А у військових гроші не ходять? Чи 

вони зарплати не получають? Чи командиру боєць не понесе гроші за те, 

що… Він же наклав і він же потім розглянув.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А яка ваша пропозиція? 

(Не чути) 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Ні, ну, якби… Ну, якщо тут є корупція, на мій 

погляд, є корупція. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Іване, яка ваша пропозиція? 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Моя пропозиція визнати його корупційним.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А як це врегулювати інакше?  

МЕЛЬНИЧУК І.І. А тут нада значить тоді продумати. Тому що один 

хтось має накладати, а другий розглядати. Люба людина має право на 

оскарження чогось. От приходить зараз боєць, не сподобалось, йому посилку 

прислали він з нею не поділився, командир зупиняє, каже: "на тобі цей…" і 

тут же його викликає і начинає накладати йому стягнення або двоє суток 

арешту, або п'ять, або це… І, де є межа цього всього. Занеси денег або 

поділися і все буде нормально. То це саме, просто воно проектується на 

громадянське суспільство, просто воно в армії. У нас же як, міліціонер 

накладає, а суд розглядає, правильно? Ну, а в армії, що не так?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Іване, дивіться. Я наскільки розумію основна 

проблема яку намагаються вирішити автори законопроекту це неможливість 

для командира впливати на порушників дисципліни згідно законодавства. І 

вони якраз дають йому право бути цим судом і прокурором одночасно. 

Бо зараз проблема з дисципліною, з пияцтвом є феноменально 

великою. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Ну зрозуміло. Ну опять же, ми тут перегнемо дуже 

сильно палку. Ми ставимо командира одного в ранг вообще… Ми ж не 

говоримо тільки за одного командира в армії? Це зараз почнеться від 

командира відділення до командира частини. 
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Ну давайте зауваження, я не заперечую. Давайте як зауваження, але над 

цим треба думати. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую, давайте по черзі. Друзі! Будь ласка, 

Олег Барна. 

БАРНА О.С. Ну нехай, тоді, значить той надає, вищестоящий 

командир, безпосередньо, там розглядає чи приймає рішення і буде 

відповідно контроль. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А що скажуть наші військові? 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Костянтин, є згода? 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. В армии есть принцип: … Демократия в армии не 

применима. И относительно того, что … есть положения устава еще 

Советского Союза. Военнослужащий имеет право написать рапорт на 

обжалование действия своего командира вышестоящему. Все. Точка.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я теж боюся… 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Дурайлейство пускай будет в российской армии. 

Понимаешь? Вот это.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я боюся, колеги… Колеги! 

МЕЛЬНИЧУК І.І. …оскаржувати рішення командира перед вище 

стоящим командиром. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, дивіться, Юра звертає увагу, справедливо, 

що це порушуються тільки під час військового або надзвичайного стану, 

інакше діє військовий суд. 

Тому я думаю, в даному випадку треба погодитись з авторами. Хай 

буде єдіноначаліє інакше не буде дисципліни.  

Якщо йде бій, якщо йдуть інші якісь пересування і треба швидко 

покарати порушника. 
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МЕЛЬНИЧУК І.І. Пане Єгор, коли йде бій, ніхто нікого не наказує до 

кінця бою. Розумієте? Якщо треба покарати, то карають при… у бою зовсім 

іншими методами, а не находять час на накладення адміністративних, якби… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Може бути і арешт. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Пане Єгор, тут сидять і капітани, і майори, і всі, що 

угодно. Розумієте?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Йдеться про адміністративний арешт в даному 

випадку. Командиру треба надати право арештувати солдата за порушення 

дисципліни. А зараз в нього такого права немає. От про це йдеться. 

А якщо ви не проти, давайте ви в залі висловите це занепокоєння, але 

рішення комітету: ми визнаємо закон адекватним. Тому що це війна, ну тут 

ми не можемо застосовувати закони цивільного правосуддя. 

Добре. Давайте тоді далі. 

Пане Іване, ви висловлюєте в залі це зауваження? 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Як зауваження. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Як зауваження. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Як зауваження, нехай буде так: нема корупції – хай 

буде зауваження. Добре? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. З повагою до наших експертів. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. З повагою і підтримкою. 

2579. 2580. 2581.  

Так, Закон 2669-1 сьогодні голосувався, його не розглядаємо. А цього 

не міг знати секретаріат, бо ми його під обід голосували. Пам'ятаєте цю 

дискусію про, як її звали, цю дівчину? Джульєтта?  

?. Джульєтта. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Оце було в розгляді цього законопроекту. 

2698.  

27… 

БАРНА О.С. У мене … до 2698. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Олег.  

БАРНА О.С. Значить, тут питання обмеження розміру пенсії і турбує 

той факт, що з урахуванням надбавок … (Не чути) "… крім доплати до 

надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною". Якщо йде питання обмеження пенсії, значить будь-які інші 

добавки, які можуть бути вищі інших добавок – не мають бути. Значить всі 

добавки повернуть. Тому оце питання, крім "доплат до надбавок окремим 

категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною" – треба 

викреслити. Тобто: "Максимальний розмір пенсії не повинен перевищувати 

10 прожиткових мінімумів, стосовно осіб, які втратили працездатність,  

незалежно від того, які там є надбавки.".  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Напишемо це як рекомендацію?  

КАРМАН Ю.В. Зауваження, а не … 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Як рекомендацію. Добре. Є згода.  

Так, 2772, 2775, 2820. Колеги, я цей законопроект колись захищав, 

тепер буду атакувати. Вони зберегли безсовісні поняття "характерний смак", 

який звісно є мрією для всіх там дрібних корупціонерів і порушників. 

Є пропозиція написати зауваження, щоб інакше сформулювали. Ну що 

таке "характерний смак тютюну"? Да? Я знаю, що тут всі курці визначать, 

але якщо йдеться про даішників чи рядових міліціонерів, не треба їх 

спокушати. 

2957, 2954. Все. Значить, прошу визнати ці законопроекти такими, що 

відповідають вимогам антикорупційного законодавства із зауваженнями, що 

називалися і за виключенням законопроекту 2669-1, на який ми вже не 

можемо дати висновок, але там корупції і немає. 

