
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань запобігання і протидії корупції 

11 лютого 2016 року 

Веде засідання Голова Комітету СОБОЛЄВ Є.В.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, всім – вітання! Дозвольте поінформувати  

перед початком засідання.  

Перше. Про Айвараса Абромавичуса. Ми запросили його офіційним 

листом, я написав йому кілька смс-ок. Ідея була в тому, щоб Айварас 

розповів не тільки про Кононенка, а про всіх людей, яких він бачив, які 

намагаються "доїти" державні підприємства. Я думаю, що це прекрасний 

шанс розірвати кругову поруку. Він відповів, що оскільки він не бачив 

жодного випадку притягнення до відповідальності в Україні корупціонера, то 

він в це не вірить. Це його право. Ми не правоохоронний орган, він не 

зобов'язаний нам давати свідчення. 

Ми вчора, це для журналістів інформація, зустрічалися в закритому 

режимі з директором Антикорупційного бюро, обговорювали в тому числі 

розслідування важливих  справ. Побачили, що в НАБу є всі можливості і всі 

відкриті провадження вже розслідуються для того, щоб розібратися і  в цій 

історії. Побажали успіху Артему Ситнику в розслідуванні цієї та інших 

резонансних справ. 

І ще для інформації. Ми з вами минулого тижня на прохання Олега 

Осуховського обговорювали конкурс на обрання директора важливого 

державного підприємства "Аеропорт "Бориспіль", і до мене прийшов лист від 

претендента Юрія Солончука. Він пише, що "я знаю, що на комітеті  

розглядалася моя кандидатура…", і я прошу прийняти на комітет розповісти 

про все, що там відбувається з цим конкурсом особисто і, відповідно, 

відповісти на запитання, які є у членів комітету. 

Я думаю, буде розумним запросити обох претендентів, які там виграли, 

і організаторів конкурсу. Є ж спеціальна комісія в уряді, яка цим займається. 
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Якщо ми будемо це розглядати, щоб ми послухали всі точки зору, і вже 

вирішували, як діяти.  

Немає заперечень, Олеже?  

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Заперечень немає, але все ж таки хотілося, щоби 

наш комітет звернувся до Кабінету Міністрів, щоби конкурс був відмінений 

так як він був проведений не прозоро, вночі, без журналістів, без 

громадських організацій. Навіть народних депутатів не пустили, зокрема 

нашого колегу Юрія Савчука. І, власне, я би хотів, щоби все ж таки було 

прийнято рішення, звернення до Кабінету Міністрів, щоби цей конкурс був 

відмінений і призначений новий конкурс.   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозумів цю ініціативу. В чому пропозиція? Якщо 

один з кандидатів переможець хоче прийти і свідчити, розумно його 

послухати. Але щоб це не була однобока позиція, одразу запросимо і 

організаторів конкурсу, тобто представників уряду. Наскільки я розумію, 

зараз в уряді діє комісія куди входять міністри, яка є головною конкурсною 

комісією. І треба запросити або всіх, або представника, якого визначить 

Арсеній Яценюк для того, щоб він розповів, в тому числі про нічні засіданні і 

інші речі, які ви обговорюєте.  

Прошу Ігор Попов. 

ПОПОВ І.В. У мене питання до тих, хто в матеріалі. А не вийде так, що 

ми на тиждень чи два перенесемо питання, за цей час хтось набуде чинності, 

вступить на посаду і роздеребанить все майно. Тобто чи хтось розбирається в 

тому, чи впливає відкладення питання на тиждень-два на корупційну 

діяльність? 

САВЧУК Ю.П. Шановні колеги… Ні, він не прийнятий на посаду досі. 

Не прийнятий, так. Але, якщо ми зараз не приймемо рішення, то  так як Ігор 

Володимирович каже, так і станеться. Тому я думаю, якщо він хоче прийти і 

щось пояснити, він може після нашого рішення приходити пояснювати. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто, щоб прийняти рішення, хотілося би 

розібратися в ситуації.  
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Дмитро Добродомов.  

САВЧУК Ю.П. Буде чергова одіозна людина працювати.  

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Так, доброго дня! Я просто хочу зауважити, Єгор 

Вікторович, що прийняття рішення це дуже добре, але у нас наразі немає 

кворуму. Просто хотів би про це повідомити. Нам потрібна одна людина.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Зараз буде, Луценко уже під'їжджає.  

ДОБРОДОМОВ Д.Є. А, якщо є, то все добре.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми зараз обговорюємо підхід.  

Давайте так, якщо є побоювання щодо того, що ситуація може швидко 

визначитися, ми можемо зібратися в спеціальний швидкий спосіб, наприклад,  

у вівторок, наступного тижня, як ми не раз робили, і присвятити 

"Борисполю" засідання комітету. 

Іван Іванович. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Добрий день, шановні колеги. Дійсно, звернувся 

Солончук з проханням, щоб його послухали перед тим, як ми будемо 

приймати рішення. З одної сторони, ми бачили, що згідно документів, які 

представив Олег Іванович, там було і звернення громадської організації 

"Всеукраїнська люстрація". Наскільки я знаю, в комітеті Верховної Ради в 

нашому зареєстровано також прохання від Асоціації підприємств авіаційної 

галузі України: також їх долучити як би з іншої сторони. 

Я думаю, у любому випадку, якщо він не був призначений до сих пір, 

немає такої гонки, дійсно, ми можемо зібратися в любий час. Ми всі 

знаходимося в телеграмі, ми всі знаходимося на комунікації, можемо 

зібратися в любий час. Але, якщо ми раніше - пам'ятаєте, ми з вами по 

звинуваченням Прем'єр-міністра Яценюка працювали, в тому числі і по 

аеропорту "Бориспіль"? – ми запрошували всіх, всі зацікавлені сторони, щоб 

кожен міг сказати свою позицію. Давайте дотримуємося нашого такого 

бренду справедливого комітету Верховної Ради, який завжди хоче вислухати 

дві сторони – і прийняти правильне, об'єктивне рішення. Я вас прошу на це 

зважити – і таки дати можливість заслухати всі сторони. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Дерев'янко. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Добрий день, шановні колеги і шановні запрошені! 

Я пропоную, для того щоб не сталося так, як говорить наш колега Попов, 

щоб не призначили швидше ту особу, яка, можливо, не в чесний спосіб була 

обрана, щоб ми прийняли рішення комітетом – і спрямували це до уряду, 

щоб вони призупинили поки що, призупинили проведення цього конкурсу, 

призупинили, і після цього запросимо їх на комітет, вислухаємо… 

Призупинили призначення, тобто впровадження результатів цього конкурсу. 

