
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань запобігання і протидії корупції  

від 09 січня 2015 року 

Веде засідання Голова Комітету Є.В.СОБОЛЄВ 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги-журналісти, поки ми чекаємо, ви можете 

зняти найбільш відповідальних членів парламенту.  

Друзі, вітаю всіх членів найпрацьовитішого комітету парламенту. Дуже 

радий всіх бачити. Давайте одразу перейдемо до порядку денного. Я прошу 

на нього подивитися. Чи є зауваження, доповнення, пропозиції? Якщо немає, 

то є пропозиція додати "Різне" традиційно.  

Давайте з урахуванням цієї пропозиції підтримаємо порядок денний. 

Хто – "за", прошу голосувати. Пан Борислав Береза, ви за порядок денний?  

Хто проти? Утримався? Дякую, рішення прийнято. 

Тоді давайте почнемо з головної на зараз теми. Дайте тільки, будь 

ласка, інформацію, що в нас з міністром енергетики. 

ДІДЕНКО І.М. Присутствует Зюков – замміністра і Діденко – 

замміністра. Міністр находится сейчас на заседании Кабинета Министров.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Тоді я, з вашого дозволу, запрошую 

представника Генеральної прокуратури. Ми попросили, щоб Генеральна 

прокуратура і Служба безпеки делегували людей, які відповідають саме за 

контроль в цій сфері. Пан Святослав Лаганяк, начальник Головного слідчого 

управління ГПУ. 

Пане Святославе, ви приєднайтеся до мене, тоді буде і журналістам 

краще видно, і вас буде краще видно. 

ЛАГАНЯК С.Ю. Шановні панове народні депутати, шановні 

журналісти, дозвольте представитись. Начальник Головного слідчого 

управління Генеральної прокуратури України Лаганяк Святослав Юліанович. 

В межах компетенції за дорученням голови комітету дозвольте 

проінформувати про стан досудового розслідування окремих кримінальних 
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проваджень, які на даний час перебувають у роботі Головного слідчого 

управління Генеральної прокуратури України. Генеральна прокуратура 

України з моменту загострення ситуації на енергетичному ринку не робила 

таємницею своєї принципової позиції до виявлення, припинення і 

недопущення будь-яких корупційних проявів у цій галузі. 

Завдяки розголосу в засобах масової інформації, набула широкого 

ознайомлення ситуація з поставками вугілля з Південно-Африканської 

республіки. На сьогоднішній день за даним фактом розпочато кримінальне 

провадження, здійснюється досудове розслідування. 

Я розумію, що критика, яка навалилася на органи прокуратури у формі 

звинувачень в припиненні поставок альтернативних форм забезпечення 

енергетичним вугіллям теплоелектростанцій України. Проте з огляду на 

таємницю досудового розслідування, я не можу розкривати всі обставини, які 

встановлені на сьогоднішній день. Але на тверде переконання Генеральної 

прокуратури України, в поставках південноафриканського вугілля мала 

місце, на жаль, дуже велика корупційна складова. Ми можемо констатувати 

сміливо, що в Україну була спроба поставки вугілля неналежної якості за 

завідомо, свідомо завищеною ціною. 

На сьогоднішній день вже повідомлено про підозру одному з 

керівників державної монополії "Укрінтеренерго", як ви напевне знаєте, не 

можу розголошувати прізвище. Обрано запобіжний захід, триває досудове 

розслідування. Якщо на початку досудового розслідування у нас були певні 

сумніви в тому, чи дійсно така висока корупційна складова в тій ситуації 

(оскільки ще нічого не було відомо), то на сьогоднішній день ми отримали 

істотні докази своєї правоти – правоти органу досудового розслідування. Ще 

раз скажу, що з огляду на таємницю досудового розслідування я не можу 

зараз фігурувати конкретними фактами, конкретними цифрами, але в 

розпорядженні Генеральної прокуратури є відповідні експертні дослідження, 

є відповідні покази свідків, покази спеціалістів, які підтверджують, по-перше, 
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що ціна вугілля з Південноафриканської Республіки була істотно завищена; 

по-друге, за своїми характеристиками вугілля Південноафриканської 

Республіки було непридатне для спалювання на теплоелектростанціях, а 

саме: Зміївській і Трипільській, – для потреб якої закуплялись; в) що 

процедура закупки вугілля була порушена, було задіяно державні монополії з 

невластивими на даному етапі для їхніх функцій шляхом, з метою, на нашу 

думку, уникнення, в тому числі необхідності проведення окремих тендерних 

процедур, в тому числі тендерних процедур при перевезення вугілля на 

територію України. Це оті складові, які зараз є предметом досудового 

розслідування і, які, запевняю вас, мають своє документальне підтвердження, 

яке ми озвучимо в суді при розгляді кримінального провадження по суті.  

Також триває досудове розслідування кількох інших кримінальних 

проваджень, які безпосередньо вони зв'язані з проблематикою поставки 

енергетичного вугілля на теплоелектростанції, але свідчить про рівень 

корумпованості енергетичної системи, її монополізацію державними, так 

званими, державними монополіями. В листопаді місяці слідчими Генеральної 

прокуратури взаємодії з оперативниками, оперативними працівниками СБУ 

та УБОЗ припинено схему незаконного збагачення службовими особами ДП 

"Центренерго" те, що Генеральна прокуратура озвучувала інформацію в 

засобах масової інформації, ще не надавали детального звіту, оскільки знову 

ж таки тривають досудові розслідування. Але і там ми озвучували 

інформацію про отримання вищим керівництвом державного підприємства 

щомісячних так званих відкатів, неправомірної вигоди в сумі, там, по 

мільйону гривень. Є ряд інших напрацювань, які перебувають в початковій 

стадії розслідування, з огляду на різні причини, ми можемо інформувати 

комітет в робочому режимі. Але робота триває і знову ж таки повернуся до 

того, що Генеральна прокуратура свої позиції щодо оцінки недопущення 

корупційних схем поки що не переглядає і переглядати запевню вас не буде. 

Всі розпочаті провадження отримають логічне завершення, при чому вже в 
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найближчий час ми готові йти до суду і доводити наявність корупційної 

складової в озвучених схемах. Дякую за увагу.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, які є запитання? Будь ласка, пан Ігор 

Луценко. 

ЛУЦЕНКО І.В. Дякую. Дякую. Ігор Луценко, фракція "Батьківщина". В 

мене таке питання, якщо можна, ви згадали про неналежну якість вугілля і, 

насправді, це дійсно серйозне, найбільш серйозне, на мій погляд, питання, 

оскільки саме чи зможе це вугілля забезпечити нам будь-яку енергію, чи не 

зможе. Це, це основна на сьогодні проблема, навіть незалежно від того 

скільки вона коштує, ми це розуміємо.  

І моє питання полягає в тому: на підставі яких, не знаю, спостережень, 

свідчень, експертних висновків було слідством зроблено саме такий 

висновок, що вугілля є неналежної якості? 

ЛАГАНЯК С.Ю. Пане Ігор, я знову ж таки не буду озвучувати 

конкретних документів. Запевню вас, що такі документальні свідчення в нас 

є. Але навіть практика використання цього вугілля полягала наступним 

чином, вугілля походженням з ПАР в жодному випадку, з наявни у нас 

даних, не було спалено в котлах ТЕЦ безпосередньо в чистому вигляді як 

вугілля з ПАР. У всіх випадках для спалювання застосовувалась суміш 

вугілля, в кращому випадку у пропорційному відношенні 50 на 50, 50 

відсотків – вугілля ПАР, 50 відсотків – вугілля російського походження з 

Кузбаського басейну, оскільки самостійно вугілля походження з ПАР не 

могло горіти з огляду на його тепловіддачу менше 5 тисяч кілокалорій. З 

других технічних характеристик температура плавлення золи вугілля 

парського походження перевищувала 1450 градусів, а в 30 відсотках партії 

допускалося її складова понад 1500 градусів. Ну, не для спеціалістів, я теж не 

спеціаліст у вугільній галузі наскільки нас уже навчили. Для того, щоб 

вугілля згорівши в котлі воно, шлак повинен перейти в рідкий стан і витекти 

через спеціальні, там, золовідведення з котла. Так от температура плавлення 
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донецького, луганського вугілля на експлуатацію, на якому були розраховані 

котли Зміївської і Трипільської ТЕС, вона не повинна перевищувати 1450 

градусів. За такої температури дійсно плавиться, воно природнім шляхом 

виходить і забезпечується технологічний процес. В самих контрактних 

умовах вугілля з ПАРу допускалась наявність до 30 відсотків партії з 

температурою плавлення золи понад 1500 градусів. Згідно висновків 

залучених нами спеціалістів за таких умов вугілля не могло забезпечувати 

технологічний цикл згорання в котлах вказаних теплоелектростанцій. 

Більше того, експерти не включають можливість взагалі виходу з ладу 

вказаних котлів. Знову ж таки конкретні докази, конкретні документи ми в 

суді покажемо, відкриємо згідно зі змагальністю кримінального процесу.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, прошу пане Олег Барна.  

БАРНА О.С. Я хотів у вас, Святослав Юліанович, таке спитати 

відносно більш такої про… політичної складової цього питання.  

Перше. Якщо дане вугілля не відповідає якості чи, можливо, 

розглянути питання щодо його дешевшої ціни? 

І другий момент. Якщо це вугілля не буде підходити, то звідки ми 

повинні брати вугілля, щоб забезпечити компенсацію цього парівського 

вугілля на наших ТЕЦ. 

ЛАГАНЯК С.Ю. Олег Степанович, змушений вибачитись, питання 

виходять за межі моєї компетенції. Але, ну, для мене, наприклад, незрозуміло 

нащо викупляти вугілля з ПАР з метою його диверсифікації, якщо воно 

завідомо не горить без іншого вугілля? Логіка тоді купляти нехорошу річ для 

того, щоб її можна було використати як підставку для ялинки, ну, це можна 

робити, але не за державні кошти.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, пан Борислав Береза. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Ми дуже вдячні Вам за вашу відповідь. Скажіть, будь 

ласка, вчора пан Яценюк заявив, що про подолання корупції в енергетичній 

сфері. Він сказав, що в нас більше немає мільярдів доларів, які втікають в 
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кишені українських олігархів. Я так розумію, що гроші, які поцупили з 

наших, з ваших карманів перетекли не к олігархам, а перетекли в кармани 

можновладців, я так розумію? Ви сказали, що під підозрою у вас люди, які 

займають вищі посадові особи, так?  

ЛАГАНЯК С.Ю. Це є керівники державних підприємств… 

БЕРЕЗА Б.Ю. Державних? 

ЛАГАНЯК С.Ю. Державних монополій, якщо можна таке слово 

застосувати.  

БЕРЕЗА Б.Ю. То есть, ну, тоді о том, що подолана зараз корупція в 

енергетичній системі казати неможливо. Так, я розумію?  

ЛАГАНЯК С.Ю. Якщо до органу досудового розслідування у формі 

звернення народного депутата надійде повідомлення про злочин, пов'язаний з 

корупцією в енергетичній сфері, ми зобов'язані будемо його розслідувати. Я 

вас запевняю, ми розслідуємо його повністю.  

БЕРЕЗА Б.Ю. Дякую.  

ЛАГАНЯК С.Ю. Ну, це не єдині впровадження, які озвучені.  

БЕРЕЗА Б.Ю. Я розумію вас. В нас ще є корупція, так? Чи вона вже 

подолана? Бо Прем'єр сказав, що все, немає вже.  

(Не чути) 

ЛАГАНЯК С.Ю. Дякую. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу. Пан Юрій Савчук.  

САВЧУК Ю.П. Ну, по-перше, я хотів маленьку репліку відповісти пану 

Бориславу. Він сказав: "Вона подолана в енергетичній галузі, коли вже немає 

прокладок між государством і закупкою сировини". В мене до вас питання 

такого плану. Ви, у вашому докладі говориться про те, що завищена ціна. 

Відносно яких коефіцієнтів вираховуєте завищеність? І чи враховується 

індексація, тому що це ж імпорт і в нас йде, відносини йдуть з валютою. І я 
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так розумію, що корупційна складова саме тут того, що откат буде десь за 

кордоном відбуватися. Правильно? 

ЛАГАНЯК С.Ю. Я зрозумів ваше питання… 

САВЧУК Ю.П. Того, що те, що вугіль не той, це може бути, ну, не 

додивились, ну, не зрозуміли, ну, доказати, головне – це гроші і різниця 

грошей, яка йде на вугіль 3 рублі чи 5 рублів, правильно? 

ЛАГАНЯК С.Ю. Цілком з вами згідний. Але я зазначив теж в своїй 

доповіді, що оцінка буде надана судом. Ми готові на сьогоднішній день йти 

до суду з своїми відкритими доказами. Ми вважаємо свою позицію 

неспростовною. Знову ж таки я не можу зараз називати конкретні документи. 

Стосовно ціни на вугілля. Да, можемо частково приймати певні доводи. 

Контрактна ціна тонни вугілля 86 доларів на умовах поставкн в порт Одеси 

або в Іллічівськ. В той же час, коли станом на цей же ж період ціна 

аналогічного вугілля на умовах поставки в аналогічні порти Західної Європи 

Південноафриканської не перевищувала 70 доларів. Після заїзду на 

територію України за ціною 86 доларів в порт реально до 

теплоелектростанції вугілля заїжджало за ціною понад 130 доларів. От ми і 

шукаємо звідки  ті долари, вони калькулювались до цієї ціни. 

САВЧУК Ю.П. Чому задаю питання, тому що якщо є винні, сьогодні в 

такій важкій ситуації, коли ми всі боремося за те, щоб страну підняти і 

витягти з ями в яку наший попередній Президент разом з російським  

Президентом затягнули. Хотілося, щоб все-таки нарешті хтось поніс 

відповідальність. А не так як чергова справа, яка буде багато балачок і нічого   

не буде  зроблено. Тому я думаю вам в суд треба  піти саме з матеріалами, які 

будуть чітко підтверджувати оцю корупційну складову – різницю в грошах, 

яка  зашкалює.  

ЛАГАНЯК С.Ю. Це є предметом досудового розслідування.  

САВЧУК Ю.П. Дякую за розуміння. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу: давайте по черзі, пан Юрій Дерев'янко.  
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ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Шановний Святослав Юліанович, шановні 

присутні! Скажіть, будь ласка, мова  йде  про директора  державного 

підприємства-монополіста. У сфері управління якого відомства знаходиться 

це підприємство, і хто призначав цього  генерального  директора?  

ЛАГАНЯК С.Ю. Мова йде про, на даний момент, якому повідомлено 

підозру, це є заступник генерального директора  державного підприємства 

"Укрінтеренерго", засновником якого є Міністерство палива… 

(Не чути) 

ЛАГАНЯК С.Ю. … енергетики та вугільної промисловості.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Він призначався наказом міністра?  

ЛАГАНЯК С.Ю. Контракт укладався.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, пан Олег Барна. 

БАРНА О.С. Фактично, ви відповіли на це  питання, що казав, ціна  76 

доларів вказується, менша, за це саме вугілля  було в Європі. Так? Тобто цей 

факт вже доказаний і відповідно, хто вкладав цю угоду, дійсно, є факти 

корупційної злочинності, якщо буде доведено. А питання альтернативи 

поставлення такого вугілля, такої якості, яке б відповідало нашим 

електростанціям з яких територій? 

ЛАГАНЯК С.Ю. З того, що вивчалось у межах кримінального 

провадження, ви теж повинні розуміти, повноваження органу досудового 

розслідування – наші  повноваження. Але з тих моментів, що вивчались 

слідчими Генеральної прокуратури вугілля аналогічних якісних показників 

марки "Антрацит" і  "Пісне" видобуваються в Австралії, і в двох країнах 

Європи – Німеччина, якщо мені не зраджує пам'ять, Сполучені Штати, 

Китай, Індія... 

(Голос із зали) 

ЛАГАНЯК С.Ю. Можливо, ще В'єтнам. Тобто альтернатива існує, 

якщо ви про теоретичну альтернативу, чи вона є. 

БАРНА О.С. Саме так. Альтернатива і відповідно ціна. 
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ЛАГАНЯК С.Ю. Я не можу виходити за межі своєї компетенції, але 

якщо порахувати вартість коштів, витрачених на придбання неналежного, на 

нашу думку, вугілля і вартість певних операцій по пере... технічному 

переоснащенню та  по електростанціям, можливо, і можна би було вести 

мову про взагалі у незалежності від вугілля антрацитної групи, це питання 

вже для економістів, для спеціалістів. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Пан Сергій Лещенко. 

ЛЕЩЕНКО С.А. Дуже дякую, пане. Святослав, два запитання. Перше: 

чи відомий кінцевий бенефіціар фірм, які займалися постачанням цього 

вугілля, яке непридатне для спалювання було? І друге запитання: чи є 

інформація у вас стосовно слідства в Чеській Республіці та Швейцарії 

відносно постачання обладнання для атомних електростанцій, яке я було в 

кінці минулого року повідомлено в чеській пресі і де фігурує депутат 

Мартиненко? Дякую. 

ЛАГАНЯК С.Ю. Дякую за запитання. 

Ну, ви так мене і витягуєте за межі досудового розслідування. Нами 

скеровані всі необхідні міжнародні клопотання про надання правової 

допомоги, в тому числі і до Південно Африканської Республіки, в тому чиіл і  

до країн, де зареєстровано підприємство, з яким було укладено безпосередній 

контракт на поставку, в тому числі до країн, де розташовані банківські 

установи, задіяні до руху коштів. Частково інформація нами отримана, 

частково інформація отримана по лінії фінансових розвідок, знову ж таки на 

даний момент я не буду озвучувати з вашого розуміння ситуація, яка є в нас з 

документальним підтвердженням цієї оборутки. Стосовно поставок 

обладнання для атомних електростанцій, з огляду на теперішні повноваження 

органів прокуратури, а саме, унеможливлення нами проведення перевірок 

порядку нагляду за додержанням законів, ми можемо застосовувати: а) 

представницькі функції, якщо буде звернення державного органу, що в даній 
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ситуації спричине шкоду економічним інтересам держави; б) ми можемо 

реагувати загально кримінальними засобами за умови наявності 

повідомлення про якийсь злочин, внесення відомостей ... і здійснення 

досудового розслідування.  

На сьогоднішній день по лінії Головного слідчого управління така 

інформація не реєструвалася і до розслідування не приймалася. Будуть 

звернення, будуть повідомлення про можливі злочини – в межах компетенції 

будемо перевіряти. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Сергій Дунаєв. 

ДУНАЄВ С.В. Спасибо большое. 

Уважаемые коллеги, 107 округ, Луганская область, Донбасс. У меня 

ряд вопросов, которые я хотел бы обсудить совместно с вами, с 

представителями Кабинета Министров, Министерства энергетики и топлива. 

И, естественно, задать вопрос представителю Генеральной прокуратуры. 