Прошу підтримати цей проект рішення. Прошу голосувати. Дякую. 

Одноголосно. 

3-а. Я знову називаю номери. 1393-1. Немає зауважень? 

Друже, це не там, де 30 днів? Там зниження ставок ідеться. Тут 60 

днів?  
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Колеги, я хотів з вами порадитись. В нас є два законопроекти, де 

збільшується термін на оцей так званий транзит, ну можливість 

користуватися без розмитнення автомобілів. В одному 30 днів пропонується, 

в іншому 60. Мені здається, це шахрайство ми покриваємо. Я не спеціаліст… 

Ні, йдеться про те, що це багато. Тобто, коли 10 днів – добре, там 15 днів –

добре, а коли вже місяць або там два місяці без розмитнення. Ну, для чого 

може бути людині два місяці? Ясно, щоб просто не виконувати вимоги 

законодавства. Як ви вважаєте? Тут є спеціалісти з ввезення машин? 

СОРОЧИК Ю.Ю. Єгор Вікторович, це ті, хто живуть у прикордонній… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олеже, кажіть, як правильно врегулювати це. 

БАРНА О.С. Як вам сказати, є дуже багато обставин, за яких людина не 

може …на митницю і заплатити гроші або поставити… це дуже багато…… 

нарахували не менше… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А скільки днів ви вважаєте правильним? 

БАРНА О.С. Плюс те, що заставляють цю людину тоді ставити на 

майданчик при митниці, спеціально затягуючи час. І митники на цьому 

заробляють гроші. 20 днів. Будь ласкаа, питання інше, контролю, якщо 

хочуть здійснити, значить цей контроль здійснюється безпосередньо за 

особою, яка перетнула.… третій рік … Якщо він не … цю машину, повинен 

відповідати і за це… … треба нормально…. дій. …. це є і Польщі, і в 

Німеччині, і … країн. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 20 днів, ви вважаєте достатнім? 

БАРНА О.С. 20, 10… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, пан Юрій Дерев'янко. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Шановні колеги, якщо я не помиляюсь, зараз 

взагалі, по-моєму, установлено 5 днів, дуже маленький період часу. Але яким 

чином ці 5 днів зараз обходять ті, хто користуються автомобілями без 

розмитнення? Вони отримують різні довідки із того, що автомобіль 

поламаний, що вони його ремонтують, про те, що хтось там хворий, й інші 

речі. За це все платять гроші. Це створює дрібну корупцію. І це є… Все одно 
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люди тягнуть максимально, скільки можуть, засіваючи корупційно всі ці 

органи, які тільки можуть ці довідки подовжувати, подовжувати й 

подовжувати. 

Тому тут питання в тому, що треба або встановити якийсь, на мій 

погляд, встановити якусь державну оплату за те, що машина там перебуває. 

Який сенс платити цим корупціонерам, якщо можна платити в бюджет, от. 

Або обмежитися якимсь дуже чітким терміном без можливості оцих всіх 

форс-мажорних так званих пересувань. Тому що зараз 5 днів ми маємо, але 

реально автомобілі перебувають на території України там до місяця часу 

щонайменше, за рахунок оцих всяких лазівок… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте тоді для обох законопроектів сформулюємо 

зауваження, як пан Юрій Дерев'янко і інші колеги запропонували. Значить, 

що має бути встановлений розумний термін, який не може перевищувати… 

Давайте 20 днів візьмемо, як пан Олег сказав на початку.  

І друге, що будь-які відхилення, перевищення цього терміну мають 

означати сплату штрафу в бюджет, бо це справді буде тоді простіше. Як 

зауваження.  

1718. Реєстратори прекрасні. 

2023-а. 2027-а. 2028-а. 2031-а. 2037-а. 2038-а. В мене великі зауваження 

до нього. Тут йдеться про те, що Державна служба охорони, УДО, хоче все 

закуповувати за процедурою одного учасника. Мої прекрасні колеги підняли 

їхні закупівлі за цей рік. Ну, що вам сказати: канцелярські товари, фарби, 

бензин, газ, паперові вироби. Що? 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сподіваюся.  

Вироби з гіпсу для будівництва, цегла, черепиця, тара пластмасова, 

можна продовжувати безкінечно, замки та завіси, садові інструменти. Немає 

ніякої причини дозволяти УДО таке закуповувати за процедурою одного 

учасника. Якщо вона хоче закуповувати форму, ну, хай буде одне 
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виключення або зброю, а коли вона все хоче. Я пропоную цей закон визнати 

корупціогенним… 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Подав… 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Савченко.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто це?  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Савченко. 

2038а. Колеги, є пропозиція зараз проголосувати. Не треба згадувати 

про партійну приналежність. 

Є пропозиція проголосувати і визнати його корупціогенним, прямо 

вказати що УДО має за загальними процедурами діяти. Прошу підтримати 

такий проект рішення. Дякую. Одноголосно. 

Пішов міністр юстиції, і олівця немає.  

2039а, 2041а, 2052 – доопрацьований, 212... 

КАРМАН Ю.В. 2052 виключаємо, бо він знятий з порядку денного. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. 2120, доопрацьований. 2180, доопрацьований. 

2188-1, доопрацьований. 2594. Не було ні в кого страхіть і зауважень? 

Йдеться про Державний реєстр перевізників. Ні в кого не було 

зауважень, колеги? Пане Іване, у вас ні? 

Тут є просто цілий ряд проблемних понять. Наприклад, професійна 

компетентність, як поняття, яке є фактором прийняття рішення. Або добра 

репутація – це теж є фактор для отримання ліцензії. 

Я пропоную написати жорстокі зауваження, я їх передам Юрію 

Юрійовичу. Да? Бо буде важко цим перевізникам заробляти добру 

репутацію. 