Запросимо всі сторони на комітет, заслухаємо всіх, і тоді будемо приймати 

остаточне рішення. А зараз рекомендація: призупинити призначення на 

посаду. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. 

Давайте тоді визначатися. І Олег Барна. 

БАРНА О.С. Друзі, ну, ми бачимо, що тенденція уряду звелася до того, 

порівняно з тим, що було на початку, що повністю прямими і непрямими 

шляхами вони хочуть зробити свою справу, не дивлячись на те, що ми досить 

лояльно відносилися і об'єктивно до будь-яких спорів чи непорозумінь. 

Запрошують всі сторони.  

Тому нам треба в цьому контексті працювати на випередження, і 

згідний з пропозицією депутатів, ну, щодо призначення зупинити чи 

призупинити його діяльність тимчасово, … до виконання діяльності до тих 

пір, поки це питання не буде належним чином і повноцінно розглянуте на 

нашому комітеті. Але я хочу ще раз наголосити, що такі поспішні дії – це ні 

що інше, як агонія Прем'єр-міністра і його складу уряду.  

До речі, якщо вони вночі проводять засідання, значить, вони, дійсно, 

якісь "вампіри", їм треба вже не букети давати, а "срібні кілки" чи осинові. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, давайте завершувати цю захоплюючу 

дискусію. Юрій Савчук.  
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САВЧУК Ю.П. Шановні колеги, власне, мною було занесено цілий 

стос документів заключень КРУ по цій людині. Але… на рахунок Солончука 

на цю комісію. Все рівно було прийнято рішення.  

Я рахую, що заслуховувати Солончука на комітеті буде неправильно по 

відношенню до остальних членів, хто приймав участь в цій… не в комісії, а в 

цьому конкурсі. А от членів комісії заслуховувати, і там було п'ять міністрів, 

це було б цікаво, якими критеріями вони руководствувалися при виборі цієї 

кандидатури.  

БАРНА О.С. Я прошу пробачення зразу, не тільки критерії виборів, а  

процедура: чому вони проводять вночі? Тобто тут багато запитань. І тим 

паче, що якщо вас, представника провладної… проурядової… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, колеги. 

Давайте повернемося до теми, яка була головною на сьогоднішньому 

засіданні – це робота наших знаменитих реєстрів власності. Ви пам'ятаєте, 

що ми вже двічі збиралися і обговорювали дві проблеми. Перша проблема – 

це сбої в роботі реєстрів, зокрема, реєстру автомобілів, який в руках 

Міністерства внутрішніх справ. І друге проблема – це збирання платні з 

громадян за доступ до реєстру власності, який управляється Міністерством 

юстиції.  

Ми запросили міністра юстиції, але він на даний момент заблокований 

активістами в своєму кабінеті, що, безумовно, є проявом демократії, але 

ускладнює наше спілкування. Мені здається, що це проблема переселенців. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Переселенців. 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо не вдасться його побачити, може, доведеться 

їхати на допомогу. Я просто пропоную почати, оскільки є представник і 

автор реєстру авто, перейти до цієї теми. Тільки в мене наступна пропозиція. 

Ми то знаємо, що у вас робиться, що зроблено, що ні. Давайте одразу надамо 

слово прекрасним громадським організаціям, які слідкують за тим, як це 
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працює, журналістам. І вже будемо реагувати на ті проблеми, які вони бачать 

в реєстрі. 

Хто буде, Дмитро? Прошу, Дмитро Чаплінський, "Канцелярська 

сотня". 

ЧАПЛІНСЬКИЙ Д. Добрий день. Стосовно реєстрів та безпосередньо 

реєстру ДАІ.  

Велика подяка пану Криклію за те, що нарешті запрацював пошук без 

дати народження. Але є ще декілька питань, які хотілося би вирішити 

якнайшвидше, тому що реєстр то працює, то не працює. З ним насправді 

важко працювати, коли треба зробити багато-багато researchу. Перш за все, 

ну, про нестабільність того, як він працює, я вже сказав. Тому що за останні 

декілька днів, ну, є проблеми з цим. 

А по-друге, хотілось би побачити групування по праву власності. Тому 

що, наприклад, якщо ти запитуєш там Шевченка Олександра Петровича, 

воно тебе поверне, сто автівок, але це будуть автівки, що належать різним 

людям. І не зрозуміло, до кого яка відноситься. І це трохи ускладнює. 

Зрозуміло, якщо в тебе є дата народження на руках, то ти можеш, 

користуючись цією, знайти безпосередньо власника, який тебе цікавить. Але 

хотілося б побачити, коли шукаєш просто за ПІБом, щоб була,.. щоб можна 

було згрупувати власність безпосередньо по власникам. 

Якщо казати про якісь такі плани на майбутнє щодо цього реєстру, я б 

хотів почати діалог щодо під'єднання цього реєстру до електронної шини 

взаємодії, яка буде діяти проміж державних органів. Тому що нам, 

наприклад, ця інформація з реєстру буде потрібна для державного реєстру 

декларацій для того, щоб перевіряти, чи було коректно задекларовано 

інформацію про автівки в наших можновладців та високопосадовців, і якщо є 

така можливість, давайте потрохи розпочинати цю дискусію, тому що це 

довгий процес, і чим швидше ми його почнемо, тим краще воно буде. Дякую. 

КРИКЛІЙ В.А. Дякую, пане голово, шановні члени комітету і 

шановний Дмитро Чаплінський. 
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По-перше, теж хочу подякувати за те, що ви так наполегливо все-таки 

домоглися того, щоб ми прибрали цю дату народження, яка була 

обов'язковим полем. Я сподіваюсь, що вам дійсно стане зручніше працювати 

в контексті аналізу різних відомостей і декларацій держслужбовців, ну і в 

принципі працювати з цими даними.  

З приводу прискорення роботи, то ви розумієте, що це певний ще 

період, фактично система вже працює, але зрозуміло, що вона постійно 

тестується, щоб допрацьовується і на стороні бази, і на стороні веб-сервісу, 

тому я думаю, що це питання якомога найшвидше буде вирішено і вже буде 

працювати все в стабільному режимі. Єдине, що хочу наголосити на тому, що 

до сих пір ми знаходимося у стані тесту, тому що постанова Кабміну так і не 

підписана. Ну тут я нічого не можу сказати, тому що вона була підготовлена, 

вона вже і на підписі, але фактично ця постанова, вона має додатково 

розв'язати руки, ви пам'ятаєте, що піднімалося питання щодо додаткової 

інформації, які можуть за цими запитами надаватися, тобто фактично зараз 

ми надаємо виключно ту інформацію, яка є безкоштовна для всіх 

користувачів і вона працює. Можливо іноді, як Дмитро зазначив, коли там 

якісь великі запити і великий обсяг інформації, наприклад, як Шевченко 

Олександр Дмитрович, якщо не помиляюсь, у нас таких співпадінь по ПІБу 

близько 130 людей, і відповідно весь цей чималий перелік автівок вилазить. 