Скажите, пожалуйста, было ли вивчення методики відбору потенційних 

постачальників енергетичного вугілля фахівцями "Укрінтеренерго"? Это 

один из вопросов. И было ли опрацювання інформації щодо необхідних 

якісних характеристик енергетичного вугілля для використання на 

українських ТЕС? Потому что ряд вопросов, которые сегодня пересекаются, 

они, в принципе, вот задавал коллега народный депутат, основной вопрос – 

это качество угля, использованного на ТЭС. И нельзя уходить от вопроса, 

когда вы говорите: "Да, у нас будет досудебное расследование", - но, к 

сожалению, давайте обратим внимание, что у нас в первую очередь угли 

поступили некачественные. То есть качественные характеристики 

гигакалорий – они не превышали 4 тысячи гигакалорий. На ТЭСах они 

используются, энергетические угли, марки антрацита от 7 тысяч до 7 тысяч 

800. Это качественный антрацит, который поступает с Китая, с России, с 

Польши. Где основная составляющая коррупционная, которой нанесен вред 

государству? Это, конечно же, в самой стоимости гигакалорий. Потому что, 
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привести примеры нашего, украинского, угля и учесть то, что у нас 

теплоотдача на ТЭСах – 6 450, 7 тысяч 800 – это уголь, использованный в 

Донецкой и Луганской областях. К примеру, "Ровеньки антрацит", "Свердлов 

антрацит" "Торез", и есть такой же уголь на освобожденных территориях. В 

Польше – 6 тысяч гигакалорий, Россия – 6 тысяч 50, Южно-Африканская 

Республика – 4 тысячи 600 и 5 тысяч 300.  

Нет вопроса, никто не подымает его почему-то: а кто являлся 

непосредственно ответственным за данный контракт. Основная задача. Все-

таки были люди, к сожалению, действующего на тот момент министра сейчас 

нет, я не знаю, где он находится, и я думаю, должны были даны быть 

распоряжения по выполнению обязательств контракта и по поставкам. В том 

числе и на СРТ (сіпіті) к нам сюда в порты. Поэтому у меня к вам вопрос. 

Который я озвучил (два вопроса) – самое главное. И не видите ли вы здесь 

то, что не отстаиваются интересы прежде всего национальные? 

Вы как органы прокуратуры, должны отстаивать национальные 

интересы и Министерства топлива и энергетики, обязаны отстаивать 

национальные интересы Украины. Поэтому я считаю, как народный депутат 

от 107-го округа, я думаю, коллеги согласятся, что здесь нанесен прежде 

всего вред национальным интересам государства, а разница составляющая в 

стоимости по гигакалориям – я вам приведу пример – от 76 долларов (это на 

территории Украины) до 122. Ущерб, нанесенный государству, составляет 

более 346 миллионов  гривен. Вот вам и все ответы. Поэтому давайте не 

уходить от вопросов, а давайте конкретно обсудим проблематику и выявим 

ответственных за содеянное предательство национальных интересов 

Украины. Спасибо.  

ЛАГАНЯК С.Ю. Дякую за висловлене. Але я не вважаю ваші слова 

питанням, тому що ви по суті озвучили те, що я виніс за рамки, посилаючись 

на таємницю слідства і над чим ми працюємо. 
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Стосовно збитків. 340 чи 846 мільйонів. А орган досудового 

розслідування  вважає, що збитки не 340 мільйонів. Ми не будемо рахувати 

різницю в ціні однієї гігакалорії, тому що ми вважаємо, що всі кошти на 

парівський контракт вони є роз-тра-че-ні. В повному об-ся-зі! Тому що таке 

вугілля не повинно було заїжджати в Україну. 

ДУНАЄВ С.В. Ну вы же можете согласиться, что уголь сегодня – тот, 

который мы покупали в Южно-Африканской Республике – ну практически… 

стоимость его 26 долларов. 

ЛАГАНЯК С.Ю. Ну на умовах виробітку з шахти, вірніше з кар'єру в 

пар він виїжджає 22-24 долара.  

ДУНАЄВ С.В. Посчитайте сколько транспортировка, сколько в порту 

разгрузка, сколько транспортные расходы непосредственно….  

ЛАГАНЯК С.Ю. Я вибачаюсь…  

ДУНАЄВ С.В. И мы получаем стоимость угля. Все остальное – это 

убыток государству. Поэтому давайте не будем сходить к тому, что у вас 

идет досудебное расследование. 

Тайна следствия? (Шум у залі) Я это понимаю! Он просто не может 

назвать фамилии. Абсолютно верно. Ответственных людей. И вы уходите от 

вопроса сегодня и от ответа. Ответственных людей конкретно заключенных 

на контракт. 

ЛАГАНЯК С.Ю. Власне, людина… 

БЕРЕЗА Б.Ю. Назовите фамилии, вы же знаете, кто эти люди. 

ДУНАЄВ С.В. Где?.. Министерство топлива и энергетики?... 

БЕРЕЗА Б.Ю. Фамилию вы знаете? Не …, а фамилию? 

ДУНАЄВ С.В. Послушайте, нет Продана. Человек, который знает, 

Продан. 

ЛАГАНЯК С.Ю. Людина, яка підписала контракт, притягується до 

відповідальності безпосередньо. 
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ДУНАЄВ С.В. Продан, он непосредственно ответственен. И Кабинет 

Министров – Яценюк, который возглавляет и курирует непосредственно на 

сегодняшний день Министерство топлива и энергетики. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігор Луценко. 

ЛУЦЕНКО І.В. Таке вже, додаткове питання. Ми вже, здається, все 

знаємо. Скажіть, будь ласка, а хто саме був ініціатором розслідування. Тобто 

це фізична особа заявник, чи прокуратура сама там, побачивши ще деякі 

факти, ініціювала досудове розслідування? 

ЛАГАНЯК С.Ю. Знову ж таки, повертаючись до повноважень 

прокуратори. Прокуратура бачить факти, але оцінювати їх може тільки в 

межах, наданих законом повноважень. В даному випадку як підставою 

початку досудового розслідування були використані матеріали Служби 

безпеки України і Управління боротьби з організованою злочинністю 

Міністерства внутрішніх справ. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Віктор Чумак. 

ЧУМАК В.В. Доброго дня, Святослав Юліанович, я хотів би задати 

декілька таких суто професійних питань. Я нічого не розумію в кількості 

гігакалорій вугілля, але розуміюсь трохи на Кримінально-процесуальному 

кодексі. Тому хотів би запитати декілька питань. Скажіть, будь ласка, я так 

розумію, що справа була порушена по факту, а потім були підозрювані, яким 

була оголошена підозра. За якою статтею оголошена підозра? Це перше 

питання. 

Друге питання таке, що ви кажете за корупційність. Ці справи, які по 

корупційним статтям. Якщо ми кажемо про корупційні статті, потрібно було 

визначити так – неправомірна вигода. Чи встановлений вигодоодержувач 

неправомірної вигоди? Я не питаю його прізвище. Я просто питаю за фактом 

слідства, чи встановлений вигодоодержувач цієї неправомірної вигоди. І чи 

встановлений розмір цієї неправомірної вигоди не в гігакалоріях, а в 

грошових національних або ненаціональних одиницях. Дякую за питання. 
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ЛАГАНЯК С.Ю. Дякую, Віктор Васильович за суто професійне 

питання. Дійсно, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 

внесені за фактом, можливого розкрадання державного майна. Ви пам’ятаєте, 

що всі ці події відбувалися не так давно: в листопаді місяці. Саме в листопаді 

місяці розпочато судове розслідування за фактом тих подій. В ході 

досудового розслідування було встановлено первинні обставини, так би 

мовити. Тому що, ми ж розуміємо, контракт тільки підписаний в Україні, 

гроші пішли за кордон, вугілля їхало з-за кордону. І вся тінь живе десь там, за 

кордоном, де її треба шукати. Чекати, коли нам іноземні партнери будуть по 

півроку – по року давати документи і перевіряти обставини, відповідно ми не 

могли. Тому орган досудового розслідування перевірив дії посадових осіб 

державних, українських, підприємств, установ і організацій на території 

України і надав їм оцінку. 

Знову ж таки, згідно матеріалів досудового розслідування на 

сьогоднішній день ми вважаємо доведеним, що заступник директора 

державного підприємства "Укрінтеренерго" шляхом укладання 

неправомірного контракту на придбання вугілля спричинив розтрату 

державних коштів на суму понад 846 мільйонів гривень. Відтак дії вказаної 

службової особи у відповідності до Кримінального кодексу України 

кваліфіковані за частиною п'ятою статті 191 як розтрата ввірених коштів в 

особливо великих розмірах, яка знову ж таки, стаття 191, за своєю 

кваліфікацією відноситься до корупційних правопорушень. 

ЛЕЩЕНКО С.А. Як прізвище заступника керівника… 

ЛАГАНЯК С.Ю. Зіневич. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, якщо… 

ЛАГАНЯК С.Ю. 846 мільйонів розтрати… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, якщо запитань більше немає… 

ЛАГАНЯК С.Ю. Ми його арештували, суд обрав інший запобіжний 

захід. 
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БЕРЕЗА Б.Ю. Який? 

ЛАГАНЯК С.Ю. Ну, спочатку визначив… згідно кримінально-

процесуального закону, якщо це не вбивство і не тілесні ушкодження, суд, 

обираючи запобіжний захід тримання під вартою, зобов'язаний визначити 

розмір застави. Згідно закону є верхня межа: 300 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. Ми орієнтували суд на обрання застави в 

розмірі спричиненої шкоди, тобто тих же ж 846 мільйонів. Суд задовольнив 

наше клопотання, суд першої інстанції обрав запобіжний, застосував 

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з відповідним 

альтернативним розміром застави. В подальшому за апеляцією сторони 

захисту запобіжний захід змінений, і вказаному службовцю обрано 

запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Вказане судове рішення не 

оскаржується в апеляційному порядку, забігаючи наперед.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, є ще запитання?  

ДУНАЄВ С.В. Круг представителей, кто принимал решение о покупке 

угля с Южно-Африканской Республики вы можете предоставить или нет?  

ЛАГАНЯК С.Ю. Я вибачаюсь? 

ДУНАЄВ С.В. Круг представителей, которые принимал решение 

коллегиально по приобретению угля с Южно-Африканской Республики вы 

можете сказать или нет?  

ЛАГАНЯК С.Ю. Згідно контракту? 

ДУНАЄВ С.В. Да. 

ЛАГАНЯК С.Ю. Підписи від імені державного підприємства України 

вчинила одна особа – Зіневич. Він і притягується до кримінальної 

відповідальності. В контракті немає інших суб'єктів, причетних до його 

підготовки. Якщо в ході розслідування ця службова особа скаже, що його 

схиляв до вчинення злочину ще хтось, будемо давати оцінку. 

ДУНАЄВ С.В. Хорошо, спасибо.  

ЛАГАНЯК С.Ю. Дякую.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам, пане Святославе. Дякуємо Генеральній 

прокуратурі за інформацію. Я думаю, що ми всі з вами згодні, що в таких 

справах мають розслідуватися не тільки люди, чиї є підписи, а й ті люди, які 

ці підписи санкціонували. І я думаю, що не нам розповідати Генеральній 

прокуратурі, що без вищого схвалення такі рішення не робляться. 

Я прошу секретаріат взяти під контроль цю справу, і ми повернемося за 

деяких час до запитання, до чого вона дійшла. Так? Щоби ми не залишилися 

тільки обіцянками.  

До нас Служба безпеки України делегувала пана Ігоря Левковського з 

Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у 

сфері економічної безпеки. Я прошу приєднатися. 

ЛЕВКОВСЬКИЙ І.А. Доброго дня, шановні депутати, шановні 

присутні, шановні журналісти! Службою безпеки України в рамках наданих 

повноважень розслідується ряд кримінальних проваджень, пов'язаних з 

зловживанням в сфері видобутку, реалізації вугілля. Зокрема хочеться 

окремо зупинитися, що Головним управлінням задокументовано причетність  

одного  з керівників так званої "Луганської Народної Республіки" до 

фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території 

або державного кордону України, а також участі в терористичній організації.  

Встановлено, що вказана особа безпосередньо причетна до організації 

за допомогою незаконних військових формувань силових, захоплень складів 

вугільних підприємств на території Луганської обласні з подальшим 

незаконним вивезенням вугілля до Російської Федерації та зони проведення 

АТО до території, яка не контролюється українською владою. 

Кошти, отримані від реалізації даного вугілля, спрямовуються для 

фінансування терористичної діяльності ЛНР. Це мається на увазі – виплата 

грошової винагороди бойовикам, закупівля зброї та боєприпасів, 

призначених для забезпечення ведення бойових дій проти сил АТО. 
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Як я вже сказав, в даний час розслідується відповідне кримінальне 

провадження, в рамках якого було перекрито ряд каналів по перевезенню 

даного вугілля. Зокрема, було зупинено, затримано і накладено арешт на 

близько 32-х вагонів вугілля, яке збиралося, скажімо так, дане угрупування 

вивезти за межі України в режимі експорту. 

Також постійно реєструється… Зокрема, також постійно 

перекриваються ці канали вивезення вугілля. Тобто механізм полягає в 

наступному, що дане вугілля просто розкрадається на складах вугільних 

підприємств, які знаходяться тимчасово під контролем бойовиків. І потім вже 

через низку там структур, які, в тому числі, зареєстровані і на території, що 

контролюється українською владою, вони реалізовуються вже, так би 

мовити, на цій території, в тому числі на теплові станції. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, давайте дослухаємо доповідь, а потім 

поставимо запитання, якщо вони матимуть сенс. Добре? 

ЛЕВКОВСЬКИЙ І.А. Я хочу також, щоб ви з розумінням поставилися 

на таємницю слідства. В даний час слідство триває, тому я деякі, можливо, 

аспекти там зараз не хотів би розголошувати. Але повірте, ці факти є, вони 

фіксуються, вони документуються, і вони досліджуються в рамках 

відповідних кримінальних проваджень. Також, як вже було сказано моїм 

колегою з Генеральної прокуратури, в даний час ми як орган також приймали 

участь в документуванні і слідчих діях, пов'язаних зі зловживанням 

службових осіб "Центренерго". Слідство також по даному факту триває, і 

Служба безпеки активно приймає в ньому участь.  

Ну, якщо коротко, у мене, по суті, все. Якщо якісь будуть запитання, 

будь ласка. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, пан Ігор Луценко. 

ЛУЦЕНКО І.В. Дякую. 

У мене таке питання. Зараз у Донецьку працюють басейни, горять 

ялинки, місцева так звана влада досить оперативно збирає кошти з населення 
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за те, що надається йому електроенергія. Якщо якийсь там донеччанин не 

сплачує, то відповідно місцеві ці терористи йому відключають 

електроенергію і так далі. 

Відповідно, наскільки мені відомо, електроенергія на Донбас йде з 

української території на сьогодні. Чи не вбачає Служба безпеки в цьому, ну, 

певний тип злочину? Да, чи завдання шкоди державі, чи взагалі, там, 

підтримка тероризму і так далі, тобто прямо чи опосередковано. 

ЛЕВКОВСЬКИЙ І.А. Дякую за запитання, пане Ігорю. 

Всі факти, які мають ознаки можливого фінансування терористичних 

угрупувань, всі перевіряються в рамках відповідних кримінальних 

проваджень або в рамках оперативних перевірок. Тому просто, можливо, там 

про деякі там, ну, ще, може, зарано говорити, але жодний випадок, повірте, 

не лишається не дослідженим в цьому питанні. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Сергій Дунаєв. 

ДУНАЄВ С.В. Скажите, пожалуйста, сколько на сегодняшний день с 

территории временно оккупированной выехало углей марки "Антрацит" на 

территорию Российской Федерации? И знаете ли вы, что с территории 

Российской Федерации последующие вагоны поступают к нам, на 

территорию Украины, и уже абсолютно по другим ценам? 

ЛЕВКОВСЬКИЙ І.А. Ну, на жаль, зараз в мене з собою немає такої 

статистики. Якщо потрібно, на відповідне депутатське звернення ми надамо 

таку інформацію, яка в нас, всю інформацію, яка є з цього приводу. 

ДУНАЄВ С.В. Спасибо большое. Это касается прежде всего 

возмещения НДС, которое компенсирует впоследствии государство. И это 

наши потери государства.  

ЛЕВКОВСЬКИЙ І.А. Дякую. Дякую. 

ДУНАЄВ С.В. Спасибо большое. 

ЛЕВКОВСЬКИЙ І.А. За запитання.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи є ще запитання? У мене до вас запитання. Що вам 

відомо про діяльність Торгівельного дому "Вугілля України" щойно 

відкритого?  

ЛЕВКОВСЬКИЙ І.А. Торговий дім "Вугілля України", ну, я думаю, це 

питання більш до міністерства. Але, ну, вугільна Україна… Це ви маєте на 

увазі те, що перереєстровано зараз… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На території України. 

ЛЕВКОВСЬКИЙ І.А. Так. Ну, це підприємство займається 

забезпеченням, наскільки мені відомо, забезпеченням, постачанням вугілля 

на українські підприємства з тих шахт, які контролюються українською 

державою, наскільки я знаю.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А хто є кінцевим бенефіціаром?  

ЛЕВКОВСЬКИЙ І.А. Ну, ну, я ще поки зараз не готовий. Ну, я 

обов'язково вам надам цю інформацію, якщо… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А чи ви можете підтвердити інформацію про зв'язок 

між нинішнім керівництвом "Центренерго" і "Донбасенерго", і колишнім 

сином Президента Олександром Януковичем?  

ЛЕВКОВСЬКИЙ І.А. Ну, розумієте, в даний час, в тому числі Службою 

безпеки розслідується ряд кримінальних проваджень, в тому числі і щодо 

діяльності так званої "сім'ї". Є певна таємниця слідства і, я думаю, якщо ви 

звернетесь, ми надамо всю цю інформацію. В даний час, ну, говорити про, 

ну, скажімо так, матеріалів, які в мене з собою зараз, ну, в мене, я зараз не 

можу вам відповісти на це питання. Але, я думаю, що найближчим часом ми 

дослідимо і, що буде відповідний депутатський запит ми надамо вам цю 

інформацію.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Продовжуючи питання колеги Ігоря, який обсяг 

грошей і ресурсів, які Україна передає, зокрема Донецькій "Укрзалізниці" і 

Старобешевській ТЕС на місяць?  
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ЛЕВКОВСЬКИЙ І.А. Який обсяг коштів, ви маєте на увазі? Ну, зараз у 

мене теж немає цієї статистики, ну, я просто не взяв її з собою, який обсяг 

коштів передається Старобешевській ТЕС українській державі. Це, я думаю, 

можливо дасть таку інформацію енергоринок, міністерство та самі ці 

підприємства, які, в принципі, ці суб'єкти господарювання. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Перепрошую, я тоді повторю запитання, яке ставив 

колега. Чи ви не вважаєте, що передача таких ресурсів є фінансуванням 

тероризму у величезних розмірах державою Україна? 