2117, 2768, 2769, 2809, 2813… 

(Не чути)   



40 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу. Прошу, Іван Мельничук. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. 2717? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 2717, да. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Проект пропонує, що суспільні … оренди землі 

повинні посвідчувати ... селищний голова. Таких … небагато, і вони … 

включатися … Якщо ми збираємося далі робити… 

БАРНА О.С. Ні, там сільська рада … 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Ну як, чекайте. Сільська рада здійснює … Тільки 

нотаріусу дано право перевіряти правоздатність та дії … юридичних … осіб. 

Він на це вчивсь, він має ліцензію. От яким чином сільський голова буде 

посвідчувати договір суборенди, наприклад. … як депутат сільської ради…. 

сільський голова. На жаль, вони у нас були усюди, сем пядей во лбу. І в 

основному там 60-и, 50-и і якісь річні. Сільським головам … засвідчувати 

договори суборенди землі. Там одна хунта: давай денег, и я тобі… (Не чути) 

…із суборенди, не введуть в оману свого сільського голову, який … 

здійснює…. , що робиться і як робиться, і в якій мірі. 

(Не чути) 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Ні, пожалуйста, децентралізацію. Будете потім 

приймати ці закони. Зараз до … децентралізації надавати сільським, 

селищним головам право здійснювати нотаріальні дії… 

СОРОЧИК Ю.Ю. Це те, що Міщенко… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, давайте викличемо Гудзенка. В мене були 

інші запитання до цього законопроекту. Я знаю, що ви не погодитесь, я теж 

не погоджуюся, але давайте викличемо автора. 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А ми потім викличемо автора. 

КАРМАН Ю.В. Ми його на сьогодні запросили, тому що ми вже його 

розглядали… Так сталося, …питання… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте тоді йому жирні зауваження з цього приводу. 

Бо в нього там є інша проблема. А в містах він взагалі пропонує добровільно 
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посвідчувати суборенду. Тобто можна і не посвідчувати. Це халтурно 

написаний законопроект, але з хорошими ідеями. Давайте йому напишемо 

велике зауваження. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. (Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Іване… 

МЕЛЬНИЧУК І.І. (Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А це високий рівень взаємодії членів комітету. Ви ще 

нічого не сказали, а ми вже всі знаємо. 

Прошу, Костянтин Матейченко.  

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Иван Иванович, нотариальные действия сельский 

совет еще со времен царя гороха осуществлял, это доверенности и так далее. 

Это раз.  

Относительно договоров субаренды. Это проблематика села, прежде 

всего использования сельхозпаев, часток… Когда на поле порядка 20 паев и 

допустим есть, к примеру, кто-то заключил договор с одним хозяйством, кто-

то с другим. И вот эта клитынка, эта мозаика, решается на уровне села, вот 

эта субаренда, передача, можно на словах, можно через субаренду. И, если 

привлекать сюда районных нотариусов, ну, это просто неподъемная ноша ни 

для села, ни для сельхозпроизводителя. Поэтому понимание … субаренды 

земли это как раз для упрощения, для оптимизации работы на земле. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Правильно. До суду потім, хто буде ходити? От 

прийшов чоловік і сказав: "Це моя земля, давайте мені, надайте суборенду, я 

домовився з цією людиною", не перевіривши особу, нема на це …, немає 

перевірити в реєстрі. Звідки у сільського голови всеукраїнський реєстр 

земель? І він зараз може перевірити чия та земля?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Іване, дивіться. Костянтине, я звертаю вашу 

увагу, що щойно представлений Мінюстом законопроект був саме про це. 

Давайте напишемо зауваження, як ви сказали, що після передачі всіх функцій 

місцевому самоврядуванню з урегулювання питання про міста які я підняв. 

Давайте напишемо класні зауваження. Ідея хороша, просто вона виписана 
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халтурно. Є згода? Ми підтримуємо … Костянтин, ми підтримуємо те про що 

ви сказали, просто виписати треба нормально, от про це ідеться.  

Колеги, є ще прохання, 2052, знову повернутись. Івченко, Кириленко. 

Він не знятий з розгляду це помилка. Це про ПДВ серед аграріїв. Якщо є 

зауваження кажіть, якщо ні то ми його вважаємо нормальним. 2052, середина 

попередньої сторінки.  

Якщо немає зауважень тоді 2813, 2830… 

ДЕРЕВ’ЯНКО Ю.Б. Є зауваження 2188. Ми його проскочили. 2188-1. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На якій він сторінці? 

ДЕРЕВ’ЯНКО Ю.Б.  На другій. Другий знизу.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, я його називав.     

2188-1. 

ДЕРЕВ’ЯНКО Ю.Б. Шановні колеги! Тут є така норма, що 

законопроект передбачає, що відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 16 

Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", не 

можуть бути працівниками фонду особи, які обіймали посади в органах 

управління і контролю банків протягом одного банку, до запровадження на 

них тимчасової адміністрації або ліквідації банку. Зазначена вимога діє 

протягом наступних трьох років з дня надання події, і тут, увага, і не 

відповідають іншим вимогам щодо бездоганної ділової репутації, згідно з 

законодавством України. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я теж це відмітив, бо я пропоную зауваження, 

бездоганна ділове репутація – це добра репутація.  

ДЕРЕВ’ЯНКО Ю.Б. Не відповідають іншим вимогам щодо бездоганної 

ділової репутації це … 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Погоджуюся. Давайте напишемо зауваження до 

цього.  

ДЕРЕВ’ЯНКО Ю.Б. І друге що є. Тут в абзаці 6 частина 2 статті 39 1 

законопроекту, так само передбачено, що обов'язковою умовою, там 

конкурси є для того, щоб брати участь у відкритих конкурсах, що 
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обов'язковою умовою для участі у відкритому конкурсі є внесення 

учасниками такого конкурсу гарантійного внеску на рахунок фонду в розмірі  

встановленому виконавчою дирекцією фонду для конкретного банку. Тобто 

мова йде, що так само, я вважаю, якщо ми пишемо заперечення, не 

заперечення…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зауваження.  

ДЕРЕВ’ЯНКО Ю.Б. Зауваження, тоді давайте вкажемо це друге 

зауваження, що не може бути суб'єктивних рішень фонду, що … так, це є 

абзац 6 частина 2 статті 39 штрих. Не можу бути того, щоб фонд  вказав 

щодо конкретних банків – це повинно бути не суб'єктивне рішення, а … 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Юрію.  