Щодо групування. Ми будимо розбивати це групування, які 

обговорювали. Єдине, що без прив'язки до дати народження будуть знову ж 

таки персональні дані, щоб не порушити, тобто фактично у нас буде 

Шевченко Олександр Дмитрович, кількість там просто буде видно, що одна 

автівка, ну потім подальший там список, я думаю, що це ми пропрацюємо.  

Ну, а з приводу дискусій щодо там ІР і, можливо, співпраці єдиної 

шини, то я думаю, це не проблема, ми, звісно, відкриті до цієї комунікації, 

більше того, очікуємо, що нарешті Мінекономіки, а його все-таки в 

результаті технічного аудиту забере під себе і вже буде єдиний державний 
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портал, який буде безпосередньо цією шиною, яка зможе надавати всю цю 

інформацію до реєстрів. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віталій Шабунін. 

ШАБУНІН В. Доброго дня. Владиславе, одне питання, коротке. 

Повнота наповнення реєстрів. Що там з регіональними базами? У вас є точне 

розуміння, коли ви зможете приєднати до цієї бази всі регіональні розбиті 

реєстри? 

КРИКЛІЙ В.А. Так, звісно. Дякую за питання. 

Як і планувалося, до 1 березня, тобто до кінця місяця, у нас уже все 

буде зроблено. 

ШАБУНІН В. До кінця березня? 

КРИКЛІЙ В.А. Да, да. 

ШАБУНІН В. А в чому проблема з підписанням Прем'єром цієї 

постанови? Вона ж була прийнята 60 днів тому назад, якщо не більше. 

КРИКЛІЙ В.А. Ну, я затрудняюся відповісти. Єдине скажу, що до 

секретаріату телефонуємо – все на підписі. Я знаю, що документ ретельно 

аналізувався, оскільки там питання оплати теж виникало. Тобто, якщо воно 

було б безкоштовне, але ми ж проговорили те, щоб підтримувати в 

подальшому розвиток цієї системи, так само, як і Мін'юст, ми передбачили 

певну плату та додаткові послуги, які будуть надавати. 

ШАБУНІН В. У мене прохання тоді до комітету. Будь ласка, зверніть 

свою увагу, тому що з цим реальна проблема. По цьому ніби реєстру все. 

Дякуємо щиро за можливість… 

КРИКЛІЙ В.А. Дякую вам. Якщо можна, я теж як запрошений до 

комітету б звернувся, тому що Національний банк постійно нам з BankID 

погрожує, що нарешті дасть, надасть нам цю можливість, але до сих пір ми 

змушені користуватися тільки тим BankID, який розроблено 

"ПриватБанком", і "Ощадбанк" теж намагається… 
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ШАБУНІН В. Це взагалі я хотів би, якщо можна, окремим питанням 

винести в рамках цієї дискусії – це BankID, який комітету обіцяють вже 

півроку. 

КРИКЛІЙ В.А. Да, для нас це теж доволі-таки суттєва проблема. 

ШАБУНІН В. Якщо з вашої ласки, я нагадаю ситуацію. Всі наші 

реєстри, користування ними можна в любий момент припинити через те, що 

Національний банк до сих пір не легалізував BankID. У цьому комітеті, за 

цим столом представник Національного банку півроку тому сказав: "Нам для 

цього треба 30 днів". Пройшло півроку. І там зараз, ну, відверто говорячи, 

просто є намагання, як би це сказати, хто головний: "приватівський" BankID, 

чи "ощадівський". Нам все одно, хто з вас буде головний. Пройшло півроку, 

ви нам підвішуєте відкриття всіх реєстрів, бо в любий момент їх можуть 

закрити, і змушені будуть ними користуватися виключно ті, хто має 

електронний підпис, а таких одиниці в цій країні. 

Тому в мене прохання до Національного банку, до комітету. Ну, вже 

тричі до них зверталися. Якщо не можуть таку елементарну провести… це 

даже не реформа – це технічна річ, ну, так про що можемо взагалі говорити? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що далі звертатися немає сенсу, бо вони 

нам пишуть дуже класні листи у відповідь, що так, ось, ось-ось… 

Я думаю, ми зробимо інакше. Ми сходимо до Гонтаревої в гості. 

Запросимо вас, візьмемо активних членів комітету. Саме по цій темі, без 

будь-яких інших фінансових планів. Тільки для того, щоб врегулювати  

роботу BankID і спустити відкритість багатьох реєстрів, багатьох інформацій 

і взагалі роботи громадянина з державними органами. Заплануємо такий 

похід. Офіційно попередимо і сходимо разом з громадськими організаціями. 

До Міністерства внутрішніх справ є ще побажання, запитання? Тобто  

ми всі чекаємо березня, для того щоб вже побачити повністю всі реєстри…  

КРИКЛІЙ В.А. Дані з регіональних…  

У нас єдиний проблемний регіон – це Крим, з зрозумілих причин. Але 

теж напевне… ну для комітету… Не буду деталі розголошувати, але люди, 
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які нам теж допомагають в цьому плані, тобто… скажімо так, патріоти, які 

нам допомагають з даними, які лишились на тимчасово окупованій території. 

Це теж досить важливе питання.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олеже, ви хотіли щось запитати?  Прошу.  

БАРНА О.С. Ситуація з реєстрами це зрозуміло, і воно зроблено для 

публічності, що ми всі домагалися. Це одне з контекстів боротьби з 

корупцією з залученням громадськості. Але, якщо реєстри будуть створені 

таким чином, що не можна буде конкретизувати відповідну особу і буде 

виставлятися інформація, де буде задіяно кілька осіб, тоді я прошу, так як ви 

боїтеся використовувати персональні дані, можливо, якісь інші дані тоді 

застосовувати: чи посада, чи там третє, чи більші, раніше чим займалася 

особа. Але який смисл тоді цих персональних даних, якщо не будем мати 

конкуретну… точніше, який смисл цього реєстру, якщо не будем мати 

конкретні  дані про конкретну особу?   