ЛЕВКОВСЬКИЙ І.А. Ну, на скільки мені відомо, Старобешевська ТЕС, 

вона находиться зараз на тій території, але входить в "Донбасенерго". 

"Донбасенерго" – це підприємство, яке є зареєстроване на території України, 

на скільки я знаю. 

(Не чути) 

ЛЕВКОВСЬКИЙ І.А. Ні. Ми не володіємо. "Донбасенерго" – це 

комерційна структура, яка, наскільки відомо, ну, там контрольний пакет. 

Воно вже приватизовано. 

(Голос із зали) А хто власник? 

ЛЕВКОВСЬКИЙ І.А. Ой, ну, власники.... 

(Голос із зали) Ахметов власник. 

ЛЕВКОВСЬКИЙ І.А. Ні, "Донбасенерго" – не Ахметов власник. 

(Не чути) 

ЛЕВКОВСЬКИЙ І.А. Там, кажу: у мене зараз статистики такої немає. В 

міністерстві єсть, хто там є власниками безпосередньо. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є запитання? Так, пан Сергій Лещенко. 

ЛЕВКОВСЬКИЙ І.А. Єсть представники Міністерства енергетики. 

Вони можуть відповісти на ці питання. В них є ця статистика, вони 

володіють цією інформацією. 

ЛЕЩЕНКО С.А. А от, насправді, є інформація про те, що, насправді, 

кінцевим власником "Донбасенерго" є як раз сім'я Януковича. А людина, яка 
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номінально представляє себе як власник, Ігор Гуменюк, він є лише 

підставною фігурою в даному випадку, хоча це відомий бізнесмен. Так чи 

можливо, щоб СБУ дослідило цей факт і якимсь чином дало оцінку 

приватизації "Донбасенерго", яке відбувалося в часи Віктора Януковича? 

ЛЕВКОВСЬКИЙ І.А. Обов'язково дослідимо цей факт і надамо вам 

відповідну інформацію. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, пане Ігор Луценко. 

ЛУЦЕНКО І.В. Я розумію, що дійсно вам важку зразу тут називати там 

якусь статистику, але хоча б так от по мінімальному рівню. Скажіть, будь 

ласка, взагалі Служба безпеки України визнавала як таким злочин факти 

безоплатної передачі електроенергії, там, вугілля, інших ресурсів під 

контроль терористів? Чи були взагалі такі факти от у діяльності за ці дев'ять 

місяців? 

ЛЕВКОВСЬКИЙ І.А. Ну, розумієте, так як ви сформулювали це 

питання, тобто передача електроенергії... 

ЛУЦЕНКО І.В. Безоплатно. 

ЛЕВКОВСЬКИЙ І.А. Кого? 

ЛУЦЕНКО І.В. Безоплатно. 

ЛЕВКОВСЬКИЙ І.А. Безоплатної передачі електроенергії, про такі 

факти, щоб безоплатно кому передали кому передали електроенергію, 

терористам, ну, я думаю, це нонсенс взагалі. 

ЛУЦЕНКО І.В. Такі факти справді.... 

ЛЕВКОВСЬКИЙ І.А. Розумієте, є…  

Я це розумію. Є… там живуть у тому числі українські громадяни. 

(Не чути) 

ЛЕВКОВСЬКИЙ І.А. Тому… таких фактів нема. Тобто там є 

інфраструктура. Її відрізати відразу неможливо. Ну це вам скаже будь-який 

фахівець. Ну мається на увазі відключити світло, чи що ви маєте на увазі?   

(Не чути) 
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ЛЕВКОВСЬКИЙ І.А. Не в будівлі. Там мається на увазі, що воно йде 

через енергоринок.  

ЛУЦЕНКО І.В. Умовно кажучи, захоплено Донецьку облраду. Чи як 

воно називається. Вони там три місяці жили і фінансувалися за рахунок ..…. 

електроенергії. Ну, один приклад. 

ЛЕВКОВСЬКИЙ І.А. Всі факти, знову ж таки всі факти, які можливо:  

фінансування – всі перевіряються. В рамках відповідних кримінальних 

проваджень. Ну, тому окремо… (Шум у залі)   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, є ще запитання до представника Служби 

безпеки? Якщо запитань немає, я прошу тоді секретаріат підготувати від 

імені комітету запит про зв'язки керівництва "Донбасенерго" і "Центренерго" 

з родиною колишнього президента і запит про обсяги ресурсів, у тому числі 

оплати підприємствами "Енергоринок" електроенергії, що виробляється на 

території, підконтрольній бойовикам, терористам і не тільки про обсяги цих 

ресурсів, а якою є реакція Служби безпеки на передачу цих ресурсів, якою є 

оцінки Служби безпеки на передачу цих ресурсів. 

Дякуємо за інформацію. 

БАРНА О.С. Можна?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще запитання від пана Олега Барни. 

БАРНА О.С. Я би хотів у вас спитати, чи взагалі-то розроблено 

системний підхід щодо розслідування ведення бізнесу на теренах України 

особами, які причетні не тільки до родини Януковича, а й взагалі до сім'ї 

Януковича, які нормально зараз продовжують свій бізнес і в цей же час 

замішані або принаймні можуть бути замішані у зв'язках з сепаратистами. І 

це стосується широкого кола осіб, у тому числі і можливих теперішніх 

депутатів Верховної Ради. 

ЛЕВКОВСЬКИЙ І.А. Звісно, що є… знову повторюся, є ряд 

кримінальних проваджень, які розслідуються. Розроблений відповідний план 

їх розслідування. Постійно йде систематична робота з іншими 
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правоохоронними органами по цій ситуації і всі факти ці перевіряються. Всім 

цим фактам буде надана правова оцінка у відповідності до вимог чинного 

законодавства.  

БАРНА О.С. Я хотів би уточнити ще такий невеличкий нюанс, що ви 

розумієте, що питання інтересує ні новоспечених або новопризначених 

директорів, якихось фірм, а саме кінцевих власників.  

ЛЕВКОВСЬКИЙ І.А. Так. Так, звісно. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Юрій Дерев'янко. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Скажіть, будь ласка, таке питання в 2014 році дуже 

активно фінансування відбувалося по статті державного бюджету – державна 

підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат і  

собівартості готової товарної і вугільної продукції і по так званій 

реструктуризації шахт. Чи Службою безпеки розслідуються і чи відкриті 

кримінальні справи щодо фінансування тих шахт, які знаходилися під 

контролем уже терористів і не були підконтрольні Україні? І якщо 

розслідувались, то який результат? 

ЛЕВКОВСЬКИЙ І.А. В даний час, я знову ж сказав, є певні 

кримінальні провадження стосовно фінансування тероризму шляхом 

перерахування коштів, скажімо так, за вугілля, яке було викрадено 

терористами на тих шахтах. 

Ви маєте на увазі, щодо… Ви маєте програму реструктуризації шахт? 

Знову ж таки, тут є представники міністерства по програмі реструктуризації, 

я зараз так не пам'ятаю, але з моменту, що державні кошти по 

реструктуризації шахт, наскільки мені відомо, може я помиляюсь, дійсно не 

перераховувалися вже тоді, коли вони контролювалися бойовиками.     

(Не чути) 

ЛЕВКОВСЬКИЙ І.А. Міністерство вам підтвердить. 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу пан Сергій Дунаєв. 
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ДУНАЄВ С.В. Уважаемые коллеги! Я хотел бы сделать заявление, 

потому что нельзя относиться к той территории, временно оккупированной и 

не подконтрольной территории Украины к людям, которые там проживают. 

На территории Луганской и Донецкой области проживает на сегодняшний 

день более трех миллионов человек. То, что касается спецопераций, которые 

должны проводить, в том числе СБУ, Министерство обороны, Генеральный 

штаб по выявлению и по борьбе с терроризмом, это есть их государственные 

приоритеты и задачи. 

А то, что мы сегодня здесь, обсуждая проблему энергетической 

безопасности нашего государства, объединенной энергосистемы, не 

учитываем факта, что все последствия отключения энергосистемы Донецкой 

и Луганской области будут только способствовать тому, что на территориях 

Луганской и Донецкой областей люди будут незащищены. Вы поймите 

правильно: это инфраструктура, это коммунальное хозяйство, за которыми 

при отключении электроэнергии следуют следующие шаги. Это и 

канализационная система, это в том числе в последствии болезни, и тиф, и 

все остальное, и мы это не сможем контролировать. Нужно это учитывать. 

И я вас прошу, что давайте мы объединим все наши усилия, чтобы 

защитить людей и национальные интересы Украины в стратегии развития 

национальной безопасности. Спасибо. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друзі, є ще запитання або коментарі? Тоді дякуємо 

Службі безпеки за цю інформацію. 

Які наші шанси побачити міністра енергетики? 

ДІДЕНКО І.М. На заседании Кабмина 

БЕРЕЗА Б.Ю.Только что закончилось, Стець позвонил, закончилось 

заседание Кабмина. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поінформуйте, будь ласка, що ми все-таки хотіли 

побачити міністра, бо йдеться зараз про політичну відповідальність, а не 

технічну інформацію. Якщо для цього треба зробити 10-хвилинну перерву, 
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ми її зараз зробимо. І за 10 хвилин сподіваємося його побачити. Добре? 

Дякуємо. 

Давайте, колеги, на 10 хвилин перерву тоді.  

ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я пропоную продовжувати. 

Пан Сергій Іванов. Пан Сергій Іванов, я особисто вас прошу дати 

можливість далі продовжувати комітет як і всіх присутніх. Я думаю, що ми 

маємо привчити себе і міністрів до дисципліни. Якщо ми 2 тижні тому 

оголосили, що ми хочемо заслухати міністра енергетики по ситуації в 

енергетиці і сьогодні він нам перед комітетом повідомив, що він прийшле 

заступників, то ми з цим не маємо погоджуватися. Тому ми поінформували 

обох заступників, що ми чекаємо міністра, ми знайдемо час засіданнях 

комітету і відповідно тоді з ним зустрінемося. За одно в нас будуть відповіді 

на ті запити, про які ми сьогодні з вами говорили, можливо, тоді вони дадуть 

більше інформації для запитань. Так. Борислав Береза.  

БЕРЕЗА Б.Ю. Господин Соболев, я подозреваю, что министр 

отсутствует по той причине, что сейчас принято решение о покупке 620 

тысяч тонн угля в январе в Российской Федерации, а вчера были оплачены 

еще два корабля из ЮАР. Видимо, чтобы не отвечать на эти вопросы почему 

и сейчас мы платим за тот же уголь безумные цены господин министр и не 

пришел. Поэтому, я считаю, что это продуманная ситуация, когда он не 

приходит, чтобы не отчитываться. Тут других вариантов быть не может.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що для міністра не приходити на засідання 

антикорупційного комітету парламенту є дуже поганою практикою. Я би 

дуже радив йому цією практикою не користатися і ми обов'язково його 

запросимо в той час, коли буде зручно комітету. Нагадаю, що на наступному 

засіданні ми маємо з вами зустрітися з Генеральним прокурором, міністром 

внутрішніх справ, Головою СБУ і міністром юстиції по розслідуванню справ 

проти родини Януковича. І це є засідання, яке очевидно нам дозволить 
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більше зрозуміти про ситуацію в енергетиці зокрема. Ми маємо тут кількох 

експертів, я бачу, які прийшли спеціально на цю тему. Можливо, ви хотіли 

би висловитися або дати інформацію членам комітету? Пан Іван Плачков, 

так? 

ПЛАЧКОВ І.В. Дякую. Спасибо большое. Спасибо. Добрый день, 

уважаемые народные депутаты, уже мы – коллеги, ну, там… 

(Не чути).  

ПЛАЧКОВ І.В. Спасибо. 

Позволю себе быть немножко таким смелым, наверно, потому что я в 

энергетике больше 40 лет и так случилось, что руководил отраслью в трех 

правительствах и в самое тяжелое время, это было 1999 год, если кто помнит, 

самое тяжелое время, не такое тяжелое, как сегодня, это 2005-2006 год. И вот 

сегодня оценивая ситуацию, я не хочу делать политических выводов и через 

политическую составляющую. Я бы, пользуясь вот наданим словом, хотел бы 

просто проинформировать, как я понимаю сегодня ситуацию в топливно-

энергетическом комплексе. 

Вы знаете, она была тревожной полгода назад. Я об этом говорил в 

средствах массовой информации, сегодня она критическая. И когда я говорил 

о том, что мы не беспечно… мы беспечны, мы не подготовились, и мы 

входим в отопительный сезон, к сожалению, были выборы, никто не 

занимался, и мы дошли к веерным отключениям, которые никто как бы не 

предполагал и сказал, что как бы их не будет. 

Я бы не назвал их веерными, это неупорядоченные…. вернее, 

упорядоченный график аварийных отключений диспетчеров, которые на 

сегодня не…Почему они не произошли? Произошли, почему они 

произошли? У нас газ – дефицит и мы знаем о том, что дефицит большой и в 

хранилищах там 11-12 миллиардов кубов, из них 5-6 не берущихся. И если 

остается 5-06 миллиардов кубов, то давление низкое и мы чем дальше, тем 

меньше будем забирать с хранилищ. 
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 У нас угля сегодня на складах миллион 100 тонн, один миллион 100 

тысяч тонн – это ниже критического уровня и 5 станций работают 

практически на минимальном составе. И Трипольская ГЕС уже без угля, она 

работает на газе для того, чтобы отапливать поселок и чтобы станция не 

замерзла. И сегодня опять станциии в критическом. У нас атомные станции 

вырабатывают  невероятный объем, небывалый объем – порядка 65-70 

процентов электроэнергии, что недопустимо, потому что они работают в 

базовом режиме. 

У нас гидроэнергетика, так случилось, что этот год с дефицитом воды, 

работает не на том объеме, который регулирует мощности. И вот энергетика 

работает в таком постоянно критическом состоянии. И мы на сегодня… у нас 

дефицит постоянный электроэнергии от 3 до 6 тысяч мегаватт. Это как бы 

потребление Киеве по мощности – это полторы тысячи мегаватт. И у нас 

получается: где-то 2-3 объема такого потребления как Киев у нас постоянно 

дефицит. 

Что делает диспетчер? У диспетчера система чтоб не развалилась. Но 

мы параллельно работаем с Россией. Вы знаете, что мы параллельно 

работаем с Россией, с сетями по мощности 3 тысячи 500 мегаватт. И у нас 

договор был нулевой переток, мы не могли перебирать, было только 25 

мегаватт. Диспетчер для того, чтобы сохранить энергосистему, когда  не 

балансируется… станции не вырабатывают электроэнергию, он дает команду 

"ГАО" – так называемый график аварийных отключений. Что это значит?  

Это значит: 10 очередей ГАО, когда… если дефицит 100 мегаватт, он 

говорит: "Сто мегаватт" – и отключает предприятие. 200: "Двести…". 300: 

"Триста…". 300, 400… которые утверждены на правительственном уровне 

заместителем министра два года назад. 

И у нас получилось… Мы начали кошмарить потребителей. Когда 

начались возмущения, что отключают одних и тех же; отключают, не 

предупреждая, потому что они не знают, когда их отключат, и не знают на 
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сколько: на 5 или на 6, на 7 чесов. Потому что диспетчер вынужден, когда у 

него максимум, он дает команду "Включить". Никто не знает, когда. Потому 

что у нас действовала…   

Эта ГАО разработана на форс-мажорных обстоятельствах, которые 

могут применяться раз в 10 лет. Что для этого…. при этой ситуации нужно 

делать? Нужно делать то, что делали когда-то в  1999 году – так называемые 

веерные отключения. 

Давайте мы откажемся от веерных отключений, не будем их называть, 

потому что это как ругательство, назовем: "график поочередных 

отключений". Когда вместо ГАО, но мы доразработаем, потребителей 

разделим и скажем, по очередным отключениям – на 100 МВт, на 200, на 300, 

на 1000. И все будут знать, что их будут отключать с 10 до 12, этих там – с 12 

до часу, тех – с 3-х до 4-х. Но это надо разработать и это надо принять 

решение. А кто должен принять решение? 

Сегодня энергетика не координирована, не управляема, и она работает 

в такой, как бы для меня непонятной ситуации. Я много раз говорил. Я 

считаю, что нужно сегодня сделать. Вместо обвинения по газу, по 

южноафриканскому… Вы знаете, я сидел и вспомнил фильм "Адъютант, его 

превосходительство", помните, на тачанке у батьки Махно сзади было 

написано: "Бей белых, пока не покраснею, бей красных, пока не побелеют". 

Вот чего-то у меня такие ассоциации. 

Но вернемся к отключениям. Делается график поочередных 

отключений, было создано в 99-м году. Когда неплатежи были 

колоссальными, когда склады были пустыми, помните, атомщики в белых 

халатах по Крещатику ходили, полтора года не было зарплаты. 

Представляете, какая была ситуация в энергетике? А платежи были 15 

процентов. Вообще денег не было, и угля не было. А выборы были 

Президента Кучмы. Что тогда сделали? Надо, чтобы страна сияла. Значит¸ 

создали вневедомственную энергетическую комиссию, которой не надо 
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новых людей, где вице-премьер возглавлял, министр был заместителем. И 

туда входили: зам. министра экономики, зам. министра финансов, зам. 

Генерального прокурора, замминистра МВД, зам. председателя СБУ 

(вневедомственная). Садились за этот стол, круглый, сидели и принимали 

решения. Если б уголь покупать надо в Африке, значит, этот контракт 

обсуждался всеми, принималось решение, говорилось Премьеру, 

подписывалось – и все. Это была координация. Мы сейчас, когда 

подписывался этот контракт, энергосистема была на грани, диспетчер 

должен был быть. Я не знаю, что он должен делать, – или отключиться от 

России, и мы должны были повалиться, "blackout"; или он делал приток из 

Росси, за что на следующий год вот здесь бы его рассматривали как 

преступника, потому что он завел товар, не растаможил, не заплатил НДС и 

так далее. Мы просто поставили людей на растяжку, такую сумасшедшую, не 

принимая решения, а то, что отсутствует  координация, мы же видим на 

РНБО Президент сказал: покупаем российскую  электроэнергию? Покупаем. 

Через три дня снимают заместителя министра за то, что он там что-то 

подписал. Премьер, через пять дней, премьер на Кабмине принимает 

решение, покупаем. Значит потом и все… 

Теперь мы покупаем, а тот пострадал, во всей прессе говорили, он 

преступник, он там чуть ли не сепаратист и так далее. Почему так 

происходит? Почему мы газ покупаем, электроэнергию? Надо принимать 

решение. 

Что касается территории оккупированной, вернее территории АТО? 

Вот для меня, что делать отключить их. Надо принять политическое 

решение, кто может принять политическое  решение? Вы поможете принять  

политическое  решение, если не политическое, отключить. Отключить, но 

они будут, чтобы вы знали сбалансированные на той территории, с той 

станцией, которая есть, ну в смысле, с теми электростанциями, с сетями, 

сбалансированные. Там Луганка уже работает, Старобешевске, в принципе с 
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углем. Если не принято решение отключить, тогда энергетики работают. 