Там ціла низка подібних зауважень і щодо оцінки майна банку, що в 

такій ситуації опинився і щодо черги кредиторів. Ми все передаємо Юрію 

Юрійовичу, а він узагальнює, зауваження. 

Я повертаюсь на наступну сторінку, прошу слідкувати: 2813, 2830, 

2842, 2883-1, 2901, 2902, 2904, 2906, 2920, 2935, 2936, 2937, 2937-1, 2938, 

2938-1, 2946, 2968. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Є. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Іван Мельничук. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Ой, опять же, земелька наша як каже Ляшко  про 

корівок наших.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 2968. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Дивіться: законопроект пропонує навчальним 

закладам дозволити здавати в оренду земельні ділянки. Дивіться: ми 

приймаємо з вами  закон у Верховній Раді, який дозволяє навчальним 

закладам мати цю землю, а тепер, ми збираємося прийняти закон, який  

дозволяє здавати в оренду. То що значить: їм уже ця земля непотрібна, якщо  

вони збираються здавати в оренду – це раз. 
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Друге питання. Я вам наводжу прекрасний приклад. Вінницький 

аграрний університет бере в Літинському районі 450 гектарів землі, 

аргументує тим, що діти не мають де садити картопельку і дивитися, які 

колорадські жуки по ній лазять. 4 роки ця земля у Вінницькому аграрному 

університеті і ні один студент на цій землі не був. Ми піднімаємо  хай про те, 

що неможна землю тримати невикористаною, а краще віддати людям, щоб 

люди прості… мали і користувалися цією землею.  

Зараз беруть і передають цю землю нашому народному депутату 

(одному з наших) в суборенду. Тому що він являється фермером  і він працює 

на цій землі - це шахрайство чистої води, це корупція чистої води! Або не 

беріть землю, університет, або не беріть її, або якщо берете, то нехай 

студенти там рачком стоять, і воздєлують її і дивляться, що там вирощується, 

і як воно робиться.   

(Не чути) Наш депутат, я його скажу в сесійній залі, я обіцяю. 

(Загальна дискусія)  

Ні-ні-ні. Юрчишин.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я відкладаю цей законопроект. 

Стоп! У нас зараз зникне кворум, колеги! Колеги, я прошу уваги! Я 

відкладаю цей законопроект, викликаємо Фурсіна, просимо ще раз Апарат, 

переглянути його. (Шум у залі) 2968. (Шум у залі) Ні. Я його відкладаю, бо 

ми втратимо час для прийняття рішення. (Шум у залі) Кворум зараз зникне. 

Щоби мали час розібратися. (Шум у залі)  

Давайте його ще раз прочитаємо. Я просто дивуюся, що… (Шум у залі) 

(Загальна дискусія)  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Сама суть. Віддати в оренду то, що потрібно для 

навчальних закладів. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Егор, есть пример  коррупции….. Вот смотри, сразу же.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я згоден. Давайте зараз по ньому окремо 

проголосуємо. Я не забуду. Просто…  

КРИВОХАТЬКО В.В. Ні, дивіться… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дійдемо до кінця цього списку. 

КРИВОХАТЬКО В.В. Одну хвилину! Дайте одну хвилину, будь ласка. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу. Пан Вадим Кривохатько. 

КРИВОХАТЬКО В.В. Дивіться. Я дивуюсь. 

Розумієте, школа отримала, наприклад, 100 гектар землі. На 

сьогоднішній момент у них є можливість отримати землю, але нема 

можливості обробляти її. Вони здають її фермеру., і він платить… обробляє 

цю землю, платить орендну плату оцій школі. Тобто школи має гроші – там 

100 тисяч, 200 тисяч – на які ремонтує класи. А з часом вона… (Шум у залі)  

Одну хвилинку! Підождіть, одну хвилинку. А через якийсь там час вона 

отримує там, має можливість купити чи трактор, чи якісь… і вже 

використовує, якщо є можливість, в навчальних цілях. Розумієте? Тобто я не 

бачу тут взагалі ніякої корупції. Аби тільки той фермер не відносив 

директору школи гроші, а офіційно перераховував на рахунок школи. Яка в 

цьому корупція, я взагалі не розумію. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все. Друзі!  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Ви третє засідання лобіюєте латифундистів. Третє 

засідання!  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Іване! Не сварімося. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. …по законам, яким віддається в оренду…  

(Шум у залі) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Іване! Пане Вадиме, пане Іване, дивіться. Щоби 

не зривали… (Шум у залі) Іване, ми зараз зірвемо голосування і просто… 

Юрій, ну будь ласка. Значить ми відкладаємо цей закон. Ми 

викликаємо автора. Ми просимо думку комітету по освіті, які є незалежними 

в цьому  випадку. Так просто ми його не пропустимо. Прошу, який номер 

закону.  

Борислав Береза. 2936. Просять повернутися. Прошу. про особисте 

селянське господарство. 
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БЕРЕЗА Б.Ю. Да, да. 2936. Статья 11. Примусове відчуження 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.  

(Шум у залі)  

Я дуже вибачаюсь. Примусове відчуження земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства, інших об'єктів нерухомого 

майна, що на них розміщені передбачає перехід  права власності на земельні 

ділянки, інші об'єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які 

перебувають у власності фізичних осіб та до територіальної громади за 

рішенням суду. Примусове відчуження земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства здійснюється виключно у разі: 

використання земельної ділянки або її частини за нецільовим призначенням, 

невикористання земельної ділянки за цільовим призначенням терміном понад 

1 календарний рік, у тому числі внаслідок припинення ведення особистого 

селянського господарства. Право відчужувати земельну ділянку внаслідок 

невикористання за призначенням більше року – це взагалі законодавчий 

нонсенс, шановне панство. Такого не може бути! В законодавстві жодної 

країни світу такого немає. 

Більше, дана норма протирічить самому терміну права власності. Якщо 

є право власності,.. цей законопроект корупційний більш ніж. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте теж відповідати, бо люди безкоштовно 

отримали землю якраз для ведення цього особистого господарства. Тут є 

запитання з обох боків. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Це право власності. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Відкладемо, викличемо Вадатурського. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Запрошуємо авторів. 