КРИКЛІЙ В.А. Дякую за запитання. Але, на жаль, не ми є розробником 

і автором закону про персональні дані. Тим паче, що… і у нас відсутні, на 

жаль, дані з приводу місця роботи і так далі. Єдина інформація, яка у нас є, 

це адреса прописки. Знову ж таки ми… цю інформацію ми не можемо 

викладати на загальний… 

БАРНА О.С. Ну, ще одне. Добре. Давайте, може, інакше. Якщо ми 

боїмося, значить, порушити персональну  відцінність для особи чиї дані, ну, 

скажемо так, ну відносно посадовця це не може бути, бо це є публічна особа. 

Але, якщо захистити його, то, можливо, потрібно зробити таким чином 

програму, щоб вона визначала адресу замовника цієї послуги, чи хто 

інтересувався. 

КРИКЛІЙ В.А. Інформація щодо замовника, хто запитує інформацію, 

запитувач, вона і так у нас зберігається. Тобто відповідні логи у нас на 

стороні сервісу зберігаються. Це обов'язкова вимога закону. 

БАРНА О.С. …принаймні для того, щоби, не дай Бог, щось станеться.  
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КРИКЛІЙ В.А. А з приводу я так розумію, ну, це напевно краще 

журналісти прокоментують, як вони будуть ці дані використовувати. Але, 

наскільки я розумію, навіть якщо є там по ПІБу там 5-6 співпадіть, але вони 

знають, що там можновладець там володіє там кількома транспортними 

засобами відповідних марок, то вони відповідно уже, коли ринжують цей 

весь перелік, вони зможуть його відібрати там, тобто навіть без персональних 

даних. Ну, і зрозуміло у випадку, коли вони знають дату народження, то це 

полегшує відповідно аналіз. 

БАРНА О.С. Ну, я розумію, що на журналістів все валиться. Їм і так 

треба дякувати, що вони роботи роблять більше ніж правоохоронці в цьому 

контексті.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякуємо ще раз Міністерству внутрішніх справ 

за рух вперед. Сподіваємося, що ваш реєстр буде зразковий. З точки зору 

безоплатності він уже є таким, що є важливо.  

Колеги, давайте Павло Петренко уже проривається до нас. Давайте 

поки приймемо рішення по інших важливих темах…  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я і про це кажу. А далі повернемося до теми реєстрів. 

Про "Бориспіль" було дві пропозиції. Перша пропозиція: запросити 

обох фіналістів. Там двоє людей вийшли в фінал, Олеже?  

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Там вже переміг Солончук. Тобто там вийшли в 

фінал, там четверо людей, четверо людей розглядалося. А вибрали  

Солончука. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Тоді запросити учасників фінального етапу 

конкурсу. Бо одна людина може розповісти одну точку зору, чотири людини 

можуть розповісти набагато більше.  

Звернутися до Прем'єр-міністра з проханням делегувати членів комісії, 

міністрів, які вибирали їх, та для того, щоб ми пояснили. Це перше 

пропозиція.  
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Друга пропозиція – це одночасно попросити не призначати переможці 

конкурсу до засідання комітету.  

Оскільки вони мають різні оцінки, ці пропозиції, я їх окремо поставлю 

на голосування. А де пан Іван Мельничук? (Шум у залі) Ні, ми хочемо 

врахувати вашу мудру думку в голосуванні. (Шум у залі) Просто до них по-

різному ставляться члени комітету, тому варто кожного цінити коремо.  

Перша пропозиція – запросити фіналістів конкурсу і запросити 

міністрів, для чого звернутися до Прем'єр-міністра.  

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. І громадських експертів, які були присутні на…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це по замовченню. Ми їх завжди запрошуємо. Там є і 

ця асоціація, і учасники ринку. Безумовно.  

Прошу підтримати цю пропозицію – про запрошення. (Шум у залі) 

Всіх. Прекрасно!  

Друга пропозиція: звернутися до Прем'єр-міністра з проханням… (Шум 

у залі) Що-що? Першу да.  

Друга пропозиція – звернутися до Прем'єр-міністра з проханням не 

призначати пана Солончука, переможця конкурсу, до засідання комітету.  

Хто за цю пропозицію – сформулюємо правильно – прошу голосувати. 

Вісім. Добре! Хто утримався проти цієї пропозиції, прошу проголосувати.  

А хто утримався проти пропозиції запрошувати фіналістів, теж прошу 

висловити свою позицію. (Сміх) Добре! 

Дата? Коли, у вівторок збираємося? Середа буде експертиза. Хоча, з 

іншого боку, в експертизі ми молодці, у нас там боргів немає. Давайте на 

середу. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Егор Викторович, в вторник не недо, потому что будет 

отчет уряду, и мы не знаем, чем все закончится, может еще мордобой 

намечается.  

(Загальна дискусія)    

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, колеги, оцінки уряду висловимо прямо 

наступного тижня в залі, у комітеті немає  розбіжності щодо роботи уряду.  
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Отже, призначаємо, на середу, третя година, всіх запрошуємо. Для 

журналістів до речі це дуже важлива і символічна історія, бо за це державне 

підприємство аеропорт "Бориспіль" б'ються вже не один рік олігархи. Один з 

олігархів по факту зараз зберігає контроль над цим підприємством, інший, я 

так розумію, за результатами цього конкурсу його переміг. І це от історія про 

те, як управляються українські підприємства. Тому ви можете послухати все 

у фарбах, ролях, з головними дієвими особами. 

(Загальна дискусія)   

Ті ж самі люди. 

(Загальна дискусія) 

ЛУЦЕНКО І.В. …Тут є принципова позиція Олега Осуховського. От і 

все. 

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Так, у мене є принципова позиція у мене… І 

зокрема, у нашого Юрія Савчука є… контрольно-ревізійне управління. 

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви може все це висловити… Пане Іване, пане Олеже, 

ви можете висловити цю позицію на спеціальному засіданні комітету шляхом 

запитань і голосування.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що це треба перенести саме на нього.  

Добре. Наступна… 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Можна я відповім все-таки колезі… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Та у нас буде цілих півдня про це. 

Наступне. Несподівана доволі ініціатива Ігоря Луценка: оголосити 

подяку керівництву посольства Республіки Індонезія в Україні. 

Ігорю, прошу аргументувати. 

ЛУЦЕНКО І.В. Дякую. Це наша, не тільки моя, це наша спільна з 

паном Олегом Осуховським ініціатива. Ми дуже багато спілкувалися з 

представниками посольства, оскільки наш літак дещо перепланувався, то 
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відповідно отримали від них дуже багато цінної інформації, багато взагалі 

допомоги організаційної. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це коли ви були на форумі всесвітньому? 