Диспетчер, он же "Укрэнерго" отвечает за всю энергосистему, объединенную 

потому что, если что-то случится там – отключится блок на атомной станции, 

и еще что-то произойдет, начнет сыпаться энергосистема, он будет 

ответственный. Мы потом прокуратуру пошлем к нему, понимаете. Поэтому 

на сегодня можно много говорить, но сегодня, я говорю, угля нет, с газом 

тяжелая ситуация, нам надо еще 8 миллионов тонн угля. 8 миллионов до 

апреля месяца завести для того, чтобы жить и пройти отопительный сезон. 

Это 4 тысячи эшелонов. И сколько лодок, там по сто тысяч 80 барж надо 

завести откуда-то для того, чтобы станции работали. 

В год энергетика потребляет, кроме атомных станций, потребляет 

порядка 40 миллионов тонн угля. Это 20 тысяч эшелонов, представляете 

какие объемы? Это  инерционная машина, и мы так не можем: ага, купили, 

прекратили, потом новую, и занимаемся влажностью, зольностью и так 

далее.  

Я уже не хочу в эти подробности входить. Но учтите, что у нас сегодня 

работает 14 энергоблоков на атомных и это не есть хорошо. Но я помню 90-

ые годы, когда политики вот меня вызывали вот в эти же кабинеты и когда с 

пеной у рта говорили: нам надо отказаться от атомной энергетики. Помните 

была: откажемся, значит – это экология, откажемся, было такое движение 

сумасшедшее, что где бы мы были, если бы мы приняли тогда это решение и 

поддались политическим тем самым для того, чтобы отказаться от атомной 

энергетики. Ну, я, это я могу долго, я прошу прощения. Я просто говорю, на 

сегодняшний день, я считаю, что первое вот надо и проиннициировать 

межведомственную энергетическую комиссию, не надо новых людей, из 

существующих вот этих правительственных органов. 

Следующее, знаете, мы к чему придем? Вот в этом заседании, в этом 

кабинете мы будем рассматривать… вы там, я как эксперт следующий будет 

кризис неплатежей, и придем к тому, что… и  уже дефицит, оплаты нету. У 
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нас кризис неплатежей и сейчас можно, мы говорим: где покупать, а денег 

нету покупать, их нету практически. Этот уголь уже буем хотеть любой 

покупать. Потому что "Триполье" уже скоро остановится, а денег нету. 

Почему? Потому что нам надо сейчас, первое, решать вопрос тарифной 

политики, тарифной. Потому что у нас преступная, алогичная, построенная 

тарифная политика – такого чуда на Украине… В мире нет, как у нас 

тарифная политика как на электроэнергию – по газу, чудо нет такого. Потому 

что она ситуативно-политически-конъюнктурна, которая строилась… 

Ну, я вам скажу, если коротко вы хотели понять… медленнее чуть-

чуть? Заканчиваю.  

(Не чути).  

ПЛАЧКОВ І.В. А? 

БЕРЕЗА Б.Ю. Она экономически не обоснованная? 

ПЛАЧКОВ І.В. Она, она… Алогичная. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іване Васильовичу, я знаю, що ви по енергетиці 

можете говорити тижнями… 

ПЛАЧКОВ І.В. …да, долго, но я сейчас закончу. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сформулюйте рекомендації до уряду, що треба 

зробити і далі ми перейдемо до наступного експерта. 

ПЛАЧКОВ І.В. Да. Первое – межведомственную энергетическую 

комиссию вневедомственную, первое, вообще должен быть вице-премьер, 

который занимается ТЭКом и который круглосуточно должен заниматься 

ТЭК. Потому что ТЭК – это электроэнергетика, нефтегаз, это коммунальные 

хозяйство, это все единое целое, это все взаимосвязано и который будет 

заниматься и тарифной политикой. 

Второе. Необходимо разработать энергетический баланс страны, чтобы 

мы знали, что у нас, какие первичные энергоресурсы, какие вторичные, какие 

третье и распределить его через призму каждого предприятия и каждого 

населенного пункта, чтобы каждое село потребляет газ, где - уголь, это знали, 
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какое у него и как ему экономить, и где, и подключить в эту 

межведомственную комиссию глав администраций, его заместителей. 

Первый заместитель глав администраций областных должны раз в неделю 

вот сюда приезжать и заниматься этими вопросами. И они должны заставить 

глав районных администраций и каждого председателя сельсовета. Сегодня 

губернаторы, зам. глав, я же общаюсь с ними, они в прострации, они не 

понимают не то, что, а это надо организовывать страну, потому что страна не 

организована, не мобилизирована. Это первое. Разработать с ней 

энергетический баланс и, там, раз в неделю вместе с ними распределять.  

И следующее. Нам надо готовится к кризу не платежей, потому что как 

начнутся неплатежи, начнется конъюнктура и все, если можно не платить 10 

процентов объективно, сразу начнут не платить 60 и иди потом его докажи. 

А ситуация валится и мы должны удержать, потому что электроэнергия – это 

главное цивилизованное, цивилизационная составляющая из жизни 

общества. Без нее абсолютно все остальное как бы теряет смысл и мы это 

должны понять. Это энергетический баланс и тарифная политика, которую 

сегодня, потому что нельзя по газу…Если смотреть стоимость энергоресурса 

одного и другого с учетом энергоемкости, перекос в 20 раз. Это 

несправедливо, такого нет. Вот, если мы, там, потребляем электроэнергию, 

тот газ, а тот уголь, а тот, там, бензин или солярку, это же энергоресурс 

первичный или вторичный, у него есть энергоемкость. Так вот тарифы 

установлены так, что перекос в 20 раз и такого чуда нет.  

Что касается организационно-правовых, когда мы говорим, это 

принадлежит тому олигарху, это тому олигарху, то третьему олигарху, 

четвертому, я не знаю, как опытный человек, кому принадлежит, все 

принадлежит каким-то офшорам, которые где-то они за, а может они уже 

продали эти офшоры, кто знает кто какой офшор кому продал? Это мы 

догадываемся. Или мы принимаем  решение НКРЭ делать так, что мы 

переводим их в публичные компании (как это типично, когда 
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собственниками являются 100-150 тысяч акционеров!) или говорим "все 

национализируем!", ну, это, я думаю, что неприемлемо, потому что даже 

слова произносить нельзя. Там не то, что гранты или кредиты… не 

получим… Вот и все! Надо принимить, но мы сегодня кошмарим просто 

отрасль, и они не знают, что делать. Они со мной общаются, каждое 

облэнерго, каждое, поверьте! Я сижу как… я не знаю, что! Уже не хочу…  

Я вам скажу, почему. Вот сегодня и назначения… Я отношусь очень 

положительно…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Васильович, дуже вам дякую…  

ПЛАЧКОВ І.В. Еще хвилину!  

ГОЛОВУЮЧИЙ. …за інформацію по енергетиці. Давайте  останню 

хвилину – і все.  

Давайте, якщо є запитання до експерта, то, будь ласка, пан Борислав 

Береза.  

БЕРЕЗА Б.Ю. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что требуется делать. 

У вас есть готовая программа по исправлению ситуации, я правильно  

понимаю?  

И второй вопрос: то, что понятно вам, понятно ли профильным 

руководителям министерства и правительства?  

ПЛАЧКОВ І.В. Я вам скажу: то, что программа и есть… Я возглавляю 

Всеукраинскую энергетическую ассамблею, в которую входят все основные 

как бы предприятия, руководители, со мной работают, мы делает экспертные 

оценки, прогнозируем. К сожалению, я много раз говорил, дай Бог, чтобы эти 

прогнозы не оправдались, и вот средства массовой… но они оправдываются.  

Поэтому программа есть, потому что я… мы это проходили, и 

проходили не один раз. И когда был кризис газовый, первая газовая война, 

сложная была, но как-то мы ее прошли, 1999 год. Ситуация была очень как 

бы критическая.  
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Что касается отраслевых руководителей, мне трудно сказать. Я 

общался с министром, он был еще в национальной комиссии. Ну, как-то мы 

долго общались. Ну, он в целом понимает ситуацию. Но, понимаете, знание 

Закона Ома, я вам скажу, является недостаточным, но обязательным 

условием для руководства… Недостаточным, но обязательным. И сегодня 

руководитель Национальной комиссии по регулированию, ну, я даже не 

знаю, ну 25-летний молодой талантливый человек, я думаю, он знает там три 

языка, пять языков. Но надо учить Закон Ома, Кирхгофа, есть такие 

недостаточные, но не обходимые вещи. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую пан Олег Осуховський. 

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Пане Іване, сьогодні ви говорите про тарифи. 

Сьогодні ціна газу для населення десь в середньому складає 1 тисяча 

312 гривень за тисячу метрів кубічних, а для промисловості десь 7 тисяч 600. 

І, власне, побутове споживання  це десь 15 мільярдів кубів газу на рік. Це 

десь приблизно 20 мільярдів гривень на рік плати побутове споживання. 

Центральне опалення це десь 7 мільярдів гривень, це десь 10 плюс-

мінус мільярдів гривень в рік. Тобто в загальному українське населення 

платить 30 мільярдів гривень в рік за газ. 6 мільярдів гривень – це є субсидії 

від держави. Але зараз уряд і міністерство каже, що буде підвищення газу, 

там в п'ять-шість разів. Тобто потрібно буде для населення платити не 30 

мільярдів гривень чи там – не 24 так з субсидіями, а треба буде платити 180 

мільярдів. Скільки тоді потрібно субсидій давати для держави? І хто зможе 

платити при зарплаті 2-3 тисячі гривень такі суми за газ? 

ПЛАЧКОВ І.В. Я три момента. Первое – "Нафтогаз Украины", вот я в 

трех правительствах работал министром, и я в третий раз уже хотел 

разобраться в бухгалтерии, ходил как на работу туда, я не разобрался.  

Бухгалтерия "Нафтогаза Украины" – это тайна, и очень тяжело, и 

прокуратуры, там это самый главный вопрос, который надо как бы вот  

решать очень быстро. 
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Что касается тарифов? Сегодня тарифное построение, я ж говорю, 

такого чуда нет, это украинское ноу-хау, тарифы на газ для населения и для 

промышленности, которые зависят от объема потребления для населения. 

Мы же под объемы потребления платим почему, если я потребляю 800 я 

гражданин один, а если я потребляю 802 я гражданин другой. Это нарушение 

Конституции, но это было как-то… 

Что касается тарифов, не надо выдумывать никого чуда украинского, 

как у нас ноу-хау, во всем мире действует простое правило, тарифы должны 

быть экономически обоснованными, тарифы стоят, энергоресурс стоит 

столько, сколько он стоит. А малообеспеченным слоям населения – адресная 

дотация в денежной форме. Еще Кучма в 99-м году обещал перейти на такую 

систему, но потом не хватило воли, после выборов в 2000-м не хватило воли 

это сделать. Потому что это очень сложно. Сегодня дотации. Я как 

потребляющий больше, чем владелец 2-комнатной квартиры, получаю 

дотацию от государства в 10 раз больше, а владелец квартиры в Киеве и дома 

за городом с бассейном получает от государства дотацию в 1000 раз больше, 

чем два пенсионера, которые потребляют 100 кВт и платят 25 гривен. 

Поэтому это логичная система. Тарифы должны, энергоресурс, его посчитать 

из энергетической емкости, он должен стоить столько, сколько он стоит, 

малообеспеченные слои населения – адресные дотации. И вот этих 

миллиардов, которые мы качаем, "Нафтогаз", в уставный фонд, их хватит. Но 

это большая работа. Это большая работа, которую ни одно правительство не 

хочет взяться. Даже Ющенко в 2000-м году отложил немножко на потом. 

Хотя он был в этом плане очень прогрессивным. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Попрошу, пан Олега Барна. 

БАРНА О.С. Пан заступник, я радий зустрічі з вами. 

ПЛАЧКОВ І.В. Дякую. 
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БАРНА О.С. Гарно, що в попередній розмові сказали одне гарне 

українське слово – 1-у хвилинку добавити. Сподіваємося, що піде якість 

краще, тим більше посадовці такого рівня. 

ПЛАЧКОВ І.В. Дякую. 

БАРНА О.С. Є офіційні висновки Рахункової палати по "Нафтогазу" та 

2-х мільярдів кубометрів газу відносно фірми "Дніпроазот", в наслідок чого 

продавалися і газ – 26 доларів за 1000 кубів, і відповідно недораховані, 

збитки 700 мільйонів доларів "Нафтогазу". Що ви можете коментувати з 

цього? 

ПЛАЧКОВ І.В. Я ж вам сказал бухгалтерия  "Нефтегаза" – это такая 

очень… ну, как бы для меня "черная дыра", и я не могу какие-то фрагменты 

комментировать.  

Но я бы не хотел превентивно поддаваться на такие обвинения. Знаете, 

почему? В 1999 году меня назначили министром в феврале месяце, в марте в 

Министерстве энергетики было 995 уголовных дел. Был заместитель 

Генеральной прокуратуры Калинько, которая… Президент нахмурил брови – 

и 990 там уголовных дел… Но…и все... Поэтому я бы не комментировал, это 

надо посмотреть, определиться и тогда делать выводы.  

Святых нет и в "Нефтегазе", и в министерстве, и в "Центрэнерго". Да, 

Святой был один – Его распяли. Мы все грешные в большей или меньшей 

степени. Поэтому что касается данного случая, я не могу  

прокомментировать.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Семен Семенченко.  

СЕМЕНЧЕНКО С.І. Уважаемые коллеги, мы видим, что в данном 

вопросе существует не только экономическая составляющая, коррупционная 

составляющая, но и составляющая политическая. 

Сейчас общество разделено на  две части: первые, которые кричат 

"обрезать сепаратистам и перестать с ними торговать", вторые точно также 

рассказывают о правах человека и о том, что это тоже наши граждане. Мы 
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видим, что тут вопросы коррупции, и вопросы финансирования терроризма, 

и вопросы нашей экономической безопасности.  

По большому счету, мы не учитываем один фактор – время. У нас 

сейчас очень мало времени, потому что господин Путин – человек абсолютно 

непрогнозируемый, и когда он решит ударить, нам это не известно.  

Был хороший вопрос: а где найти политическую волю, потому что я так 

понимаю, что правительство и Президент разбираться кардинально в этом 

вопросе не хочет, потому что вопрос очень болезненный. Поэтому я 

предлагаю эту волю искать в Верховной Раде. И предлагаю, собрав 

информацию от СБУ, которую сегодня не могли предоставить, 

подготовившись, провести совместное заседание трех комитетов по вопросам 

безопасности и обороны, по вопросам борьбы с коррупцией и по вопросам 

правоохранительной деятельности. И после этого готовить необходимые 

законопроекты, готовить необходимые запросы и действовать очень быстро. 

Потому что времени у нас, действительно, очень мало. Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте останнє запитання до експерта, і будемо 

завершувати цю тему.  

БАРНА О.С. Ви знаєте, діяльність Міністерства енергетики останнім 

часом за літо тривалий час нагадує правоохоронця, який біжить за 

злочинцем, але під знаком питання, чи його зловить? Інше питання, чи не 

краще попередити злочин? Фактично, зараз збільшимо тарифи населенню, 

питання: на що підуть ці гроші: погашення боргів чи, може, перспективу 

зробити так, щоб вкласти гроші у відповідну допомогу чи пільгові кредити 

населенню, яке би могло перейти на енергозберігаючі способи споживання 

енергії – раз.  

Друге, коли говорять про енергетичну кризу з точки зору електрики, 

дійсно, в денний час споживання електрики йде занадто, так би мовити, по…  

ПЛАЧКОВ І.В. Дефіцит великий, є відключення колосальне.  

БАРНА О.С. Саме так.  
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Чому в нічний час не доведено до населення, і облєнерго не 

зобов'язалося за свій рахунок поставити тарифні лічильники, де люди 

побачили б чітко, що в нічний час енергія в три рази дешевше, і вони дуже 

багато видів робіт, зокрема, пральні машинки і так далі, підключали б в цей 

нічний час. На рівні нашому це… навіть сільському, в регіонах, не дуже 

чомусь схвалюється місцевими обленерго.  

І третій момент – питання енергетичної безпеки. Колись існувала 

програма "замкнутого циклу", починаючи від добутку урану, збагачення і 

вироблення твелів. Фактично, саме енергомістке таке – це є збагачення. Далі 

ми передаємо в Росію, а вона в сотні раз дорожче перепродує. Цю програму 

завершити, відповідно, маємо замкнутий цикл не тільки питання 

забезпечення наших електростанцій, і воно буде дешевше, а головне – це 

питання енергетичної безпеки.  

І останнє. Ми дуже багато говоримо про вугілля наших ТЕЦ, яке треба 

закуповувати за границею, особливо, в цей час, коли Донбас і так даліє, там 

антрацити вже на зайнятих територіях, які контролюються ДНРівцями.  

Чому… чи є можливість створити програму переобладнання деяких 

теплових електростанцій під низькосортніше вугілля, зокрема, буре і так 

далі, поклади якого є на поверхні на теренах України, зокрема, 

Олександрівський кар'єр. Ну, і таким чином.  

ПЛАЧКОВ І.В. Я коротко постараюсь. Уже ж…  

Значит, по ходу. Значит, понимаете, когда, вот, поверьте мне, тебя 

назначают министром, ты министром становишься, если первый раз, то через 

полгода понимаешь, где ты находишься. Особенно вот такая отрасль.  

То, что вы говорите, это вы абсолютно правильно говорите, и 

абсолютно разработаны все программы, но для того, чтобы их 

реализовывать, нужна какая-то преемственность или постоянство, почему я 

говорю: надо энергетику деполитизировать. И максимально!  
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Непорожний был в Советском Союзе министром 23 года. Менялись 

Генеральные секретари, политические течения и все. А потому что 

энергетика – это хребетообразующая отрасль для всех.  

И когда мы говорим, давайте тех отключим, тех отключим и так 

далее… Энергетики не должны никого отключать. Потому что если бы 

отключали в 2004 году город Киев или вот в прошлом году… Не надо! 

Энергетики должны независимо ни от чего… Знаете, младенец должен быть 

в тепле, в светле и в уюте, независимо от того, кто его родители и этот 

самый… Иначе мы не люди.  

Поэтомоу это все есть, но нужна стабильность, нужна программа и 

нужен профессионализм, и нужен руководство ТЭКом. Сегодня руководства 

топливно-энергетическим комплексом государственного нет, идет … одни 

тех назначают, эти, эти, эти – нет вице-премьера, и министр… ну, как бы 

поменяли того, этого, следующего. Что касается замкнутого счетчика. 