(Не чути) …Іван Іванович. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, 2971, наступний. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Все, далі. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я пропоную написати зауваження. Цей закон 

спрощує законодавство для пивоварів. Може, це і добре, але він одночасно 
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повертає рекламу і спонсорство, яке ми заборонили для тютюнових і 

алкогольних виробів. Прохання написати зауваження, що це підриває 

громадське здоров'я, хоча не є, безумовно, корупцією. Немає заперечень? 

2974, 2978, 2981, 2989, 2990, 2991 і 2992. Є пропозиція проголосувати 

за таке, що ці закони відповідають вимогам антикорупційного законодавства 

із зауваженнями, що лунали. З визнанням корупціогенним закону 2038-а про 

закупівлі УДО. І за виключенням законопроектів 2936 і 2968 авторів, яких ми 

запрошуємо. І прохання дізнатися думку комітету з освіти по одному з них, 

да. Прошу підтримати такий проект рішення. Одноголосно. Артеме, ви теж, 

так? 

Так, давайте швиденько. 3-б. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Пане Єгор, дозвольте мені, мені треба… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А кворум зникне. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Ні, я попереджував. Мені на 18 годину в 

Адміністрацію Президента.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так ще півгодини. Ми вас донесемо за цей час тричі. 

БЕРЕЗА Б.Ю. 15 минут, довезем. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, давайте пройдемося… 

БЕРЕЗА Б.Ю. Очень важный закон о медиации, ну, очень важный. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нам зовсім мало залишилося. Давайте, 10 хвилин, і 

чесно розходимося, з чистою совістю. (Шум у залі)  

Колеги, 10 хвилин, і з чистою совістю розходимося. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Один вопрос. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є. 2431. Називаю номери: 2477, 2480 і 2481, про 

медіацію. Прошу. 2480-1, Ківалов, Развадовський – автори. Доповідає 

Б. Береза. Зараз. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Значить, неповне значення кола осіб, які не можуть бути 

медіаторами, раз. В той же час надання значних повноважень неповнолітнім 

особам. Не чітко визначено коло осіб, які можуть проводити процедуру 

медіації, що надає можливість органам державної влади набувати статусу 
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медіатора, що в свою чергу створює умови для наведення корупціогенних 

факторів. 

Ну, пан Ківалов створює повний контроль судової влади над медіацією. 

В итоге, ми бачимо, що закон… Медіація – це внесудове вирішення всіх 

питань. А він,.. арбітраж, але альтернативний. А він хоче зробити, щоб його 

судді контролювали зараз медіацію. В итоге, ми робимо не альтернативну 

медіацію, а робимо підконтрольну по… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я скажу більше, пан Ківалов запроваджує поняття 

професійної підготовки медіаторів. Давайте здогадаємося, де це буде 

відбуватися. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Він корупціогенний. (Шум у залі)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визнати цей законопроект корупціогенним… 

(Шум у залі). 

БЕРЕЗА Б.Ю. …альтернативное решение суда. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, прошу... Бориславе, Бориславе, прошу 

проголосувати, підтримати призначення про визнання закону 

корупціогенним. 

? Цілком погоджуюся. Тим більше, що проект навіть не розмежовує, 

коли послуги є платними, а коли безкоштовними. То єсть, він робить… 

БЕРЕЗА Б.Ю. Да, он очень хитро делает.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все в стилі Сергія Васильовича. Я скажу більше. 

Іване! Іване! Вчіться. Він в цьому законопроекті написав, що медіатори 

не можуть бути допитані як свідки. О, де клас!  

2484. 2522. Прошу. Олег Барна.  

БАРНА О.С. (Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, не корупційний. Є пропозиція написати 

зауваження. І там ще в них ініціатива, щоби погоджувати з комітетами ради 

питання закриття шахт. Це так само не відповідає повноваженням 

парламентських комітетів. Тому прохання – це дві пропозиції – написати. 
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2593, 2633, 2755, 2816, 2823, 2838, 2840, 2843, 2872, 2863, 2880. Що 

таке "…"? Хтось знає?   

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Боже, скільки у нас спеціалістів з усіх питань! (Шум 

у залі)  

Добре. Іван вам покаже. 2909. Колеги, це той законопроект, який 

встановлює 30 днів на нерозмитнення  авто. Прохання. Такі самі зауваження. 

(Шум у залі)  

2913, 2919, 2934, 2942, 2952,  2958, 2961, 2969,  2987. Є прохання 

визнати ці  закони такими, що відповідають вимогам  Антикорупційного  

законодавства, за виключенням закону 2480-1, який визнаний 

корупціогенним. Прошу підтримати цей проект рішення. Дякую, 

одноголосно.  

Тепер 3-в. Називаю номери: 1066, 1658, 2031. 2446, корупція. Йдеться 

про те, щоби можна будо забудовувати міста без планування, але за 

погодженням з місцевими радами. Правильно. Вони вже в сьому раз 

пропонують цю ідею, тільки кожен раз з новим… з новою назвою.  

Прошу визнати цей законопроект корупціогенним. 2446. Дзюблик, 

Кривенко.  

Прошу підтримати проект рішення, проголосувати. Костянтине! Да. 

(Шум у залі) Дякую.  

2476. Нам треба якогось спецпредставника в цей комітет по 

будівництву відправити, тому що вони їх штампують безкінечно.  

2476, 2599, 2602, 2603, 2642, 2643, 2644, 2648, 2671, 2683, 2685. 2741. 

Пропозиція: написати зауваження щодо імперативного мандату. Не корупція, 

але зауваження. (Шум у залі)  

2759. Семенченко пообіцяв відкликати цей закон, бо  ми там йому 

вказали на недоліки. Прохання – не надавати на нього. Але якщо обмане, то 

тоді не надамо.  



50 

 

2870, 2871 і 2225 доопрацьований. Прошу підтримати названі 

законопроекти, за виключенням закону 2446. (Шум у залі) Із зауваженнями, 

які називалися.  