ЛУЦЕНКО І.В. Так-так. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, я зрозумів. "Гопак" ініціатива, так? Добре. Просто 

пройшло багато часу, я не зрозумів. Добре. Хто за висловлення подяки 

посольству Республіки Індонезія в Україні, прошу підтримати від імені 

комітету. Дякую. Ми напишемо дуже теплого листа. 

І важливий наш обов'язок. 4-е питання ми пропускаємо на прохання 

ініціатора Артема Ільюка. Він просить його відкласти, сам же його 

ініціювавши. Наступне питання – це про затвердження останнього 

виборщика, якого ми маємо рекомендувати Верховній Раді для виборів 

керівництва Нацагентства з заарештованого майна. Колеги, зверніть вашу 

увагу. До нас надійшло 2 пропозиції. Одна пропозиція, це Ярослав 

Юрчишин. Його рекомендує Інститут Медіа Права. Так само Ярослав є 

голосом "Реанімаційного пакету реформ". Раді бачити. 

Друга пропозиція, Валерій Петровський, рекомендований вільною 

профспілкою залізничного транспорту, так? Несподівана, я скажу чесно, для 

нас рекомендація. Біографію пана Валерія ви так само бачите. Він теж тут є, 

так? Будь ласка. Ви сядьте, щоби ми вас бачили, за стіл. І прохання до 

Ярослава і до Валерія: по дві хвилини. Окрім того, що написана біографія, ми 

це бачимо… 

(Не чути) Да, одного з двох? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нам треба вибрати останню, третю рекомендацію. 

Розкажете, для чого, чому ви вважаєте важливим для себе цим займатися, 

саме виборами керівництва агентства заарештованого майна.  

Ярославе, прошу.  

ЮРЧИШИН Я.Р. Дуже дякую.  

Ми зараз як коаліція, "Реанімаційній пакет реформ", взяли на себе у 

співпраці з владою там, де справді це є можливість, там, де немає, цю 
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можливість намагаємося вигризати за допомогою вас, партнерів по 

реформах. Створення такого середовища боротьби з корупцією, а, 

відповідно, управління конфіскатом, це є важливим елементом, бо дає 

фактичне відчуття результату, наскільки те, що вкрадено у суспільства, 

повертається йому, і наскільки воно ефективно управляється. Це ще дуже 

великий виклик для агенції – дати ці можливості управління.  

Власне, я бачу роль як представник "Реанімаційного пакету реформ" 

Інституту медіаправа, антикорупційної групи "Реанімаційного пакету 

реформ" - це забезпечення прозорого, відкритого і чесного конкурсу з  тим, 

щоби людина, яка була обрана відповідно до своїх професійний, і, що 

головне, доброчесних якостей, отримала довіру від суспільства. Ми як, 

власне, активна частина громадянського суспільства виступатимемо 

гарантами прозорості, доброчесності даного конкурсу. Відповідно як люди, 

які долучаються до розробки даного законопроекту і до його вдосконалення, 

яке, я сподіваюсь, комітет теж підтримає найближчим часом, власне, в цьому 

я бачу головну функцію. Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Валерію, прошу.  

ПЕТРОВСЬКИЙ В.В. Добрий день всім. Для того, щоб зрозуміли 

члени, що таке "вільна профспілка", то  хотів би пояснити, що вільна 

профспілка – це одна єдина профспілка, яка своїми людьми із першого до 

останнього дня були на Майдані і підтримували учасників Майдану, і 

здійснювали допомогу продуктами, харчами, дровами, одежею, всім, чим 

могли. Це для того, щоб ви знали, хто така Вільна профспілка залізничників 

України. 

Я є заступником Вільної профспілки залізничників України і також я є 

головою комітету, який діє при даній профспілці, головою комітету по 

люстрації і протидії корупції. 

Що ми зробили? Ми направляли вам, шановний голово, лист, ви знаєте, 

по корупційних діях, які діялися на залізниці, і не тільки вам. І після цього 

підключився пан Добродомов, ми теж з ним співпрацювали. І нам спільними 
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зусиллями вдалося все-таки зняти основного корупціонера, я так вважаю, на 

Південно-західній залізниці Кривопишина. Що ви кажете? 

(Не чути) Радник Кличка. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Да, представляете, назначили? 

ПЕТРОВСЬКИЙ В.В. Да, це після цього, як призначили радником 

Кличка, і виникла така пропозиція, щоб мене включити до складу, щоб ще не 

було другого казусу, який вже маємо. І зараз маєте призначати голову даного 

комітету, і ми хотіли б, щоб ми були в цій комісії, щоб контролювати цей 

процес. Ми вже бачили, як майно уходило і як воно було арештовано, пішло і 

до сьогоднішнього дня немає, по Ставицькому і по остальним.  

Тому ми рішили, що повинен бути наш представник в даній комісії, 

вибори керівника даного агентства і комітету, щоб… Ми знаємо з практики, 

що від того, хто буде керувати даним агентством, буде результат від цього. І 

ми б хотіли участвувати, приймати участь у цьому призначенні. Якщо є така 

можливість, пожалуйста. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Ясно. 

У кого є запитання з членів комітету до кандидатів? Якщо немає, 

давайте голосувати. 

Хто за те… Ми можемо рекомендувати тільки одну кандидатуру, тому 

я пропоную рейтингове голосування. Правильно? Можна голосувати два 

рази, так. Хто набере більше голосів, той і буде затверджений рішенням 

комітету як наша рекомендація до парламенту. 

Хто за те, щоб рекомендувати Ярослава Юрчишина, прошу голосувати.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Десять. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Хто за те, щоб Валерія Петровського рекомендувати?  

СОРОЧИК Ю.Ю. Три. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Валерію, в будь-якому разі дякуємо вам за 

ініціативу. Я думаю, що це насправді колективна робота вибирати керівників. 

Це не завдання тільки виборщиків. Це завдання всієї громадськості, в тому 



17 
 

числі за допомогою реєстрів власності шукати, що це за люди, на скільки 

вони багаті. Наш вчора директор Антикорупційного бюро вразив 

інформацією про багатство суддів, яке тепер видно детективам бюро саме 

через доступ до реєстрів. Тому це спільна діяльність. Я думаю, що важливо 

вам познайомитися з Ярославом і продовжувати цю ініціативу разом.  

Колеги, тоді я прошу проголосувати за затвердження Ярослава 

Юрчишина як рекомендація нашого комітету до Верховної Ради, щоби він 

брав участь в обранні Агентства з арештованого майна. Прошу голосувати. 

Дякую, рішення прийнято. Всі проголосували одноголосно.  

Ярославе, вітаємо. Успіхів в цій нелегкій справі. Тут є колеги, які 

мають досвід, підкажуть. 