Абсолютно есть трехфазная… Это работа ежедневная, которую надо 

реализовывать, это абсолютно правильно, там ночные провалы, чтобы 

больше потребляли. Но сейчас для нас это неактуально. А потому что 

атомные станции работают в базе, их там разгружать… Ну, в общем, это 

как… детали. Но в целом, вы правильно говорите, к этому надо идти.  

Что касается замкнутого ядерного топливного цикла, то на Украине 

была программа в 90-х года, и мы должны были ее реализовать за счет 

топлива, которое получили атомные станции за компенсацию, за ракеты, 

которые отдали в Россию. Но это топливо… съела инфляция прибыль 

"Энергоатома", мы не смогли ничего сделать, и сейчас были попытки создать 

разработку и производство элементов ядерного топлива. Значит, мы уран, мы 

добываем, мы его делаем концентрат, мы его отправляем на обогащение. 

Потому что все, мы не можем обогащать, это уже бы подписали соглашение 

или в Россию там, или в Бельгию и так далее. А после этого мы должны были 

построить завод, значит, по производству элементов ядерного топлива, у нас 
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есть цирконий, у нас есть это, это… Ну эта программа не финансируется, это 

предприятие, которое создано, оно в зачаточном состоянии уже там 2-3 года. 

Этим надо заниматься. Это надо с утра до вечера садиться работать, 

работать, работать и работать. 

Все. Иначе другого не бывает. 

БАРНА О.С. Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Останнє запитання, пан Сергій Дунаєв. 

ДУНАЄВ С.В. Я хотел бы поблагодарить вас, как представителя 

Ассамблеи энергетической. 

ПЛАЧКОВ І.В. Руководитель. Прошу прощения. 

ДУНАЄВ С.В. Как руководитель. Да. И хотел бы сказать, что вы очень 

профессионально провели диалог с комитетом и рассказали всю 

проблематику, которая сегодня у нас происходит. У нас политика, по 

большей степени, забирает всю сферу энергетики. И демонополизация 

политики должна произойти в энергетическом секторе. 

Ранее, вы знаете, что были разработаны программы по газификации 

углей, и у нас сегодня заседание на комитете по поставками углей и 

естественно добыче углей даже на освобожденной территории Украины. И у 

нас достаточно очень много шахт, которые могут добывать уголь и марки А, 

и марки "ДГР", и марки Г…. – длиннопламенные угли. 

Считаете ли вы возможным возобновление программы газификации 

углей и потом в последствии данный газ использовать в химической отрасли, 

в том числе на Востоке Украины? Таких предприятий, как "Азот", "Заря", 

стекольные заводы, в том числе, этот газ в последствии использовать в 

коммунальной политике и отсюда выравнивать тарифную политику для 

населения. 

Вы же четко сказали, что сегодня должен быть энергетический баланс, 

а он заключается в том, что мы должны четко для себя понимать, у нас есть 

атомная энергетика, тепловая, ветроэнергетика, солнечная энергетика. Потом 
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в последствии у нас организовывается пул и из этого мы должны исходить, 

именно исходить в расчетах национальных интересов. Скажите, пожалуйста, 

возможно ли поднять вопрос на ассамблеи? Вы как руководитель 

строительство заводов? газификацию углей для Украины. Спасибо. 

ПЛАЧКОВ І.В. Спасибо. Значит, в 2006 году мы разработали 

стратегию развития энергетики до 30-го года. Значит, она на 40 страницах в 

одних цифрах и график, это единственная отраслевая стратегия, которая за 

всю независимость Украины была создана. И мы там рассмотрели вопрос как 

развитие энергетики осмыслило ли все очень долго, значит, и там развитие 

атомной энергетики, газ, сокращение, мы могли уже добывать, мы 

планировали сократить потребление газа… у нас энергетическая зависимость 

сегодня 70 процентов. Мы должны были ее спустить до 25 за счет 

сокращения потребления газа, мы потребляем на единицу ВВП в 3,9 раз 

больше в среднем по миру. И повышение собственной добычи и так далее. 

Но мы там сделали ошибки, при чем ошибки такие, одну ошибку 

сознательно. Это ускоренное развитие атомной энергетики, зная о том, что у 

нас не будет денег, но мы заложили строительство  новых блоках почему, 

потому что работающие уже надо выводить их эксплуатации. И вы знаете у 

нас, Григорий, я скажу, у нас одна большая беда в стране с атомной 

энергетикой, знаете какая, большая беда, что фонд вывода из эксплуатации 

атомных блоков пустой. Во всем мире есть практика, что атомный блок себе 

зарабатывает на пенсию, когда он работает, потому что его нельзя закрыть, 

остановить и забыть, его надо финансировать еще много лет. И есть в 

законодательстве целый фонд, все разработали, называется Фонд вывода из 

эксплуатации. Там должны быть деньги на содержание… Вот вы утверждали 

бюджет, там на содержание чернобыльской, она ж не вырабатывает 

электроэнергию… 

ДУНАЄВ С.В. Ничего. 
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ПЛАЧКОВ І.В. Ну, мы ж ее содержим за счет бюджета. Ну, это я по 

ходу говорю, по хочу этой ситуации. Мы атомную энергетику и сделали 

ошибку, когда мы переводили, планировали реконструкцию блоков на 

срабатывание, на сжигание низкокачественных углей, потому что нам 

министерство, вернее, угольщики сказали: "У нас нет энергетических углей". 

А я не угольщик, я энергетик, тепловик, у меня специальность "Эксплуатация 

атомных станций". И мы заложили реконструкцию на котлы с кипящим 

слоем, вот, по Старобешевской. А оказалось у нас энергетических углей до 

событий… до антитеррористической операции, то разделение, очень много, у 

нас нет проблем с энергетическими углями, мы последние 2-3 года входили 3 

тонны, мы… 

ДУНАЄВ С.В. Профицит 6 миллионов тонн постоянно был.  

ПЛАЧКОВ І.В. Это была ошибка и мы должны признать. 

Что касается газификации. Газификацию углей делала Южная Африка, 

когда в свое время апартеид и весь мир делал эмбарго, помните, Южной 

Африки. Они для того, чтобы с ними никто не торговал энергоресурсами, они 

делали газификацию углей. И моя дипломная работа была "Газификация 

углей блоками 1000 мегаватт ВВР-1000 с турбинами Т-250 электростанций 

для газификации бурых углей". Это возможно и это… Но надо считать на 

сколько это экономично? Или сегодня мы, нам выгодней там реверс, не 

реверс, все надо считать и срок окупаемости. 

Вот когда говорили, а давайте мы водно-угольную смесь будем делать, 

я тогда говорил, что это блуд. Мы не сможем… Может это и возможно, но 

это экономически будет, перереконструировать котлы, блоки – это срок 

окупаемости будет 50 лет. Это нецелесообразно. Поэтому – это возможно, 

это технически технология 40-летней, 50-летней давности… 

ДУНАЄВ С.В. Китай же работает сегодня… 

ПЛАЧКОВ І.В. Мы можем это дело… Но это надо рассматривать, 

абсолютно.  
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ДУНАЄВ С.В. Спасибо, большое.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Дякую, Іван Васильович.  

Є інші експерти з енергетики, які хочуть виступити зараз? Тоді 

завершуємо на сьогодні цей пункт, з вашого дозволу, я пропоную, колеги, на 

21 січня викликати міністра енергетики. Я думаю, що на той час у нас уже 

будуть відповіді на наші запити, які сьогодні виникли і це буде логічно. 

Немає заперечень? 

Давайте тоді перейдемо до розгляду законопроектів, які, на думку 

експертів комітету, не містять ознак корупції. Я прошу звернути увагу на 

ваші матеріали, які марковані цифрою 2-а.  

Давайте так, друзі, оскільки немає сенсу заслуховувати всі 

законопроекти, тільки по тих, яких є запитання. Ми будемо просити… (Шум 

у залі) До зустрічі. Ми будемо просити експертів комітету або авторів закону 

прокоментувати. 

На першій сторінці матеріали № 2. Є в когось запитання до поданих 

законопроектів? Пан Олег Осуховський, ви подали законопроект з колегами 

про внесення змін до  Закону України  "Про  електроенергетику". Ви можете 

розповісти про це?   

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. А який це номер? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1113. 

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Законопроектом регулюється правовідносити у 

сфері електроенергетики. Проектом закону пропонується внести зміни до 

статті 24 Закону України "Про електроенергетику", згідно яких 

енергопосатачальники несуть відповідальність перед споживачами 

електричної енергії лише в разі переривання електропостачання з вини 

енергопостачальника у розмірі двократної вартості недовідпущеної 

електричної енергії. якщо обсяг недовідпущеної електричної енергії 

перевищує 10 відсотків від договірної величини.  
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Власне, також законопроектом пропонується внести зміни до  статті 26, 

згідно яких споживач у випадку споживання електричної енергії, яка не 

перевищує договірну величину більше ніж на  10 відсотків, звільняється від 

сплати енергопостачальникам двократної вартості різниці фактично  

споживчої і договірної величини. Аналогічним способом пропонується 

врегулювати положення частини сьомої статті 26 Закону щодо перевищення 

договірної величини потужності менше ніж на 10 відсотків.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Олеже.  

Є запитання до цього законопроекту? До інших законопроектів на 

першій сторінці? На другій сторінці є запитання? Так, прошу. 

Пан Борислав Береза. 

БЕРЕЗА Б.Ю. На второй страничке, 12.05 – так же ваш законопроект 

про заходи щодо ліквідації бюджету пенсійного фонду України, поданий 

народними депутатами України: Головко, Бубликом, Левченко та іншими. 

Там не указана такая вещь, не указано, что уменьшение пенсий судьям, 

прокурорам, генералам – нужно уточнение просто. 

(Не чути). 

БЕРЕЗА Б.Ю. Это уточнение. И второе… 

Хорошо. Следующее, тоже самое. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В мене запитання до експертів комітету: що 

передбачає законопроект (1122) про внесення змін до Закону України про 

статус народного депутата України щодо оприлюднення задекларованих 

доходів, автор – Пинзеник. 

ДАЦУН В.Д. Я вибачаюсь. Я зараз неготовий відповісти. 

Законопроекти, ті, що не містять коррупционных факторів, в нас в кабінеті 

залишились, там дуже багато. Якщо... 5 хвилин буквально, я можу.... 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На 2-й сторінці... Є запитання? Так, прошу. На 2-й 

сторінці немає. На 3-й сторінці. Прошу, пан Борислав Береза. 
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БЕРЕЗА Б.Ю. Ще один, про внесення змін до Закону України про 

Національну гвардію України, закон 1234, поданий народними депутатами 

України Осуховським і Левченко, Іллєнко та іншими. Там идет вопрос о том, 

что передать руководство Нацгвардией Верховной Раде Украины. Верховная 

Рада Украины является законотворческим органом, а не исполнительной 

властью. Какое отношение мы имеем к Нацгвардии? Я не понимаю. То есть 

господину Гройсману нужны персональные войска? Также как господину 

Турчинову, допустим, Антикор, или еще кому-то? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую, я звертаю увагу колег, що ми 

обговорюємо, чи містять законопроекти ознаки корупції... 

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Пане Борислав, контролю передати Президентові 

України, а впровадити контроль Верховній Раді України за Національною 

гвардією. Ми можемо контролювати Національну гвардію? Можемо. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Ну, також ми можемо контролювати і МВС, СБУ і еще.... 

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. А ми і контролюємо, ми і контролюємо. 

(Не чути).  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги. Я прошу перервати цю дискусію, тому що 

все-таки ми маємо зосередитися на ризиках для збільшення корупції.  

Є ще запитання до законопроектів, вказаних на сторінці 3?  

Пане Олеже, а в чому ідея законопроекту про стимулювання розвитку 

вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу? Це 

№1240. Ви так само є одним з співавторів. 

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. №1240, так? Законопроектом… основним 

завданням законопроекту є створення більш сприятливих умов для 

вітчизняних машинобудівних підприємств, які б стимулювали освоєння 

виробництва кращих зразків сільськогосподарських машин з використанням 

сучасної елементної бази іноземного виробництва з подальшим 

налагодженням виробництва власної високотехнологічної елементарної бази 

та створення нових виробництв, залучення іноземних інвестицій. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. А за допомогою яких механізмів це передбачено  

надання пільг? 

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Ну власне за допомогою інвестицій і за 

допомогою того, що іноземні підприємства будуть заходити в Україну і, 

власне, фінансувати наші виробництва, тобто інвестиціями своїми, і 

покращувати сільськогосподарську техніку. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Юрій Дерев'янко має… 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Шановні колеги! Я просто зараз скажу, дам 

відповідь на це запитання. 

Мова йде про що? Про те, що авторами пропонується ввести до 5 

відсотків мита на імпортну техніку сільськогосподарського виробництва, і ці 

кошти використовувати як ресурс, як резерв, як джерело для того, щоби 

стимулювати лізинг нашої вітчизняної продукції. А отут є єдине питання, яке 

стосується… Ну це суть основна. Тут є питання, яке стосується того, що 

порядок формування цього механізму встановлюється Кабінетом Міністрів. І 

не зрозуміло порядок чого: чи створення якогось фонду бюджетного чи 

позабюджетного, чи… Ну тобто тут відсутні чіткі адміністративні 

процедури, що є таким фактором, який треба удосконалити. Я думаю, що це 

просто в порядку такому робочому авторам можна рекомендувати… 

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Ми це доопрацюємо і вдосконалимо.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що тоді прохання секретаріату внести в  

нашу рекомаендацію, так? Те, про що сказав пан Юрій Дерев'янко, щоб 

прописати прозоро порядок розподілу цих коштів для надання техніки в 

лізинг.  

Чи у вас вже з'явилася інформація про законопроект номер 1122, так? 

Що він передбачає? Сергій, у тебе є? Давай.  

ЛЕЩЕНКО С.А. Я відкрив на сайті Ради цей законопроект. Це 

законопроект Віктора Пинзеника. Він пропонує доповнити Закон про статус 

депутата двома пунктами: депутат зобов'язаний не пізніше 1 квітня подати до 
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Апарату Ради дані у письмовому вигляді щодо задекларованої суми доходів 

та суми сплачених ним податків за минулий рік. Апарат зобов'язаний не 

пізніше 1 травня опублікувати ці дані.  

Єдине не зрозуміло, як би… вони і так подають у вигляді декларації. 

Не зрозуміло, чому дублюється норма про те, що треба у письмовому вигляді 

подати задекларовані суми доходів.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Сергію. Є… 

ЛЕЩЕНКО С.А. Інновація тут у тому, що сума податків, тому що за 

чинною декларацією, яку заповнює депутат, там немає розділу "розмір 

податків, сплачених депутатом протягом року". Тобто створюється нова… як 

би новий вид звітності для депутатів, якого не існує для інших чиновників 

високого рангу. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Сергію.  

Є до законопроектів, які на четвертій сторінці? Так, прошу, пан Олег 

Барна.  

БАРНА О.С. Запитання до законопроекту 1295, щодо відповідальності 

за заклик до непокори. 

(Не чути) 

БАРНА О.С. Добре. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

По сторінці 4 є запитання, друзі?  

ЛЕЩЕНКО С.А. По четвертій?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Четвертій.  

БЕРЕЗА Б.Ю. Є. 1309. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, прошу. Про електроенергетику?  

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Так.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Олеже, у вас є інформація? Олег Осуховський. 

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. По 1309.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Це просто ваш колега по фракції Юрій Левченко  

подав. 

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Ні-ні. Є інформація, це є основною метою 

прийняття зазначеного законопроекту, є створення належних умов для 

виробництва в Україні електричної енергії з енергетичного сонячного 

випромінювання. Прийняття законопроекту забезпечуватиме нормальні 

умови виробництва в Україні електричної енергії з енергії сонячного 

випромінювання. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Согласно этому закону вполне возможно, что произойдет 

не только скорочення робочих місць или зменшення надходжень до 

бюджету, но и законопроект лобіює інтереси конкретних виробників 

сонячних батарей, скорее всего дешевых китайских, это произойти может. То 

есть с помощью этого законопроекта там надо конкретизировать очень четко. 

(Загальна дискусія) 

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Я думаю, що можна буде доопрацювати його і… 

БЕРЕЗА Б.Ю. Там очень четко прописано, под кого… ну, то есть это 

может…… Спасибо. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По 1309 яка думка експерта комітету?  

ДАЦУН В.Д. Мною подавалось, я ознайомився з цим законопроектом. 

На моє переконання, там немає корупційних складових, але це чисто 

суб'єктивна думка. Якщо… переглянемо додатково з урахуванням… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А ви можете зачитати пункт, про який йдеться?  

Колеги, я тоді пропоную цей законопроект виключити з цього переліку 

і попросити пана Борислава Березу… 

БЕРЕЗА Б.Ю. 5 хвилин. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 5 хвилин. Супер! 

Сторінка 4, є ще зауваження? Матеріалів номер 2. 

Сторінка 5. Так, пан Ігор Луценко. 
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ЛУЦЕНКО І.В. 1393: про внесення змін до Митного кодексу щодо 

встановлення строків транзитних перевезень для автомобільного транспорту.  

Друзі, в чому там ідея. Зазвичай розумні строки транзиту будь-якого 

товару, автомобільним транспортом, іншим транспортом, у нас 5-7 днів. Це і 

в Європі вважається 5-7 днів. Там пропонують до 30 днів. Очевидно 

корупційна схема, тому що за 30 днів можна відкрити компанію, продати 

товар – закрити компанію, після цього шукай вітру в полі. 

Я вважаю це корупціогенною нормою, безпідставно, з точки зору 

фізики переміщення товарів, збільшувати до 30 діб. Це конкретно дуже 

ризикований з точки зору корупції законопроект. Пропоную його виключити 

з нашого проекту оцього от рішення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я тоді пропоную його відправити на доопрацювання, 

так? І прохання: експертам комітету – звернути увагу на зауваження, що 

висловив пан Ігор Луценко; а пану Ігорю – представить це на наступному 

засіданні, коли ми будемо розглядати. 

До законопроектів на 5 сторінці є ще запитання?  

Запитання до експертів комітету: що передбачає Закон про 

впорядкування питань фінансування заходів з підвищення безпеки ядерних 

установок? Це 1394 – Бандуров, Гіршфельд, Деркач. 

ДАЦУН В.Д. Перебрати треба. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Так перебирайте, швиденько. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чекаємо.  

Колеги, я тоді пропоную поки експерт шукає, матеріали номер 2-б. 

У вас запитання до п'ятого? Прошу, пан Юрій Дерев'янко. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Ще є по 1313 це законопроект про запровадження 

нових інвестиційних можливостей гарантування прав та законних інтересів 

суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної 

енергомодернізації. Згідно з частиною другою статті 6 цього законопроекту  

місцевий… Це номер 1313. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Останній. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. 1313 значить… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1409 він позначений. Це Ляшко, Галасюк, 

Омельченко? 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Ні-ні – 1313. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А яка це сторінка, пане Юрій? 