Дякую, колеги. Одноголосно.  

І останнє рішення, 3-г: 0021, 0022, 0023. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Барна, Барна. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Олег Барна. 

БАРНА О.С. Шановні, відносно денонсації угоди продовження .... угод 

– питань немає. Але всі угоди, які передбачають взаємодію Російської 

Федерації на території... на українській території в Криму, якщо їх зараз 

денонсуємо, це означає, що ми фактично відкинемо те, що Росія сама в цих 

угодах визнає, що це наша територія. Тут треба якось уважно до цього 

підходити. Бо ці угоди є гарантом того, що Росія визнає, що Крим – це наша 

територія. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є пропозиція: висловити цю думку.  

Добре. 0023, 0024, 2905, 1813. 

БАРНА О.С. (Не чути).  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Олег Барна. 

БАРНА О.С. Значить, ..... відбудовування житла одразу на бюджетні 

кошти, давайте так, по-перше, відносно Росії, по-друге, або ви відбудовуєте 

житло в пергу чергу тим, хто лягав в березні, квітні під БТРи, коли наші 

їхали на підсилення. Тобто це питання потрібно регламентувати в тому 

контексті: кому, на якій території, за яких умов.... 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, пропозиція: написати про критерії, про критерії 

ремонту. 

БАРНА О.С. А виходячи з того, хто дає цей закон, значить вони хочуть 

покрити своє, свої.... 

(Не чути).  

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1813, Королевська… 
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Да. Є пропозиція: написати пані Королевській пропозицію – написати 

критерії. 

БАРНА О.С. (Не чути).  

ГОЛОВУЮЧИЙ. 2017а, 2019а, 2054а, 2894, 2895, 2947, 2965, 2976. 

Прошу визнати із названим зауваженням ці закони такі, що відповідають 

вимогам антикорупційного законодавства. Колеги... 

(Не чути). Так. Там зауваження. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Там зауваження, із зауваженнями, що називалися.  

Колеги, ми з вами вирішили утворити Раду громадського контролю для 

того, щоб працювати ефективніше із громадськістю. Прийшов час 

оголошувати конкурс. Я вам роздав проект рішень про те, як цей конкурс має 

оголошуватися, регламентуватися, підбиратися. Зараз не будемо ні 

голосувати, ні читати, бо вже всім треба бігти. Всі, будь ласка, ознайомтеся, а 

я потім в залі у вас зберу думку, щоби ми могли цей конкурс оголосити. 

(Шум у залі) 

А ми не всі хіба? 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, давайте тоді швидко корупціогенні. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Да, 4, і все, корупціогенні. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Перепрошую. Проект рішення номер 4. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Йдеться про те, що людина могла просто поїхати, да? 

В чому експерт знайшов корупціогенність? 

ДАЦУН В.Д. 2098а? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да-да-да. 

ДАЦУН В.Д. Значить, в чому тут суть. В пояснювальній записці, в 

принципі, там все зрозуміло написано. Що документи дозвільного характеру, 

видані суб'єктом господарювання, які змінили своє місцезнаходження у 

зв'язку з тимчасовою окупацією території. Тобто підприємство змінило місце 

реєстрації у зв'язку з тим, що знаходилося на непідкотрольній території. 
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Але в самому законі от іменно це речення "…у зв'язку з тимчасовою 

окупацією території" відсутнє. І тут можна тлумачити по-різному: 

підприємство, яке було зареєстроване на території непідконтрольній, або 

інших територій України. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте зауваження зробимо. Явно вони не хотіли 

корупцію, просто виписали недолуго. Да, є пропозиція за зауваження 

проголосувати. Да? Прошу підтримати такий проект рішення щодо 

Олександри Кужель. Дякую. 

Номер 5. Що-що? Пропустили, просто зауваження написали. У неї там 

не виписано, що це йдеться саме про окуповану територію при поверненні. 

2284. А в чому тут проблема? 

(Не чути) Фашисти… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так не можна. 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юль, ну, так нечесно. Дивіться, вони говорять, що 

закон не може бути менший, ніж розмір шкоди в чому звинувачується 

людина. Застава не може бути меншою. Правильно?  

Розмір шкоди завжди визначається в обвинуваченні. Це прокурор має 

сказати. 

(Не чути)   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, класно. Ми ж зараз всі переживаємо, що 

посадовців випускають за гроші, які для них є карманними, а… 

ОРЕЛ Ю.М. Так тут мова ж не лише про посадовців іде, а про те, що 

наприклад, застава може… ну для чого тримати під арештом, наприклад, 

або… ну застосовувати більш сильне, ну от як там попереднє ув'язнення у 

вигляді арешту, як запобіжний захід, коли можна брати заставу, а у випадку 

невиконання умов, обов'язків, які покладаються під час, ну на……на 

обвинуваченого…може стягуватись в дохід держави. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте напишемо рекомендацію застосовувати це 

тільки щодо посадовців в корупційних злочинах. Тоді це буде справедливо. 

Добре, Юрій Юрійович? 

СОРОЧИК Ю,Ю. А як з приводу… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А законності коштів, ну це логічно. Якщо людина, 

наприклад, продала будинок і потім щось заставила з цих грошей або вона 

мала велику зарплату. А якщо вона не може це довести, то вона не може 

заплатити. 

? Ну наприклад, в Штатах існують спеціальні фінансові установи, які 

видають кошти для застави. Або якщо будуть брати кредити, а потім третя 

особа буде погашати кредит. От як доводити цю законність? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте теж напишемо рекомендацію зазначити, 

який перелік документів. Бо сама ідея хороша, ми не маємо її зарубати. Вона 

ж не стосується створення для когось. Да? Там бізнесу. 

Є пропозиція теж проголосувати, як за рекомендації. Прошу. 

Костянтин Матейченко. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Да. Я извиняюсь за то, что немножко по это 

самое… Перед этим закон был 2098. Правильно … Насчет 

антитэррористической операции и так далее. Вот только что мы… Мы его 

признали коррупциогенным… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. Нормальним. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Вы меня конечно извините, вот почему я хотел, 

немножко сбили с толку, что уже все расходимся и все. А как можна его 

признать не коррупциогенным? Ну как это можна допускать работу 

субъектов хозяйственной деятельности без их перерегистрации в зоне АТО? 