(Не чути) 

ЮРЧИШИН Я.Р. Ми з вами з усім справимося. Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я пропоную далі продовжити страховим 

законопроектом, оскільки у нас була велика дискусія про них. Пам'ятаєте? І 

ми попросили прийти експертів. У нас сьогодні багато експертів, так? 

(Не чути) 

СОРОЧИК Ю.Ю. Автор сидить з самого початку. Співавтор. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я нагадаю коротко, щоби ми не повторювалися. 

Йдеться про МТСБУ. Там є багато добрих ініціатив. Але в частині 

законопроектів є велика суперечка серед експертів щодо повноважень 

президії і координаційної або наглядової ради. Частина експертів, які є 

учасниками ринку, вважає, що ця наглядова координаційна рада, де будуть в 

тому числі представники політичних сил, народні депутати, не має мати 

повноважень втручатися в господарську діяльність оперативного управління, 

має зберігати виключно контрольні повноваження, які, безумовно, є 

важливими. І через це один з законопроектів або навіть кілька законопроектів 

викликають запитання щодо корупціогенності. 

Я прошу саме про це висловитися запрошених учасників, саме про ці 

повноваження і про ці ризики, і ми вже комітетом будемо приймати рішення. 
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Хто починає? Автор? Так, давайте послухаємо співавтора. 

ДОВБЕНКО М.В. Співавтор Довбенко Михайло. 

Колеги, єдине хочу уточнити, чи можу я розраховувати хвилини на 3 

для інформації? Дякую. 

Я відповім на ваше запитання, але буквально три позиції скажу, що 

стосується цього законопроекту. 

У нас сьогодні діє чинний Закон "Про обов'язкове страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 

засобів", він прийнятий ще у 2004 році і вступив в дію з 1 січня 2005 року. З 

того часу в цей закон вносилося багато змін і доповнень, і я повинен вам 

сказати, що перед нами, авторами, постала дилема. Враховуючи оновлення 

світової практики, враховуючи судову практику, а також обов'язковість 

імплементації європейського законодавства до нашого, або знову рухатися 

методом доповнення змін окремих положень закону, або піти на кардинальне 

оновлення такого закону. Ми пішли по другому варіанту і запропонували на 

розгляд вам, і депутатам Верховної Ради оновлену редакцію Закону України 

"Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів". 

Я хочу вам сказати, що, враховуючи такий підхід, ми отримали 

можливість змінити багато підстав для дуже негативних явищ, які сьогодні є 

в цій сфері. Я не хочу їх перераховувати, тому що закон великий, порядка 50 

сторінок, там виписані всі ці підходи і нові методи.  

Я можу тільки єдине сказати, що нам прийшлось в цьому законопроекті  

змінити також суми страхових… розміри страхових сум за заподіяну шкоду. 

І якщо сьогодні у нас діє порядок 50 тисяч гривень, то згідно європейського 

законодавства ми в наш законопроект завели вже той порядок, що до 2022 

року ми маємо відшкодовувати мільйон євро відповідно і відповідно до цих 

розмірів інші розміри ставок за іншими розцінками, які діють в цій сфері?  

Я хочу сказати, що, враховуючи те, що ми говоримо про обов'язкове 

страхування, законопроект про обов'язкове страхування. Держава завела 
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такий порядок - обов'язкове страхування. І, враховуючи те, що зростає… 

зростають розміри внесків, звичайно, держава не може усунутися від того, 

щоб упустити контроль над цим важливим процесом.  

І, з другого боку, ми розуміли, що, якщо ми будемо нарощувати 

прямий контроль через вплив представників держави в різних виборних 

органів цього Моторно-транспортного страхового бюро України, а я повинен 

сказати, що це об'єднання страховиків, це не державна структура. Більше 

того, це неприбуткова організація. То ми розуміємо, що якщо будемо 

напряму чинити такий через закон вплив, то, це буде ще більший риск 

корупціогенних чинників. А тому ми запропонували у законопроекті такий 

порядок, який називається юстування. І зміна будь-яких порядків, методів, 

розмірів ставок і так дальше буде діятися через Міністерство юстиції, що є 

абсолютно демократичним і потрібним для того як діє сьогодні європейське 

законодавство. 

Тепер, що стосується вашого запитання. Так громадськість закидує 

авторам цього законопроекту замороження поточної ситуації. Я повинен 

сказати, в частині керівних органів це є. Тому що в нашому законопроекті ми 

залишили керівні органи моторно-транспортного бюро те, яке сьогодні є в 

чинному законі.  

Чому ми так зробили? У нас в комітеті вже розглядалися два 

законопроекти – 2122а і 2122а-1, де були спроби змінити керівні органи 

Моторо-транспортного бюро. І я вам повинен сказати, що і в одному, і в 

іншому законопроекті  планувалося позбавити Моторо-транспортне бюро 

президії. Приводилися різні аргументи, але були досить радикальні спроби 

вплинути на цю добровільну організацію страховиків. І тому комітет зняв з 

розгляду і один, і другий законопроект. Сьогодні ми в процесі находження 

порозуміння, я повинен вам сказати. І якщо ми в першому читанні 

розглянемо наш законопроект 3760 в сесійній залі, то до другого читання ми 

маємо можливості, оскільки цей законопроект стосується нової редакції, 

тобто всіх сфер страхової діяльності, обов'язкового страхування, ми маємо 
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можливість внести правки і доповнення, враховуючи думку багатьох 

депутатів, які сьогодні працюють над варіантом, як краще це зробити.  

Тому я думаю, що це можна буде зняти.  А побоювання про відсутність 

державного нагляду за Моторним (транспортним) бюро, то я сказав, що ми 

запропонували іншу схему – через юстування.  Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. В нас якраз побоювання про надмірність державного 

нагляду.  

Хто ще хоче висловитися? Прошу.  

ПЕРЕТЯЖКО А.І. Андрій Перетяжко, президент Української федерації 

… на громадських засадах.  

Від страховиків… (Шум у залі) Від страховиків. По-перше, дійсно, 

зараз йдеться суперечка, страховики підтримують закон 3670, який, дійсно, 

дуже корисний, і там є зміни, які ми вже пропонуємо три роки і працюємо 

над ним. Є єдина суперечка – це корпоративне управління.  