ДЕРЕВ'ЯНКО  Ю.Б. Зараз-зараз… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Останній – на четвертій. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Це на четвертій – перший, другий, третій, 

четвертий зверху.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ага, добре. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Значить мова про що, про те, що в частині другій 

статті 6 цього законопроекту показано, що місцевий фінансовий орган та 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

бюджетної політики мають право погодити або відмовити у погодженні 

відповідних істотних умов енергосервісного договору. 

Тобто складаються енергосервісні договори і ці договори повинні  

пройти погодження або відмову. Однак відсутній чіткий перелік підстав, які 

надаватимуть право значення державним органам відмовляти у погодженні 

цього  договору. Це є чітка дискредитаційна умова і дискредитаційні 

повноваження органів влади, які можуть відмовити у погодженні договору 

без чітко визначених підстав, які виписані в законі. Тому … 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я тоді так само прошу відправити на доопрацювання, 

експертам комітету звернути увагу на висловлену критику, пану Юрію 

Дерев'янко представити нам на наступному засіданні. Чи ви вже знайшли 

законопроект 1394? 

ДАЦУН В.Д. Так, так. Тут вносяться зміни до Закону України "Про 

використання ядерної енергії та радіаційну безпеку". Зокрема, добавляється 

один абзац. Відповідно до положень Конвенції про ядерну безпеку включає 
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до тарифу та на електроенергію, які затверджуються Національною комісією, 

що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних 

послуг. Витрати на реалізацію заходів програм з підвищення безпеки ядерних 

установ та продовження строків експлуатації ядерних установок в обсягах та 

за переліком, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері 

формування та реалізації державної політики у паливно-енергетичному 

комплексі. Погоджених органом виконавчої влади з формувань та реалізації 

державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Є запитання до цього законопроекту? 

Немає. 

ДУНАЄВ С.В. … атомые энергостанции, потому что у каждой 

установки есть срок эксплуатации, там, от 20 до 40 лет. Поэхтому должны 

четко прописать, какие непосредственно... 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу так само відкласти цей законопроект. 

(Не чути). 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи немає сенсу відкладати? 

ДУНАЄВ С.В. Лучше его отправить на доработку, потому что они 

обязаны ……. Четко где, какие твелы сегодня нужно выводить из 

эксплуатации.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прохання до секретаріату. Розглянути як можливо 

такі, що містять ознаки корупціогенності з урахуванням сказаного членами 

комітету законопроекти 1313, 1393 і 1394. Всі інші, колеги, я тоді пропоную 

підтримати рішенням про те, що закони не містять ознак корупції. 

ЛЕЩЕНКО С.А. Законопроект номер 130.., там де пан Броніслав? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Він шукає його ще. 

ЛЕЩЕНКО С.А. Сейчас принесут, распечатают, просто распечатают. 

Там законопроект складається з одного речення. Сейчас принесут, 2 секунды. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви можете його зацитувати? 
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ЛЕЩЕНКО С.А. Я його можу зацитувати. Але для того, щоб нам 

розуміти, нам треба бачити відсильну статттю 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Порівняльну таблицю? 

ЛЕЩЕНКО С.А. Ні, порівняльна таблиця дуже проста. Це 

законопроект Юрія Левченка (1309), він складається з одного речення. Він 

вносить в "Прикінцеві положення" Закону "Про електроенергію" одне 

речення. "Установити, що вимоги щодо розміру місцевої складової, 

визначені статтею 17-3 цього закону, не поширюються на об'єкти 

електроенергетики, які виробляють електроенергію з енергії сонячного 

випромінювання, до 1 січня 2018 року".    

А відповідно треба відкрити відсилку на 17-3. І в зв'язку з поганим 

Інтернетом я це ще не зробив. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Там деньги не приходят тогда в бюджет местный – это 

раз. Второе – там только определенные, которые выписаны будут, 

сертифицированы определенные батареи…….. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте так, колеги, цей законопроект ми поки 

відкладаємо, не приймаючи жодного рішення, чекаємо інформацію від пана 

Борислава. Всі інші, за виключенням трьох, що я назвав,  ще раз – це 1394, 

1393 і 1313 я пропоную визнати такими, що відповідають вимогам 

антикорупційного законодавства.  

Хто – "за", прошу голосувати. Проти? Утримався? Рішення прийнято. 

Дякую. 

По першій сторінці є запитання? Прошу, пан Олег Барна. 

БАРНА О.С. … законопроект, який то? Другий. Про внесення змін до 

статті 208 Податкового кодексу України щодо мінімального розміру орендної 

плати за земельні ділянки сільськогосподарських угідь, поданий народним 

депутатом України Бобовим. Там мова іде про землі сільськогосподарського 

призначення… 

(Не чути) 
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БАРНА О.С. Номер 1063-1. Там мова іде про збільшення орендної 

плати до 4,5 із 3, раніше було відсотки. Але я прошу вас звернути увагу на те, 

що під ці землі підпадають також землі сільськогосподарського призначення, 

під якими знаходяться і фермер, тобто не рілля. Якщо взяти депресивні 

райони, то велика територія  таким чином  малі, дрібні фермери будуть  

поставлені на грань банкрутства з-за того, що оцінку земель даних проводять 

по космічних нормах: порядку, якщо рілля складає десь 30-50 тисяч гривень, 

то нерілля, під якими знаходяться будівлі, – 450 тисяч. Таким чином, це буде 

ціна неприйнятна. Тому я для продовження ведення, наприклад, 

тваринництва, птахівництва. Тому цю норму треба виділити. Якщо для ріллі 

більш-менш можливо, то для земель сільськогосподарського призначення, 

але на яких встановлені господарські двори (будівлі), це треба відокремити. 

Бо таким чином, фактично, дрібний сільський бізнес буде 

неконкурентоздатний великому.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Корупційна складова тут у чому?  

ЛЕЩЕНКО С.А. У тому, що, фактично, таким чином буде лобіюватися 

великий агробізнес.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Юрій Дерев'янко.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Шановні колеги, тут є два законопроекти, вони є 

1063 і 1063-1, і мені здається, що ми ці законопроекти розглядали в минулий 

раз на комітеті… Ні, так? Ну, якщо не розглядали, значить, все рівно.  

Дивіться, тут є… Корупційна складова у наступному, що і в одному, і в 

другому написано про те, що розмір орендної плати встановлюється у 

договорі оренди, але річна сума платежу… увага тут… але річна сума 

платежу не може бути меншою 3 відсотків нормативно-грошової оцінки, це в 

одному законі.  

А в іншому не може бути меншою трьох відсотків, а для земельних 

ділянок сільськогосподарських угідь не може бути меншою 4,5 відсотків 

нормативно-грошової оцінки. Але не вказана верхня межа. Нижня межа 
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вказана, не менше якої не може бути встановлено, а верхня межа не вказана. 

Це – перший пункт.  

І другий пункт. Тут не визначені чіткі критерії, це те, що сказав Олег 

Степанович Барна, але він сказав так, по-простому, ну, просто що може бути 

там десь споруди, десь можуть бути одні критерії, інші. Тобто мають бути 

вказана не менша межа, не вища межа, і чіткі критерії, по яких у цьому 

діапазоні може встановлюватися цей відсоток. От, власне, це і складає 

можливість для органів місцевого самоврядування отримувати ці 

повноваження дискреційні, які дають можливість встановлювати будь-який 

відсоток в залежності від побажання без чіткого законодавчого регулювання 

критеріїв.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу…  

МЕЛЬНИЧУК І.І. На мій погляд… Дозвольте! 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу, колеги, відкласти просто на додатковий 

розглящд експертами.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Да, може, і так. Тому що в любому випадку, на мій 

погляд, де є нижня і верхня межа, завжди є корупційна складова. Тому що 

можна гуляти, кожен буде на свій розсуд там гуляти. 

БАРНА О.С. Я просто хочу уточнити, що оця нижня межа 3 відсотки, 

що є, не менше, не дивлячись, що піднімають до 4 з половиною, ця нижня 

вже є неприйнятна для дрібного фермерського бізнесу в депресивних 

районах. Тобто фактично оце для тваринництва. Тут оце питання треба 

виключити: щодо земель, на яких знаходяться тваринницькі будівлі. Тобто це 

треба відрегулювати, певно, від кількості худоби, поголів'я, тобто 

відокремити. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Олеже, думка зрозуміла. Йдеться про інше: про 

те, що це не лобіює інтерес якогось конкретного виробника, а є 

неприйнятним по відношенню до всіх, як ви кажете, невеличких господарств. 

Я прошу експерта комітету висловити думку. 
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КАРМАН Ю.В. Законопроект 1063. В розмірі орендної плати 

встановлюється в договорі оренда, але річна сума платежу не може бути 

меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки. Це вже було встановлено 

законом. Вона вже на сьогоднішній день діє. 

Ініціатор законопроекту робить розмежування, щоб збільшити плату за 

оренду землі для ділянок, де є гаражні і садівницькі кооперативи, щоб 

підняти цю плату, ну, нижню межу. Про верхню в законі не пишеться, тому 

що є інші статті Податкового кодексу, де там вони регулюють ці питання, яка 

може бути верхня межа в залежності від вартості самої земельної ділянки. 

Тому тут йде посилання на трьохкратний розмір земельного податку. 

Тут немає корупційної складової. Це єдине, що депутати можуть 

просто в сесійній залі не проголосувати за це доповнення, і все, і закон 

залишиться так діяти, як він діяв. Просто не підніметься нижня межа, не буду 

повторюватися, для гаражних, садівницьких кооперативів. Все. 

СОРОЧИК Ю.Ю. А 63-1? 

КАРМАН Ю.В. 63-1… (Загальна дискусія) 

63-1 – аналогічна ситуація, але законодавець так само ж, от зачитую. 

"Розмір орендної плати встановлюється в договорі оренди, але річна сума 

платежу не може бути меншою 3-х відсотків нормативно-грошової оцінки", – 

крапка. Так було, діяло до того, як була внесена законодавча ініціатива. 

Законодавець поставив кому і добавив: "А для земельних ділянок 

сільськогосподарських угідь не може бути меншою 4 і 5 відсотків від 

нормативно-грошової оцінки".  

Я дозволю собі погодитися з Олегом Степановичем щодо там 

розмежування. Я над цим думав, що так, як ви сказали, – я не хочу 

повторюватись. Тому я пропоную визнавати їх некорупційними. Разом з тим 

в законопроекті, як він же ж?..  

(Не чути) 
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КАРМАН Ю.В. Так, 1063-1, зробити поправку. Так, як ми пишемо, що 

разом з тим необхідно зробити, як би врегулювати питання і відокремити оце 

від цього, образно, так я вже, щоб не називати конкретно, які там земельні 

ділянки. Я вже просто глянув в Земельний кодекс і назву їх правильно. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, є згода з таким формулюванням? Тоді йдемо 

далі.  

Пан Борислав Береза вже має інформацію, так? Давайте повернемося 

до матеріалів номер 2, до закону, який регулює тариф при виробництві 

сонячної електроенергії. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Там отменяется местная составляющая, которая 

уменьшает поступления в бюджет при условии, если есть определенная 

инвестиция. Вопрос такой: если это для привлечения инвестиций, то почему 

не прописан порядок привлечения, так называемый минимальный размер 

инвестиции? Соответственно на свое собственно усмотрение чиновник на 

месте будет принимать решение. Допустим, кто-то сказал: "Я вложил 100 

долларов". Все, он уже инвестор, ему можно уменьшить эту составляющую. 

А кто-то может вкладывать 100 тысяч, но не давать "на лапу" взятку 

откровенно, не коррумпировать его. И он не получит эти преимущества. 

Нет четко прописанных условий. Соответственно, можно… 

ЛЕЩЕНКО С.А. Наскільки я розумію, йдеться про те, що законопроект 

Юрія Левченка, він прибирає вимогу щодо того, щоб пільги на сонячну 

енергетику застосовуються лише в разі, якщо є вимоги щодо місцевої 

складової. Тобто коли виробляється на території України певне обладнання. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Мы хорошо знаем, как завозятся сюда китайские 

составляющие, которые просто собирают здесь, потом это называется 

"украинская составляющая", ну, то есть… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Друзі, тема дуже корупціогенна. Я пропоную його 

так само відкласти і вивчити експертам комітету з урахуванням того, що 

сказав пан Борислав. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Можно добавить? Да-да, поправки, да, если четко 

прописать – вопросов не будет. Потому что…. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Борислав обговорить це з автором 

законопроекту.... 

БЕРЕЗА Б.Ю. Завезя сюда китайские составляющие, которые 

фактически, ну, так называемая крупноузловая сборка. Ни для кого не секрет, 

что это такое. Что? Вы понимаете, что я говорю, это называется 

крупноузловая сборка. Дальше, это называется щироукраїнське виробництво, 

оно получает преимущество. На самом деле, получает преимущество 

китайский производитель, который четко будет поставлять суда этот 

крупноузловую сборку.  

ЛЕЩЕНКО С.А. Але, з іншого боку, у нас єдиний, на скільки я 

розумію, український виробник – це Андрій Петрович Клюєв. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Так бороться надо с Клюевым, а не давать преференции 

одному человеку. Мы же коррупционную составляющую убираем. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, я не пропоную зараз приймати рішення по 

цьому закону. Я пропоную вивчити його глибоко з урахуванням того, що 

виникли зауваження і різні думки. Це можуть зробити всі члени комітету і 

пан Борислав Береза, зокрема, пан Сергій Лещенко, зокрема, який є давнім 

експертом в цій темі. І прохання: експертам комітету звернути особливу 

увагу на сказане. 

2-б, є запитання до першої сторінки ще? Питання до експертів 

комітету: розповісти про законопроект про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо уніфікації та приведення до міжнародних 

стандартів законодавства у сфері інтелектуальної власності, (1149), автор – 

Петьовка. 
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КАРМАН Ю.В. Законопроектом доповнюється певний.... Законодавець 

пропонує внести деякі зміни... не зміни, а доповнення до Господарського 

кодексу, Цивільного і Закону України про охорону прав на  винагороди і 

корисні моделі, тут в основному він покладає на формулювання щодо 

раціоналізаторських пропозицій, за ким вона і кому вона буде належати. І що 

може бути науковим відкриттям. Він тут не містить корупціогенних 

факторів, це внесені зміни у зв'язку із тим, що поточний вже так вимагає. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є запитання, колеги? 

КАРМАН Ю.В. Загальні такі формулювання. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. До другої сторінки переходимо матеріалів номер 2-б. 

Є запитання до законопроектів, які викладені на сторінці?  

До третьої сторінки? 

ЛЕЩЕНКО С.А. Питання, можливо експерт міг би пояснити, є 

законопроект Княжицького щодо… номер законопроекту – 1358, щодо 

відрахувань від проведення державних лотерей. 

КАРМАН Ю.В. Зараз-зараз, секунду. 

ЛЕЩЕНКО С.А. Це внесення змін до Бюджетного кодексу. 1358 – 

Княжицький, Тарута. 

Чому питання? Тому що Княжицький якраз ініціював, щоб питання 

лотереї було переведено у сферу відання Комітету з питань податків у 

Комітет з питань культури, який він очолює. Тому відповідно виникло  

питання щодо цього законопроекту. 

КАРМАН Ю.В. Законодавець пропонує внести зміни до Бюджетного 

кодексу щодо направлення оцих коштів від лотерей на спеціальні фонди, 

дальше, на фінансування лікування дітей, хворих на онкологічні і  

онкогематомічні захворювання. Все. Це спеціальні державні фони. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Йдеться про ОХМАТДИТ.  

ЛЕЩЕНКО С.А. Перелік фондів вичерпний є там чи немає?  
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КАРМАН Ю.В. Ні, тут перелік фондів не дає, тому що є уже сама третя 

стаття, де написано, що джерелами формування Спеціального фонду 

держбюджету України в частині доходів з урахуванням особливостей 

добавляються кошти, отримані від нарахування… від проведення державних 

лотерей. 

ЛЕЩЕНКО С.А. Тобто вони хочуть не в загальний фонд, а спеціальний 

фонд переводити гроші. 

КАРМАН Ю.В. Це ОХМАТДИТ. 

ЛЕЩЕНКО С.А. Ні-ні, це спеціальний фонд державного бюджету. 

ЛЕЩЕНКО С.А. Це може бути все, що завгодно. 

КАРМАН Ю.В. Ні, є спеціальні, і є окремо для… якби з якого 

використовуються так, якби мовити, гроші в екстрених ситуаціях…  

ЛЕЩЕНКО С.А. Так, але це не ОХМАТДИТівський фонд… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте так, це гроші… 

ЛЕЩЕНКО С.А. Спеціальний фонд – це є загальна назва, тобто це 

спеціальний фонд державного бюджету. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але з них йде будівництво цієї лікарні.  

Давайте так, якщо є запитання відкладаємо на доопрацювання…пан 

Сергій Лещенко. 

ЛЕЩЕНКО С.А. В такий спосіб може створюватися будь-який  

спеціальний фонд, наприклад, і використовувати… 

КАРМАН Ю.В. Ні. Тут не пишеться… мова не йде про створення. 

Мова йде, що кошти, які від лотерей, відправляти в фонд. Там, крім  цих 

коштів, що від лотерей, інші надходять, які йдуть там і від податку… 

ДУНАЄВ С.В. Вопрос: это государственный фонд или частный?  

КАРМАН Ю.В. Це державний фонд. 

ДУНАЄВ С.В. Ну если государственный, все!  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це спеціальний фонд державного бюджету. (Шум у 

залі)   
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КАРМАН Ю.В. Там ні слова не пишеться про щось приватне чи… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Юрію, якщо у пана Сергія Лещенка є запитання, 

ми дамо йому можливість вивчити детально законопроект і на наступному 

засіданні його обговоримо. Якщо ви впевнені, то вам немає потреби 

додатково вивчати закон.  

У мене питання про інший законопроект №1335. Автор – Дирів. Про 

врегулювання ставок ввізного мита на полівінілхлорид.  

КАРМАН Ю.В. №13…? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. №1335. 

КАРМАН Ю.В. Законопроектом врегульовується віднесення 

полівінілхлоридів, які не змішані з іншими речовинами, під… як би іншу… 

Код. Для надання йому іншого коду. 

В деякому плані це позитивно, тому що не можна буде під цим кодом 

пускати інші… як би складові, де є цей полівінілхлорид. Просто він іде один і 

все. Або його, або не його.  

(Не чути) 

КАРМАН Ю.В. Ну, ставку мита на нього встановили, а законодавець 

нам не… на те не звертає уваги, тому що вона як би ця ставка є достатньо 

нормальна. 6,5 по цій складовій. 

ДЕРЕВ’ЯНКО Ю.В. Тобто інший код, який міняється, він має таку 

саму ставку мита, як і попередній?  

КАРМАН Ю.В. Таку саму. Да, вставка мита та сама тільки код 

міняється? 

КАРМАН Ю.В. Да, тільки код поміняли, зробили на цей товар,  

Просто відокремили, щоб його не могли потім гамузом це все робити. 