Получается он зарегистрировал в Донецке, в Макеевке, в Горловке. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, йдеться про інше.  

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Про что? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що, якщо ти отримав якусь ліцензію, і в тебе місце де 

діє ця ліцензія окуповане, то ліцензія далі діє до того моменту, поки 
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територія не є звільненою. Оцей час окупації не враховується як час, коли 

документи втрачають чинність. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Нет, тут как раз разговор идет из-за 

необходимости перерегистрации. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, це не стосується перереєстрації. Це стосується 

різних дозвільних документів.  

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Тогда я не пойму. Я что-то или не тот закон 

читаю.   Без відповідного переоформлення.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Документи дозвільного характеру видані суб'єктам 

господарювання, які змінили своє місце знаходження у зв'язку з тимчасовою 

окупацією території, вважаються чинними без відповідного переоформлення 

на період проведення… 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. На період проведення, так точно.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антитерористичної…  

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Ну, и как можно призвать это нормальным 

законом? (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я поясню. Я поясню. У тебе був бізнес в Горлівці, не 

дай Боже. ЇЇ окупували. Ти переніс бізнес в Артемівськ  чи там в інший 

населений пункт.  

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Приехал, перерегистрировался. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, але документи дозвільного характеру у тебе 

діючі. Їх не треба заново оформлювати. Розумієш про що йдеться? Не про 

перереєстрацію. Про те, що ліцензування, дозволи і так далі. Щоб ти міг 

бізнес нормально починати, а не все з нуля. Це не йдеться про те, що ти 

продовжуєш бізнес на окупованій території. Це йдеться про те, що, якщо тобі 

Ворошилівський район Донецька видав довідку, то вона діє далі. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Ну, как вы не можете понять. Как раз вот эти 

люди, которые сейчас пооформляли все эти дозволы на вот тех территориях, 

они живут там, приезжают сюда на нашу территорию  и ведут бизнес. Да и 

сейчас это сплошь и рядом. Я еще раз говорю, не надо упрощать в этом 
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ситуацию. Если ты, извините, … платишь, и подконтролен Украине, будь 

добр все переоформлять. Как можно сейчас это… Значит, человек с 

пропиской той, уже год прошел, поймите правильно. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так ідеться не про переоформлення.  

МАТЕЙЧЕНКО К.В.. Переоформлення вот этих вот лицензий, как вы 

говорите. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, якраз ідеться про тих, хто переїхав фізично 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Ну, я просто извиняюсь. Я еще раз говорю, это 

проблема каждого дня, когда я езжу… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Костянтине, я згоден. Тільки ти не розумієш. Ідеться 

не про тих, хто там залишився, якраз про тих, хто переїхав. Так ми вже 

проголосували, просто…(Шум у залі.) Давайте ще Юлю послухаємо, вона 

нову корупцію якусь знайшла. 

ОРЕЛ Ю.М. От дивіться, для визначення будь-яких матеріальних 

збитків по кримінальному провадженні зараз запроваджена експертиза 

обов'язкова. І для немайнової шкоди або майнової шкоди, завданих 

кримінальним правопорушенням, потрібно буде звернутися за висновками 

експерта. Тому що сам суддя або слідчий не зможуть встановити ці збитки. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юлю, нам треба запроваджувати процедуру 

підтвердження законності застави. Давай напишемо, щоб була виписана 

процедура там, документи. Це ми можемо радити. Але казати, що вимога 

доводити законність застави є корупціогенним – це абсурд. Якраз навпаки, 

ми підозрюємо… 

ОРЕЛ Ю.М. Ні, я не про гроші, про які буде доведена легальність, в 

якій платиться у вигляді застави. А саме застосування застави не менше 

завданих збитків, розмір застави. Тобто тоді потрібен буде висновок експерта 

у будь-якому кримінальному правопорушенні. Якщо цей період, поки він 

буде надаватися, або кожен раз, щоб отримати висновок експерта, потрібно 

буде сплачувати за це. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, це прокурор визначає розмір шкоди, це не 

експерт. 

ОРЕЛ Ю.М. Ні-ні-ні, зараз… Зміни в КПК, і тепер експерт обов'язково 

визначає, лише експертиза. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Окремий експерт? 

СОРОЧИК Ю.Ю. Да, лише експертизою визначаються збитки, завдані 

кримінальним правопорушенням. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є тоді пропозиція вказати це, як я говорю, 

недоліки,… 

ОРЕЛ Ю.М. О'кей. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …законопроекти, які треба виправити, але не губити 

саму ідею. Ну, що, антикорупційний комітет сказав, що можна далі платити 

заставу з незрозумілих коштів незрозумілого розміру. Не повертаємося до 

проекту рішення. Пишемо це як зауваження. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Ну, это нормальное… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Костянтин Матейченко. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Я, конечно, я согласен, прозевал. Но прозевал, я 

хочу сделать замечание секретариату. Юрий Юрьевич, извините, то вот этот 

закон Кужель четко дал… И написано украинским языком: не відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства. Якщо б ви були дали проект 

рішення, якщо він відповідає, я бы действительно более точно подготовился 

бы и аргументировано доказал, что он коррупциогенный. Так как меня 

расслабили, извините, дали высновок… Ну, это неправильно. (Шум у залі). 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Секретаріат тут якраз перестрахувався. 

СОРОЧИК Ю.Ю. ...в п'ятницю. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Вы не поняли. Ви надали и четко написали, что 

он коррупциогенный. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, так і є. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І експерт має, і повністю. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. … все-таки решили, что… 
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МАТЕЙЧЕНКО К.В. Это не позиция эксперта. 

СОРОЧИК Ю.Ю. А кого? 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Это проект рішення. Это две разные вещи. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну це і є позиція… 

Костянтине, я знімаю рішення по цьому законопроекту, ми до нього 

повернемося, воно не є критичним. Ми запросимо Кужель, і ми обговоримо  

це з нею. 