Чому ми вважаємо, що не можна заморожувати корпоративне 

управління в тому вигляді,  як воно існувало до цього часу. По-перше, у нас є 

погана історія. Ви знаєте, що в 12-13 році страховики були фактично 

відсторонені від управління Моторного бюро. І закінчилося це тим, що згідно 

аудиту ми втратили більше 300 мільйонів гривень на підставі рішень, які 

приймала Кооррада і керівництво Моторного бюро, яке було не 

підконтрольне страховикам. Це 260 мільйонів депозиту в "Брокбізнесбанку", 

а це майже 50 відсотків всіх коштів, фондів, які накопичувалися роками. А 

Моторне бюро існує 22 роки, 22 роки, і створене за ініціативою, за кошти 

страховиків з самого початку було. І інші зловживання, які аудит показав, які 

були на протязі цих двох років, коли не існувало фактично впливу 

страховиків на корпоративне управління. Це факт. І, на жаль, ми хочемо 

запобігти повторенню подібних ситуацій. Головна загроза – це вплив на 

призначення генерального директора і зняття генерального директора. І це 

визначення фінансових умов, починаючи від бюджету, від рахування, фонди 
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страхових гарантій і так далі. Тобто Координаційна рада має прямий 

операційний вплив на діяльність Моторного бюро. 

Що ми пропонуємо? Ми згодні, що потрібен бути баланс. Тому 

страховики запропонували передати частину важливих функцій до 

професійного регулятора, до нагляду. І зараз якраз відпрацьовується ця 

модель: що потрібно для того, щоб регулятор професійний… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна, вас на секунду переб'ю? Ми вже все 

зрозуміли кілька разів. Щоби не переплутати номери законопроектів. Ви 

вважаєте, що 3670 може бути прийнятним законопроектом. Він не містить 

серйозних корупційних ризиків.. 

ПЕРЕТЯЖКО А.І. Крім корпоративного управління. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Там основна боротьба буде по затвердженню статуту, 

правильно? 

ПЕРЕТЯЖКО А.І. Так. Крім корпоративного управління. Всі решта 

зміни – це дійсно, це ринкові зміни для… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А законопроекти 2122а і 2122а-1… 

ПЕРЕТЯЖКО А.І. Ну, ми дефіс один, що вони вже зняті. Вони вже 

зняті. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вони взагалі відкликані. 

ДОВБЕНКО М.В. Да, вони комітетом зняті ще у грудні місяці і не 

розглядаються. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Комітетом чи авторами?  

ДОВБЕНКО М.В. Комітетом. Комітет не підтримав ні один, ні інший, і 

тому зняті авторами. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тоді у мене наступна пропозиція. Якщо немає 

запитань, мені здається, що ми вже стали експертами в сфері управління цим 

бюро.   

Ви маєте запитання? 

ПЕРЕТЯЖКО А.І. Ні. 



22 
 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я пропоную, оскільки прийшов, прорвався міністр 

юстиції до нас, 2122а і 2122а-1 визнати корупціогенним.  

ДОВБЕНКО М.В. Так вони зняті, їх немає. Вони зняті, їх немає. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви розумієте, зняті комітетом – це значить, що завтра 

вони виносяться в зал, і ніхто… 

ДОВБЕНКО М.В. І автор візували? Ні?  

СОРОЧИК Ю.Ю. Ні, ні. В базі даних… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Автори їх не відкликали. Тому я пропоную їх визнати 

корупціогенним, щоби вони просто ніколи не потрапили в зал навіть. А 3670 

визнати таким, що відповідає вимогам законодавства. Але звернути увагу по 

другому читанні саме на процес формування статуту і корпоративного 

управління. Є згода? Тоді я прошу… 

У вас є ще одна важлива пропозиція? 

МАШАРО О.В. Да. Я хотіла би просто уточнити. Я представитель 

Моторного (транспортного) бюро, Машаро Елена. Я хотела бы просто 

обратить внимание на Закон 3551, на основании которого Закон 3670 и 

разработан, где, действительно, повторяются эти позитивные 

преобразование.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми його не розглядаємо. 

МАШАРО О.В. Да, я знаю. Но я просто хотела сказать о том, что 

логика корпоративного управления, та, которая рациональна, разумна, 

европейская, некоррупционная, она там – в 3551. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми погоджуємося з 3551. У нас немає жодного 

запитання. Просто ми його сьогодні не розглядаємо. Ми не будемо 

голосувати. По 3551 не було жодних заперечень. Добре. Прошу тоді 

прийняти це рішення.  

Юрій Гарбуз ще хоче висловити думку, прошу. 

ГАРБУЗ Ю.Г. Я бы хотел, скажем так, Егор Викторович, чтобы в 

течении, ну, наверное, ближайшего времени, там в течении месяца более 
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глубоко вернуться ко всему страховому бизнесу, скажем так, и Нацфинуслуг 

в целом.  

Объясняю почему. После того, как мы готовились к этому комитету, 

несколько раз мы перекладывали, и вот я… дошла кое-какая информация, 

которая будет очень интересна.  

Первое, сегодня все-таки это является неприбутковим МТСБУ, так? Да. 

Ну, сегодня эти деньги находятся, практически, уже год они лежат на 

депозитах. Это правда? (Шум у залі) Сегодня есть миллион людей, около 

миллиона людей, который не получили свои страховые… (Шум у залі)  

Есть вопрос, который у нас… около четырех компаний страховых, из 

них работают 30-50 продуктивно, остальное – фикция, которые… идет 

фикция – чисто на "обнал". Вот поэтому я и предлагаю, давайте мы все-таки 

подготовимся более серьезно комитетом, разберемся во всех этих… и от 

фундамента, это каждый, последние веточки всех ответвлений.  

И здесь я пока не хочу раскрывать много моментов, которые 

интересны. Да! Куда идут проценты, почему… Ну, много-много тут разных 

вариантов, которые хотелось бы просто понять, как это происходит.  

Если вы не возражаете, поставить это на голосование и…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є згода. Пане Юрію, тільки пропозиція зустрічна: 

підготуйте нам доповідь всередині комітету, щоб ми зрозуміли, що і як ми 

можемо вирішити. Бо це все-таки предмет регулювання іншого комітету, і 

нам треба зрозуміти, де наша роль може бути… доповнювати. Так!  

МАШАРО О.В. Я хотела бы одну реплику. 

ГАРБУЗ Ю.Г. Я как раз об этом. У нас идет коррупционная 

составляющая.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозумів. Чекаємо від вас доповіді. Юрій Юрійович 

її розішле, і ми із задоволенням це обговоримо.  

Добре. Прошу тоді голосувати, в третій раз повторюю, рішення 3670 –  

о`кей, 2122а, 2122а-1 корупціогенними. Є кворум? Прошу прийняти рішення 



24 
 

членів комітету. прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Утримався, 

проти немає.  

Дякуємо експертам і учасникам ринку, дякуємо авторам за те, що ви 

нас просвітили. Успіхів вам, успіхів. 