Вибачаюсь за… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пану експерту.  

Ще законопроект 1404 – про тютюнові вироби до сфери управління 

Міноборони – Геращенко, Іонова. Яка ваша думка з цього приводу?  
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КАРМАН Ю.В. 1304, да? Так, законодавці, значить, Геращенко, Іонова. 

Значить, цим вноситься зміни у "Перехідні положення" Податкового кодексу 

і, не зміни, а норму і я її вам зачитаю.  

Норма, значить: "Тимчасово на період проведення антитерористичної 

операції та (або) запровадження воєнного стану відповідно до законодавства 

вилучені в дохід державі конфісковані тютюнові вироби за наявності дозволу 

органів Санепідемслужби передаються органам, у яких їх вилучили до сфери 

управління Міністерства оборони для потреб Збройних Сил України та інших 

військових формувань". 

Тобто можливість того, що є конфісковані, там, сигарети вік по 

законодавчу без якби придуманих інших процедур, да, зако6нодавчо 

врегулювати, що вони відразу, передавати їх, да, і все.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тут є ветерани АТО? Яка ваша думка? 

КАРМАН Ю.В. Тут тільки за сигарети, більш ні за що, тільки сигарети.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Як, як? 

(Не чути) …Санстанція зараз буде приймати рішення в кого забирати, 

в кого не забирати.  

КАРМАН Ю.В. Ні, ні, не Санстанція забирає, Санстанція дає висновок 

чи можливо ці сигарети курити.  

(Загальна дискусія) 

КАРМАН Ю.В. Ну, знищуються. Ну, це факт в тому… ініціатива якби, 

можна сказати, добра, тому що конфіскованих є багато, на Західному кордоні 

як ввозять і цими, бусиками забирають те й все. Є. Конфіскували. 

Санепідемслужба дала, що їх можна курити і відразу оформили, і відправили 

в зону бойових дій. І все. Ну, через Міністерствооборони. 

ЛЕЩЕНКО С.А. А можна уточнення щодо законопроекту 1403 щодо 

безплатного передання транспортних засобів? 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую: по 1404 загальна думка – є, 

зауваження? Немає, так? Добре. 

1403. Прошу.  

КАРМАН Ю.В. Законодавець пропонує в Податковий кодекс внести 

певні зміни, не зміни, а доповнити статтю 97 розділу V це "Податок на 

додану вартість", де пишеться, що звільнення від оподаткування передбачене 

пунктом 1 статті 97, не поширюється на операції з підакцизними товарами, 

зазначеними у розділіVI цього кодексу. Так діяла стаття. 

ЛЕЩЕНКО С.А. Ні, тут йдеться про транспортні засоби, безоплатне 

передання транспортних засобів.  

КАРМАН Ю.В. Ну а транспортні засоби у нас же ж підакцизний 

товар,там же акциз знімається. 

ЛЕЩЕНКО С.А. Так. І що пропонує законодавець? 

КАРМАН Ю.В. Вони цю статтю доповнюють, де пишуть "крім 

підакцизних товарів, операції з якими звільняються від оподаткування 

акцизним податком". 

ЛЕЩЕНКО С.А. Якщо чесно, я  не дуже розумію. Тобто вони 

пропонують автомобілі вилучити із-під акцизу чи що? 

КАРМАН Ю.В. Ні, не всі автомобілі, ті автомобілі, які приходять на 

Україну і не підпадають під акциз, ну для інвалідів, там понижений акциз, 

по-моєму, на грузові автомобілі, "скорая помощь" – от це ті, які не є 

підакцизними. І потім уже добавляють нормою після цього вже в  

доповнення цього нормою, що безоплатної передачі легкових автомобілів, 

конфіскованих, знайдених, визнаних безхазяйними, за якими не звернувся 

власник до кінця строку зберігання та таких, що за правом успадкування чи 

інших законних підстав перейшли у власність держави, у тому числі  

легкових автомобілів… У володіння (користування) державних органів і 

установ, які утримуються за рахунок бюджетних коштів.  



63 

 

ЛЕЩЕНКО С.А. Немає застережень у вас? Ну, виглядає так, що 

автомобілі, які… 

КАРМАН Ю.В. Які конфісковані і назвемо одною фразою безхазяйні, 

їх передавати у державні органи, які утримуються за рахунок бюджетних 

коштів. 

ЛЕЩЕНКО С.А. Ну, от був прецедент, коли міністр Лавринович їздив 

на автомобілі, який був завезений контрабандою в Україну, він був в 

розшуку в Німеччині і був переданий на баланс державного підприємства 

при Міністерстві юстиції, і це викликало навіть скандал в персі.  

КАРМАН Ю.В. Ну, мені, як на мене, здається, так, що оця норма, яка 

була відсутня якраз оці питання всі врегулювати, щоб це було прозорим, щоб 

не було такого як це ви щойно назвали, що вони повинні переходити в 

державну, не так, що якби виключити тут зловживання, якщо просто 

назвемо… 

(Не чути) 

КАРМАН Ю.В. Ну, тут в даному випадку пишеться лише державним 

органам, які утримуються за рахунок бюджетних коштів.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, є ще запитання до цього законопроекту? Ні, 

йдеться про те, що така можливість тепер законом з'являється. 

ЛЕЩЕНКО С.А. Вона і існувала раніше.  

КАРМАН Ю.В. Тут чи написано: "автомобілів, які перейшли на 

законних підставах в державну власність", що були конфісковані, знайдені, 

визнані безхазяйними. Ну, перелік йде… 

СОРОЧИК Ю.Ю. Цей, що був ввезений контрабандою, то він вже був 

порушення всіх митних правил і так дальше, зрозуміло крадений. А тут йде 

мова про ті автомобілі, які завезені, часом є, знаходяться на митному 

переході, ніким, ніхто за ними не звертається, господар відмовляється, в суди 

не являється і потім ці переходять в дохід держави. І йде питання, що при 

передачі закріплення за тією чи іншою державною установою… 
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КАРМАН Ю.В. Да, унормувати просто це, унормувати… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це внормовується закон. Так. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сторінка 4 матеріалів 2-б.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Я вибачаюсь, якщо можна. Все-таки зрозумійте, це 

стосується і тих автомобілів, якими зараз заповнені арешт-майданчиками, за 

якими навіть ДВС не приїжджає, правильно, їх не забирає. Вот стоять 

автомобілі, вони стоять всі різні, від "Москвича" до супер іномарки, яка там 

десь тоже, ніхто за нею не приїхав, правильно. І як це має дальше 

відбуватися, вот, що законодавець просить, що проти їх визнати, щоб їх 

віддати кому, куда? 

КАРМАН Ю.В. Розумієте, будь-який цей автомобіль конфіскований, 

знайдений, визнаний, назвемо їх разом, визнані безхазяйними визнається 

судом. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Судом! 

КАРМАН Ю.В. І коли судом він визнаний безхазяйним… 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Так.  

КАРМАН Ю.В. Є, Митним кодексом тепер дозволяється, що цей 

автомобіль можна передавати в державні органи, а державні органи самі 

вже… 

МЕЛЬНИЧУК І.І. От яким чином, от яким чином це буде відбуватися? 

Як це державні органи?  

КАРМАН Ю.В. За рішенням суду. 

Просто суд тепер має всі підстави посилатися на статтю Митного 

кодексу про передачу його в дохід держави. Все. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Якого автомобіля. От стоять три різних від 

"Запорожця" до супер якоїсь іномарки. Якого державного органу?  

КАРМАН Ю.В. Тут немає розмежування автомобіля ні по вартості, ні 

по марці, названо "автомобілі" – все. 
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МЕЛЬНИЧУК І.І. Так в тому то й справа! Дальше вже будуть 

розмежовувати на свій погляд.  

КАРМАН Ю.В. Я не розумію тоді. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, колеги, ще раз. Зараз йдеться про те, що 

доля цих машин в частині передачі державним органам законом не 

врегульована. Якщо вони передаються державним органам як було в історії з 

Лавриновичем, це було порушення закону або принаймні не дуже коректним 

ставленням до закону. Законодавець у даному випадку пропонує це 

врегулювати. Але в будь-якому разі доля кожного автомобіля визначається за 

рішенням суду. Просто законодавець додає, що якщо суд вирішить віддати 

державним органам, така можливість передбачена за Митним кодексом. 

Давайте на сторінку чотири, у нас ще є цілих … 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друзі, якщо є сумніви, давайте проголосуємо. Хто за 

те, щоб погодитися з думкою експерта окремо за цей закон, і вважати його 

таким, що не містить ознак корупції. Прошу підтримати. 

Хто – "за"? Дайте рахувати. 

У нас секретаря немає. Пане Борислав, як ви голосуєте?  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийнято. Так? 

ДУНАЄВ С.В. Кворум есть? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кворум є. Вісім.  

Колеги, сторінка чотири. Сторінка чотири є запитання? Матеріали 2-б. 

Немає.  

Поправка? Прошу, пан Борислав Береза. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Ко мне обратились издатели, они просят внести не 

большую поправку господину Деревянко к проекту 1471. Вопросов к проекту 

нет, он не коррупционный, но возможное  использование тут есть один 

момент, где  пишется о том, что  секундочку книжкова продукція, так 



66 

 

розповсюдження книжкової продукції виробленої в Україні  не книжкової, а 

книгопечатної, тому що… книжковопечатної, потому что альбомы и 

раскраски представители налоговой инспекции зачастую говорят: "Это не 

книга". Соответственно, это используется, ну, по практике, это используется 

для мотивации сотрудников налоговой полиции, инспекции. 

(Загальна дискусія) 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Колеги, 1471, да? 

БЕРЕЗА Б.Ю. Да, да, да, да. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Шановні колеги, мова йде про те, що це вносяться 

зміни до Податкового кодексу, в якому пропонується звільнити від 

оподаткування прибуток видавництв, тих підприємств, які… підприємств 

книжкової продукції, і отриманими від діяльності з виготовлення на території 

України книжкової продукції та розповсюдження книжкової продукції, 

виробленої в Україні, крім продукції еротичного характеру, суму 

вивільнених коштів, суму податку, який не сплачується до бюджету, 

спрямовується таким платником на створення чи переоснащення 

матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва, надання послуг, 

запровадження новітніх технологій і так дальше. І мова йде про те, що це є 

підтримка вітчизняного виробника книжок. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Я объясню, как они просят. Они просят сделать такую 

попраку: "…друкованих засобів масової інформації, друкованих засобів 

інформації вітчизняного виробництва". Не "книжкові", а "друковані". Потому 

что, еще раз, раскраски, альбомы, подарочные издания представители 

налоговой инспекции трактуют как не книги, они сюда не являются книгами 

– это является печатная продукция.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бориславе, Юрію! Я з дуже великою повагою 

ставлюся до цієї ініціативи і страшенно люблю сам розкраски. Але річ у 

тому, що це не регулює питання корупції. Ви можете це обговорити вдвох… 
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БЕРЕЗА Б.Ю. Нет, нет, нет, Егор, это не шутки. Я объясню, почему. На 

сегодняшний день книгопечатная продукция в Украине на грани банкротства 

практически вся. Зачастую она выживает за счет сопутствующих, учебных, 

пособий. Учебные пособия, если кто-то из вас покупал детям, в мягком 

переплете, и они их называют не "книги", а "брошюры", "буклеты" и 

"раскраски". Раскраска относится к брошюрам и буклетам, я просто провел 

аналогии. Соответственно, эта продукция фактически мотивирует для 

коррупционных действий. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Так у мене пропозиція: тільки книжки, без цих 

розкрасок. Ви пропонуєте розкраски? 

БЕРЕЗА Б.Ю. Любые брошюры, любое – вся сопутствующая, 

друкована продукція…Друкована!  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Це можемо внести до другого читання.  

БЕРЕЗА Б.Ю. Нет, нет…. Вопросов не будет. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Жодних проблем. Важливо підтримати 

вітчизняного виробника… 

БАРНА О.С. Бо самі альбоми і розкраски тут російського виробництва 

вже стільки…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Борислав Береза підготує поправку. Пан Юрій 

Дерев'янко її оцінить і Верховна Рада визначиться. 

Давайте далі, колеги, тому що ми маємо ще два  документи. Значить, 

якщо немає запитань більше  до цього, до пункту 2б, я пропоную погодитися 

з усіма думками експертів нашого комітету і всі законопроекти, які вказані в 

матеріалах під номером 2б, визначити такими, що не містять ознак корупції.  

Хто "за", прошу голосувати. Проти? Утрималися? Рішення прийнято. 

Два утрималися, да?  

Добре, тоді 2в, сторінка 1. Є запитання? Сторінка 2. Є запитання?  

ЛУЦЕНКО І.В. Є! 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, пане Ігоре. Ігор Луценко.  
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ЛУЦЕНКО І.В. №1427 третій…… 

Значить так. якщо можна, я невеличку, два хвилини доповідь. Да?   

ГОЛОВУЮЧИЙ. №1428, так?   

ЛУЦЕНКО І.В. №1427. 2г… 

(Не чути) 

ЛУЦЕНКО І.В. Друзі, я перепрошую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 2в, да. У мене тоді прохання. №1428. Думка експерта 

комітету. Тут йдеться про держреєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень. маю на увазі, детальну думку.  

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Тоді давайте його відкладемо.  

На третій сторінці є зауваження? Там тільки Рабінович – написано. 

Добре. Тоді, друзі, я прошу  за виключенням законопроекту 1428, підтримати 

думку експертів комітету і визнати такими, що відповідають вимогам 

антикорупційного законодавства. Хто "за"? прошу голосувати. "Проти"? 

Утрималися? Рішення так само прийнято. 

Матеріали номер 2-г, по першій сторінці є запитання? По 2-й сторінці 

пан Ігор Луценко. 

ЛУЦЕНКО І.В. Отже, друзі, в 2010-х роках, в 2013-х роках під час 

владичиства партії Регіонів 5 разів пробували провести цей закон, – їм це не 

вдавалося. 5 разів. Якщо коротко… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1427. 

ЛУЦЕНКО І.В. 1427, третє зверху. Мова йде про те, щоб дозволити 

врешті вбивати тварин на території заповідників, інших об’єктів природо-

заповідного фонду. Це щодо суті, так? Ми не аналізуємо зараз суть, але я вам 

суть сказав. 

Тим не менше, є і чітко технічна корупційна складова цього 

законопроекту. Якщо по суті цей законопроект передбачає, що законодавство 

про природо-заповідний фонд має бути підчинене, як це по-українськи, 
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підпорядковане Закону "Про мисливство". Відповідно, якщо ми подивимося 

профіль Закону "Про мисливське господарство та полювання", то ми не 

побачимо в ньому положення, які б визначали підстави для проведення, 

власне, видання дозволів на окремі види мисливства. Тобто взагалі ця схема 

на сьогодні по мисливству є надзвичайно корумпованою. Інше питання, що 

ми зараз у статиці це аналізуємо, звісно, ми маємо це змінити. Але якщо 

поширювати цю схему на об’єкти природо-заповідного фонду, це означає 

просто кількісне розширення корупції. 

Дозволи дають облдержадміністрації. Це за свідчення всіх експертів-

екологів, це є корупційна практика. Те, що там відбувається, є однозначно 

корупція. По-друге, немає чіткого механізму надання цих дозволів від 

правила надання дозволів або відмови у наданні, підзаконні акти на сьогодні 

не встановлюють. Тобто це тотальне взагалі своеволие місцевого  начальства. 

Науковою мовою це називається дискредитаційні повноваження. У мене на 

електронці зараз є звернення від екологічних організацій з проханням взагалі  

заблоковувати як би будь-який рух по цьому закону. З нашої сторони можна 

вжити саме наші повноваження і вказати на те, що давати місцевим обласним  

чиновникам оці дозволи або недозволи, щоб вони їх видавали, це  

неможливо. Тому така пропозиція: визнати цей закон таким, що містить 

корупційні  норми. Ну, і крім того, він взагалі  людоєдський… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу пан Юрій Савчук. 

САВЧУК Ю.П. Плюс до того, я скажу, що навіть якщо дадуть такий 

дозвіл, контролювати правильне виконання його неможливо. На Волині  

осталося всього 200 голів зубрів. Це єдине місце, де вони у нас в Україні 

жили, вже вони такі існують, будемо казати. І це все піде знову зелений 

туризм, полювання, виб'ють все, що тільки можна, цього ніхто не порахує. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Експерт комітету не заперечує? 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Його немає. 
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Давайте тоді підтримаємо думку пана Ігоря  Луценка і проголосуємо за 

нього як такий, що містить ознаки корупції. А ми вже обґрунтуємо за 

допомогою експертів. 

Хто – "за", прошу голосувати. Проти? Утримався? Рішення прийнято. 

Є ще запитання до другої сторінка матеріалів № 2г? До третьої 

сторінки? До четвертої сторінки? До п'ятої сторінки?    

У мене тільки запитання, тут передбачений перелік законопроектів, 

щодо яких ми відмовляємося надавати… 

СОРОЧИК Ю.Ю. ...з тим, що вже вони розглянуті на пленарному 

засіданні. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А тому що ми їх вже ухвалили.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Так, це... починається з четвертої сторінки третій … 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, по бюджету ми таке рішення приймали? Добре. 

Друзі, я тоді прошу за виключенням законопроекту 1427, який ми за 

рекомендацією Ігоря Луценка визнали таким, що містить ознаки корупції. Я 

прошу за виключенням цього законопроекту підтримати думку експертів 

комітету щодо інших законопроектів в вказаних матеріалах номер 2Г і 

визнати такими, що не містять ознаки корупції. 

Хто – "за"? Проти? Утримався? 

Рішення прийнято. 

В "Різному"у кого були, які думки? Так, пане Сергій. 

ДУНАЄВ С.В. Уважаемые коллеги, мы сегодня с вами действительно 

хорошую тему обсудили по поводу поставок энергетического угля в нашу 

страну. Здесь просто есть представители всех политических сил, я бы 

предложил и комитету в том числе, и людям, которые сегодня здесь 

присутствовали, журналисты, чтобы мы с вами зарегистрировали Постанову 

про створення Тимчасової слідчої комісії з питань перевірки і 

обґрунтованості економічної доцільності придбання Україною в 2014 році 

вугілля з Південноафриканської Республіки, перевірки дотримання норм 
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чинного законодавства при здійсненні відповідної процедури закупівлі 

вугілля. Документы есть, если мы хотим досконально выяснить всю 

ситуацию, которая сложилась по поставкам энергетического угля в нашу 

страну и ели мы боремся действительно с коррупцией и не хотим, чтобы 

такие факторы в дальнейшем повторялись на энергетическом рынке 

Украины, то я предлагаю всем членам комитета по возможности создать 

Тимчасову слідчу комісію. Спасибо. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за інформацію. Пан Ігор Луценко хотів 

слово.  