Давайте ще законопроект номер 2415, колеги.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Переносимо. Переносимо, через повагу до комбата. 

2415. Прошу. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Переносимо розгляд. 

ГОЛОВУЮЧИЙ Переносимо. 

БАРНА О.С. Почекай хвильку, зараз. 

Це про оборону, Закон про … 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Територіальну оборону. 2 хвилини. 

БАРНА О.С. Про територіальну оборону, він до речі не повинен 

співпадати з Законом про Збройні сили України, бо це зовсім інший закон. 

Тому, якщо є якісь невідповідності, але корупційних чинників тут не має.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я теж не бачу жодних корупційних чинників. Але це 

добре, що у нас експерти перестраховуються. 

Хтось вважає ще, цей законопроект корупційним?    

БАРНА О.С. Ні. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді прошу писати зауваження. 

І останнє: 2435 – тут, какой то ужас. Я не знаю, чи це корупція, але тут 

"нове міжобласне  територіальне об'єднання… 

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні-ні, давайте його визнаємо корупціогенним, 

тому що… Ні, ну тут – це взагалі зазіхання на конституційний лад України.  

(Загальна дискусія) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу підтримати проект рішення як пропонують 

експерти комітету: він не відповідає вимогам законодавства, бо вони хочуть 

погоджувати місцеві органи внутрішніх справ, службу безпеки та  

прокуратуру. 

БАРНА О.С. Пане голово!  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, дякую всім! 

(Не чути) Дайте ще одну секунду! Давайте, ще одну секунду!  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Олег Осуховський.  

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Я хочу зараз звернутися до вас, щоб ми 

звернулися до Президента і до правоохоронних органів щодо дій Олексія 

Філатова заступника голови президентської Адміністрації, щодо всіх тих 

фактів тиску на суддів, які були, є і будуть, якщо ми цього не будемо 

запобігати.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте так: рішення прийнято, проект звернення  

готуємо, на наступному засіданні затверджуємо проект. 

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Та він є. Давайте вже відішлемо. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Та це нормальне звернення. Голосуємо. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Всі читали?  

БЕРЕЗА Б.Ю. Так.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді, прошу підтримати  цей проект проект рішення.  

БЕРЕЗА Б.Ю. Хто – "за"? Проти?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але ми дипломатично звернемося, Олеже. Твоє ми 

можемо таким залишити… 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Але! Але! Але! Про що ми звертаємося? Ви читали 

це?  

(Шум у залі) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. Ні. Дивіться… Олег, щоб було чесно. Ми 

звертаємося з вимогою перевірки. А ти в своєму зверненні вже можеш 

вимагати відсторонення, усунення і так далі.  

Олег Барна… Прошу.  
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МЕЛЬНИЧУК І.І. Олег, Олег, почекай хвильку. 

БАРНА О.С. Значить, я трохи про більш хліб насущний.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Чекай. Чекай. Ми ж домовлялися. 

БАРНА О.С. Що? 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Почекай. По черзі.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Мельничук.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Да. Ми домовлялися. По черзі.  

БАРНА О.С. Послухай, дали слово мені, ти вже почекай.  

Значить, дивіться, відносно Фонду гарантування вкладів. Я прошу, є 

серйозна проблема – Національний банк України, який фактично огоошує 

банкрутом допоки ці майно банків доходить до Фонду гарантування там вже 

нічого не лишається. Тому з цього приводу тут є ряд питань, які нам треба 

порушити і зробити засідання з залученням… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Олеже, це має бути вже з усіма. Це серйозне 

рішення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я погоджуюся, тема важлива, на наступному 

засіданні обговоримо.  

СОРОЧИК Ю.Ю. І шановні народні депутати, ми розписуємо, голова 

розписує на вас законопроект. (Не чути) Розписує законопроект за винятком 

двох … членів комітету. Це Іван Іванович Мельничук і Юрій Володимирович 

Тимошенко. Ніхто висновки секретаріату не надає. Тобто я вам скажу, щоб 

потім не ображались, ми робимо лише ту роботу, розписуємо, але, на жаль, ці 

висновки не надходять. Якщо не потрібно, скажіть, ми їх не будемо 

розглядати.  

(Не чути)  

СОРОЧИК Ю.Ю. Так ви скажіть, що ви соглашеєтесь. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Вот, понимаете, вы дали на счет этого. Я 

согласился и промолчал.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Юрійович взагалі – золота людина разом з його 

командою.  
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Оголошується вільна дискусія за…  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Вільна дискусія. Юрій! Дивіться. Тимошенко! Ти ж 

воєнний? Дисципліна. Ситуація не дуже красива. От сьогодні відбулася  

зустріч 

ГОЛОВУЮЧИЙ. З американцями… 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. …до мене в кабінет.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Ні, часу немає. Я побіг.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, добре.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Все дуже просто.. Просто я хочу, щоб ви нас почули, 

по-людськи. 

Дивіться… По-пацанячи, ми ж ніколи стараємося не сваритися. 

Правильно? Хоча є різні точки зору. Ми - коаліція, але всередині навіть 

коаліції у нас є різні погляди, правильно. Сама модеративна частина от 

проведення цього, на мій погляд і на погляд, от ми з хлопцями йшли в 

курілку і обсудили… Такі речі треба трошки будувати закономірно. 

Розумієте. Хоча би нам пояснювати, що … Получається, так сталося і так 

далі. Я – пропрезидентський, вони – проправительські. І та кдалі. Має бути 

якась дискусія між нами. Правильно? Тут получається виступили три 

чоловіки, да, …, взяли і прочесали все, що було до цього. …влада нас не 

підтримує… ми добиваємося правди, ми добиваємося… Хлоп, засідання 

закрите і всі розійшлися. І пацани встали з своєю думкою записаною і пішли. 

А ми не облизалися і не сказали свою точку зору. Рєбята, так не робиться. Це 

так не робиться. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це важливо. 

(Не чути) При всій повазі, ми тут одна команда, ви понімаєте. Якщо ми 

зараз почнемо підставляти одного одного і устраювати причини… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить, давайте так, на наступний раз ми… 

 

 