ЛУЦЕНКО І.В. Ну, в мене процедурна пропозиція. Справа в тому, що, 

ну, значна частина тих законопроектів, котрі ми розглядаємо зараз і котрі ми 

схвалили, ну, вже так сталося, схвалили як такий, що не містить корупційних 

норм. Вони не пройшли експертизу в наших профільних органах, тобто 

науково-експертному. Я би все-таки закликав би дочікуватися їхніх 

висновків, тому що все-таки там працюють непогані юристи і при всій якби 

повазі до нас усіх ми всі, всього того, що вони знають не знаємо. варто було б 

дочікуватися. Ну, так, на майбутнє. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає заперечень? 

ЛУЦЕНКО І.В. Пропозиція приймається. Але я просто хотів, щоб 

народні депутати врахували і такий фактор, що  ми надаємо висновок 

незалежно від Науково-експертного. І тому комітети потребують нашого  

висновку, і Науково-експертне не дає експертизу щодо факторів 

корупціогенних або ні, а – щодо протиріччя законодавству. А якщо ми 

будемо йти за критерієм, що протирічить Конституції і законодавству, 

повірте мені, з гіркого досвіду, 90 законопроектів не пройде цей комітет. 90 

законопроектів. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. От пан Ігор мав на увазі, що по можливості  

дочікуватися їхнього висновку. 

СОРОЧИК Ю.Ю. 90 відсотків. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Так-так, але пан Ігор говорив про те, що якщо є їхній 

висновок, то краще розглядати в першу чергу там. 

Я думаю, що це всі розуміють, всі погоджуються … 

СОРОЧИК Ю.Ю. Максимально так робити, щоб був висновок 

експертного… Але щоб ми себе не ув’язували, що тільки на цей, тому що 

інакше ми тоді… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це рекомендація.  

Пан Юрій Савчук. 

САВЧУК Ю.П. Єгоре Вікторовичу! Шановні колеги! Був на 

батьківщині так сказати – це Волинь у мене. Я родом з Волині, там один з 

найбільших переходів і грузових… грузова, будемо казати, дзюра йде на 

Європу, з Європи возять. Власне, в мене така думка і пропозиція, щоб ми 

присвятили одне із засідань комітету запросили сюди голову фіскальної 

служби, голову Митної служби і розібратися, підняти питання. Вони дуже, 

вибачте, з  плохой русский "вонючие" ці питання, вони "воняють" досі, вже 

немає Януковича, немає його… 

Якщо раніше на митницях – це працювало тільки для всіх, хто приніс,  

то сьогодні воно працює для избраных. Але воно працює, моменти корупції 

дуже серйозно існують. Я можу власне взятися за Волинську митницю і 

надати купу матеріалів по  всім напрямкам, як по грузоперевозним, так і по 

іншим моментам. Я думаю, у нас і Львівська область присутня в комітеті і 

практично всі. Треба це питання піднімати, люди обурені, люди кажуть: "А 

за що ми боролися на Майдані? За що гинуть сьогодні наші діти на АТО, 

коли сидить крахобор прямо тут, на митниці, і далі над нами знущається?" 

Отака пропозиція, Єгор Вікторович. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є згода. Звертаю вашу увагу, що ми вже з вами 

вирішили на 21 число запросити голову Державної фіскальної служби, на 15 

годину, а на лютий плануємо запросити голову Державної прикордонної 

служби. Тому просто треба підготувати… 
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(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Великий комітет буде. І аграрна політика… 

БЕРЕЗА Б.Ю. Может, их разбить на до и после? Это неразумно, это 

неразумно, просто это неразумно. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я за те, але Юрій Юрійович каже, що ми настільки 

багато запланували роботи, що це єдиний шанс. 

Звертаю увагу, що 21-е – це той тиждень, коли є робота в комітетах, ми 

можемо просто провести весь день, у нас був вже такий досвід. Безумовно,, 

перша, одинадцята, перша і третя година. Так, як планували. 

БЕРЕЗА Б.Ю. А, не всіх разом… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ні, ні, не всіх разом, не всіх разом. 

ЛУЦЕНКО І.В. Я нагадую, я з приводу Гонтаревої висловлював 

пропозицію. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вона запланована на 5 лютого разом якраз з головою 

Державної прикордонної служби. 

Пан Олег Осуховський ще хотів, так? 

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Я хотів сказати, що ті законопроекти, які ми 

вважаємо, що вони є корупційними, щоб вони не йшли на сесію Верховної 

Ради, бо, ви пам'ятаєте, на минулому засіданні розглянули 12, по-моєму, 

законопроектів. Ми визнали, що вони є корупційними, і вони були 

проголосовані разом з бюджетом. Так що… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, жоден з них не був проголосований, більше того, 

ми довели уряду думку про ці законопроекти. Прем'єр-міністр був дуже 

уважний до цієї думки, і вони не голосувалися в залі. 

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Це дуже добре, щоб ті законопроекти просто не 

йшли в сесійну залу. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, так, так. І я думаю, що це наше спільне завдання: 

за цим слідкувати. Якщо хтось з членів комітету про це знає, працювати у 

фракціях і один одному повідомляти. 
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Так, прошу, пан Сергій Дунаєв. 

ДУНАЄВ С.В. Егор Викторович, скажите, 21 числа будет у нас 

заседание с министром топлива и энергетики?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми домовилися, що наступний комітет – нагадую, 

друзі – буде присвячений інформації Генпрокурора, міністра внутрішніх 

справ і міністра юстиції щодо стану розслідування корупційних та 

економічних злочинів в Україні, вчинених посадовими особами попередньої 

влади. (Шум у залі) Це буде наступна середа. Це пропозиція була пана Сергія 

Лещенка. Одночасно ми так само запитаємо про виконання наших 

попередніх завдань до Генеральної прокуратури, Служби безпеки і МВС 

щодо розслідування справ, пов'язаних з терором Майдану. Це все буде 14 

січня. Я думаю, що треба планувати собі велике серйозне засідання. 

Далі. На 21 число ми пропонуємо заслухати об 11 годині міністра  

аграрної політики. Це пан Олег Барна ініціював. 

Далі. Заслухати міністра екології та природніх ресурсів. На першу 

годину, було звернення до комітету. І на 15-у годину, як ми говорили, голова 

Державної фіскальної служби пан Юрій Савчук може поставити, зокрема, 

свої запитання. 

Таким є план найближчих двох тижнів. 

ДУНАЄВ С.В. А с министром энергетики когда?..  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Міністра енергетики відповідно ми закликали прийти 

до нас четвертим в цей же ж день 21 січня. Це через середу. 

ДУНАЄВ С.В. Может мы все-таки выработаем. Действительно, 

масштабно подойдем к этому и перенесем на начало февраля. Вот именно с 

министром энергетики. И подготовятся все достаточно хорошо с материалом. 

(Шум у залі)  

Давайте законопроект создадим и запрет на выезд. Запрет на выезд.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які є думки, колеги? Може нам перенести засідання?  

Тоді давайте його на лютий. Ми можемо перенести на початок лютого.  
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ДУНАЄВ С.В. Мы будем понимать баланс какой энергетический уже к 

февралю-месяцу.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я згоден. Добре. Добре.  

ДУНАЄВ С.В. 4 лютого.  

ДУНАЄВ С.В. Спасибо.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Пан Олег Барна. Потім Сергій Лещенко. 

БАРНА О.С. Я би, колеги, просив вас внести в порядок денний …… 

найближчим часом питання кризових явищ в авіаційному транспорті 

України.  

Тому що системний зрив підписання угоди з ЄС щодо спільного 

авіапростору призводить… призвело фактично до монополізації цього ринку 

певними фінансовими групами промисловими. Тому, будь ласка, включіть 

найближчим часом. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скажу більше, до нас приходили представники галузі 

і приносили матеріали. Єдине, – що вони зробили це в неофіційний спосіб. 

Ми їм запропонували направити це саме звернення офіційно. І я просив пана 

Сергія Лещенко, очевидно, вам варто об’єднатися, взяти під контроль. Нам 

треба зробити спеціальні слухання, бо там тотальна монополізація однією 

групою всього, чого тільки можна. І це призводить до великої корупції. Там 

навіть неозброєним оком це все видно. Тому треба слухати. 

ЛЕЩЕНКО С.А. А якої групи?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єдине, що… "Приват", Коломойський. 

БАРНА О.С. Фактично до мене звернулися, то… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вони вже дістались, судячи з тих реалій, що є, до 

Борисполя. Тобто не тільки вже до авіакомпанії, але й до аеропортів. (Шум у 

залі)  

Інформація дуже погана. Я думаю, що ми маємо планувати це 

наступним засіданням після Гонтаревої. Якщо є згода, то давайте тоді 

запросимо керівника Державної авіаційної служби, міністра транспорту, бо 
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він його призначає. І тоді просимо вас підготувати матеріали на середину 

лютого, пана Олега Барну і пана Сергія Лещенка. Добре? 

Хто за те, щоб підтримати цю пропозицію, прошу голосувати. Проти? 

Утрималися? Рішення прийнято. 

Початок лютого. 

СОРОЧИК Ю.Ю. 4-го лютого – середа.  

БЕРЕЗА Б.Ю. Шансы, что она будет к этому времени очень мало. 

Поэтому розумнее было бы услышать ее до того, потому что мы уже Продана 

не можем услышать и не услышим, скорее всего, на этом комитете. По 

вопросам энергетики.  

БЕРЕЗА Б.Ю. Какого Продана? 

(Не чути) 

БЕРЕЗА Б.Ю. Я же говорю: мы его не услышим, почему он заключал 

договор с ЮАР. Поэтому может быть все-таки, если мы хотим получить 

некоторые ответы на… за действия…вопросы… 

(Не чути) 

БЕРЕЗА Б.Ю. Министр другой, традиции-то старые.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми не можемо нічого переносити, тому що ми дуже 

працелюбні і вже напланували собі занадто багато слухать. Будемо іти у цій 

послідовності. 

Пан Сергій Лещенко. 

ЛЕЩЕНКО С.А. Я б також просив включити в наші календарні плани 

слухання керівника Державного управління справами щодо активів, які 

перебувають в його підпорядкуванні і планів щодо їх розпорядження надалі. 

Тому що активи досі залишаються досить впливові.  

БЕРЕЗА Б.Ю. Підтримую пана Лещенка. І запитання з приводу готелю 

"Дніпро", який зараз банкрутять, і його зараз… він вже не має чотири звезды, 

він вже три звезды має, і його обесценивают. Там реально его обесценивают 
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сейчас, чтобы распродать, то есть это классический способ рейдарского  

захвата, это коррупция.  

ЛЕЩЕНКО  С.А.   "Правий сектор" квартирувався в цьому готелі? 

БЕРЕЗА Б.Ю. Еще раз? 

ЛЕЩЕНКО С.А. "Правий сектор" квартирувався в цьому готелі?  

БЕРЕЗА Б.Ю. Был такой момент. Да, это правда.  

ЛЕЩЕНКО С.А. Це не вплинуло на зірковість готелю? (Шум у залі) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це вартість готелю тільки підвищило, тому що тепер 

можна селити в номерах і казати: тут була штаб-квартира "Правого сектору". 

Росіяни, я думаю, будуть з особливим попитом брати цей номер. 

Друзі, я пропоную так: ми беремо це в плани, але не голосуємо  за дату, 

тому що ми собі не залишаємо можливості для маневру. Можливо, нам знову 

треба буде з Гонтаревою зустрітися або з міністром енергетики. Давайте це 

просто ставимо у плани, бо інакше вони задалеко виходять, це вже кінець 

лютого починається. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Банкротят отель "Дніпро" сейчас. И по идее на конец 

зимы его собираются… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте зробимо депутатське звернення… 

БЕРЕЗА Б.Ю. Уже сделал. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Супер!  

Прошу, пан Олег Осуховський.  

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Я вважаю, що це є неприпустимим, що міністр  

сьогодні енергетики не прийшов до нас. І нам треба виробити механізми, щоб 

у майбутньому таких прецедентів більше не було. А так як я підготував 

запитання до міністра і власне зразу до Служби безпеки і Генеральної 

прокуратури, я би хотів, щоб наш комітет, щоб це звернення було від нашого 

комітету.  

Про що йдеться? Йдеться про те, що в  2014 році НАК "Нафтогазу" з 

державного бюджету було виділено 96,6 мільярда гривень. В квітні-липні  
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2014 року "Нафтогаз" на 3,1 мільярда доларів купив 11 мільярдів кубів газу, 

тобто… це всім відомо. Цей газ пішов в підземні сховища газу. За четвертий 

квартал 2014 року було використано десь близько 3 мільярдів кубів газу, 

тобто для, для споживання, так? І зараз НАК "Нафтогаз" просив в бюджету 

53 мільярда гривень, щоб дали їм дальше в статутний фонд. Бюджет дав 

тільки 31,5 мільярда. Тобто вони зараз різниці в ціни нібито за цей газ, який 

вже є проплачений ще їм дали тридцять один мільярд з половиною гривень. 

Тобто розібратися в тому чому за проплачений газ вони вже врахували 

різницю в ціну, так, ну, ніби 300 доларів, як вони рахують по 350, 50 доларів 

ніби платять "Теплокомуненерго". От чому вони вимагали в держави 

тридцять один мільярд з половиною доларів в той час, коли 

недофінансування медицини, освіти і так дальше.  

І друге питання. Тобто було куплено 11 мільярдів кубів газу, це десь 

стратили 3,1 мільярда доларів по ціні 268 доларів, як зазначено, де остальні 

гроші поділися з 96 мільярдів? А це десь, якщо було страчено, в гривнях тоді 

курс був 11-12 гривнів, 33-34 мільярда, тоді, де ділося ще 60 мільярдів 

гривень з НАК "Нафтогазу" з статутного фонду? Оце, власне, запит подати 

такий від нашого комітету в Генеральну прокуратуру, в Службу безпеки, 

Міністерство внутрішніх справ і також до міністра енергетики та вугільної 

промисловості, я йому хотів задати таке питання сьогодні. Ні, ну, вони хай 

вже нам дадуть відповідь, щоб ми… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я згоден, пане Олеже, направляйте звернення, є 

повна згода. Так, пан Юрій Дерев'янко. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Дуже шкода, що не було сьогодні нашого міністра. 

Значить, за 2014 рік у вугільній галузі була запроваджена наступна схема. 

Значить, в мене тут є конкретні факти по кільком різним державним 

підприємствам, які стосуються вугільно-видобувної галузі, наприклад, ДП 

"Джержинськвугілля". Це ДП "Джержинськвугілля" відвантажило 

державному підприємству "Вугілля України" близько 9,1 тисяч тонн вугілля 
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в цілому. І вартість за якою продавало державному підприємству вугілля  

складало 1 тисяча 357 (це марка "К") 1тисяча 357 гривень за тонну. А от, 

наприклад, підприємство ООО "Еліттрейденгінвест" отримувало це саме 

вугілля цієї самої марки по ціні 540 гривень за тону.  

ДУНАЄВ С.В. От "Угля Украины"?  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Ні, від ДП "Джержинськвугілля" при цьому це 

ринкова  ціна була 1 тисяча 357. Тому що ПАТ "АрселорМіттал" отримував 

по 1 тисячі 326 – близько, як державне підприємство. 

ДУНАЄВ С.В. Все остальное было покритием из государственного 

бюджета. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Це перше. 

Друге. Значить ДП "Красноармыйськвугілля" вартість на ДП вугілля 

відвантажується по 892 гривні (так щоб час не забрати, просто цифри), а на 

інші приватні підприємства на 200-300 гривень дешевше. Так. 

Третє. ДП "Волиньвугілля": на державне підприємство – 957, на 

приватні підприємства 435, 379, 417, причому конкретні підприємства: ТЗО 

"Вербена", ТЗО "Енергооснова", ТЗО…, ПП "Салгір", ПП "ІВКпостач". Це 

марка "ДГ". От. 

Тому я пропоную так само підтримати від комітету ці всі запити, 

звернення до Генпрокуратури, до Міністерства вугільної промисловості, хай 

дадуть пояснення і роз'яснення. Чому державне підприємство 

відвантажується по 688, наприклад, "силіт" і "силидіввугілля" ДП марка "Г" – 

688 гривень за тонну, а ТОВ "Донвугіллятрейдінг" – 412  гривень за тонну. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, є згода, ми всі отримуємо багато  інформації 

про ті факти корупції. Я думаю, що зараз найправильніше – кожному послати 

запити про тих фактах, які він отримав. Отримати від них відповіді, і тоді це 

разом з міністром обговорити. Якщо треба доєднати до запитів мене, то – з 

задоволенням, але тут важливо, щоб була ініціатива від усіх депутатів. І тоді 

ми будемо…. (Шум у залі)   
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ДУНАЄВ С.В. Єгор Вікторович!  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це нічого довідково не означатиме, Ігорю. Сергій 

Дунаєв. 

ДУНАЄВ С.В. … он работал управленцем. Но человек сегодня 

занимает очень ответственный пост. И нам нужно подойти  просто очень 

профессионально, каждому разработать ряд вопросов, за которые он должен 

отвечать и получить профессиональный ответ. Здесь присутствовали два 

зама: Диденко и Зюков. Зюков он работает в угольной отрасли очень давно. 

Он знает, что такое покрытие той же самой разницы для… по углю – то, что 

у тебя сегодня, Юра. Ситуация по разнице угля и по выделению с 

Государственного бюджета. 

Господин Диденко знает, что такое дефицит 63 миллиардов,  которых 

не хватает,  и ОВГЗ которые  они собираются в бюджете 2015 года 

напечатать и естественно это будет сделано все под эмиссию, это будут 

долговые обязательства государства. Поэтому мы должны конкретно по 

каждому направлению выработать ряд стратегических вопросов: кто за что 

отвечает. Мы знаем, что такое энергетический баланс, и пусть они нам 

ответят. Ну это стратегически будет правильно. Давайте разработаем этот 

механизм и воплотим в жизнь. 

Просто министр может – понимаете? – завтра будут журналисты, ну, 

много будет людей. Он не владеет всей этой ситуацией, которая скопилась  за 

23 года в энергокомплексе нашей страны. Не владеет. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У мене наступна пропозиція. Давайте тоді Юрію 

Юрійовичу матеріали, які ви хочете отримати, висвітлення або на які ви 

хочете  отримувати відповіді, ми зробимо єдиний запит від комітету до 

міністерства з цього приводу. 

Друзі, є ще в "Різному" запитання?  

(Шум у залі) 

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Самі – само собою подамо…  



81 

 

СОРОЧИК Ю.Ю. . Ні, ні. Олег Іванович, для… Ви це сказали, бо ви 

володієте матеріалами. Те ж саме сказав Юрій Богданович. Є пропозиція: це 

все викласти звернення як на комітет, а далі ми проробимо… воно вже піде 

від комітету на підсилення. Але щоб було викладено вами, щоб ми ж не 

упустили якийсь важливий момент. Я про це тільки просив. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є ще запитання, думки, пропозиції? Колеги, дякую 

тоді, побачимося наступного тижня.  