До нас прийшов, прорвався, ми вас не запросимо на наступне засідання 

комітету, якщо ви будете так себе поводити.  

До нас прийшов, прорвався наш давній соратник у створенні і втіленні 

антикорупційного законодавства, міністр знає, що ми зібралися знову 

обговорювати роботу прекрасного реєстру власності, він знає які у нас 

проблеми і пропозиції щодо кращого доступу до цього реєстру. Я просто 

одразу йому передаю слово, а потім включимо громадські організації. 

ПЕТРЕНКО П.Д. Шановні друзі, доброго дня. Я б хотів вибачитись за 

те, що запізнився, але починаючи з 9 ранку в мене було 60 сімей 

переселенців, які прийшли на прийом, і я об'єктивно не міг їх всіх не 

прийняти і не поговорити по тим нагальним питанням, які є зараз у наших 

людей, які вимушені були приїхати з Донецька, з Луганська і з Криму. Тому 

вибачте ще раз і це була об'єктивна причина чому я затримався і на 

одинадцяту не приїхав на комітет. 

Почну з тих речей, які, дійсно, є зараз уже реальністю в Україні. Рівно 

рік тому назад, коли ми почали запускати систему відкриття реєстру 

нерухомості, а це було навіть трошки більше року, це було десь грудень 2014 

року, ніхто не вірив, що це можливо і що в принципі Україна може відкрити 

інформацію щодо нерухомості по суб'єктах і по тим особах, які фактично 

приховували свою нерухомість через закритість реєстр. Але 1 січня 2015 

року ця інформація була відкрита, це був наш перший крок спільно, це була 

наша спільна тоді перемога – комітету, Міністерства юстиції і в принципі  

групи однодумців і таких людей, які вірили в те, що відкритість дає позитив. 

Нас тоді критикували, якщо ви пам'ятаєте, дуже сильно, і в сесійній залі, і 

певні були експерти, які нас критикували, але це відбулося, 1 січня 2015 року 

ми зробили перший великий крок, відкрили наш реєстр нерухомості для 
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пошуку для будь-якої особи, для будь-якого українського громадянина. І тоді 

були встановлені певні фільтри, пошук був встановлений за об'єктом, тобто 

за адресою. 

Хочу нагадати, тоді у нас були скептики, які розказували, що цей 

реєстр, який був відкритий, створить можливість для шахрайства, для  

незаконного переписування майна з законних власників на певних 

підставних осіб. Але, як показала практика, як показав час, таких фактів 

фактично немає. І відкритість фактично майнового реєстру, реєстру 

нерухомості, навпаки забезпечило захист наших українських громадян, які є 

власниками нерухомості, від шахрайських дій. Тому що в режимі онлайн 

щодня ми можемо перевірити свій статус як власника того чи іншого майна: 

чи то маленька квартирка, чи дачний будинок, чи земельна ділянка. Ви 

можете зайти на сайт і побачити реальний статус свій як власника цього 

майна. 

Після того Міністерство юстиції, громадські активісти, які тут 

присутні, і комітет провели низку безпрецедентних заходів, в тому числі 

прийшлось і пікетувати Верховну Раду для того, щоб ми розширили 

параметри пошуку і розширили кількість реєстрів публічних не тільки 

нерухомим майно, але ще і транспортними засобами. І влітку минулого року 

парламент прийняв зміни до закону, яким фактично зробили публічними всі 

державні реєстри, які стосуються власності на дороговартісне майно, так 

зване: це квартири, будинки, транспортні засоби: катери, плавзасоби і все 

інше. І 6 жовтня так само була відкрита інформація по пошуку не тільки по 

об'єкту цього нерухомого майна, але ще і по власникам – по фізичним 

особам, які є фактично і юридично власниками того чи іншого майна.  

І реально це наша спільна перемога, тому що в Україні протягом 20 

років взагалі було табу на можливість розкриття інформації про особу, про її 

статки, про її так звані нажиті хатки, будинки і котеджі, а щоб легше йшла 

мова про державних службовців. І чомусь державні службовці вважали, що 

ця частина їхнього життя являється приватною власністю і повинна 
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захищатися дуже суворо законом від громадськості. Ми з вами цей терен 

зламали. Ми відкрили всі реєстри. І в минулому році було дуже багато 

резонансних громадських розслідувань, коли судді різного роду судів, 

прокурори, слідчі, державні службовці найвищого рангу були змушені 

пояснювати, звідки в них, таких чесних державних чиновників, які по 20 

років працюють на державній службі, з'явився за ці 20 років котедж у тисячу 

метрів, машина одна чи там декілька на тещу по 100 тисяч доларів кожна. І 

ще дачний будиночок, і ще дуже цікавий бізнес, дуже прибутковий. 

І це реально наш успіх. Я вважаю, що відкриття цих реєстрів і спільна 

наша робота – це той перший крок по боротьбі і по превенції корупції, яку ми 

зробити за минулий рік. Без органів, які ще тоді в тому році не працювали, 

без антикорупційного бюро, без агентства, яке тільки зараз запрацьовує, я 

маю надію, запрацює в цьому році. Але публічність і виведення на світло 

минулого стану кожного державного службовця, – це дуже серйозний крок 

до того, щоб ті, хто не чисті на руку, або пішли з посади в крайньому 

випадку, в кращому випадку, або б відповідали перед законом, чому і як вони 

здобули ці активи. 

Тому я б хотів сказати, що наш з вами крок по відкриттю реєстрів, це 

не просто… Прийняття законів – це дуже серйозний соціальний прорив і 

спільна робота громадськості, громадянського суспільства, парламенту і 

виконавчої влади Міністерства юстиції, яка має конкретні результати. За 

минулий рік кількість інформації, яка була отримана з цього реєстру, складає 

понад 100 тисяч довідок. Тобто 100 тисяч українських громадян звернулося 

до цього реєстру і отримало роздруківки по конкретним об'єктам 

нерухомості. І частина з цих довідок було фактично покладено в основу і 

журналістських розслідувань, і громадських розслідувань по конкретним 

державним службовцям. 

Ми в минулому році з вами тоді думали про межу контролю і межу 

балансу між захистом приватного інтересу особи, яка є власником 

нерухомого майна, і публічним інтересам суспільства, який має право 
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отримати інформацію з цього реєстру. Ми з вами тоді констатували, що, в 

принципі, система нашої ідентифікації електронної знаходиться на низькому 

рівні об'єктивно, тому що у нас нема в українських громадян електронних 

цифрових підписів. У нас не було тоді ще ID-банкінгу. І тоді ми з вами, 

приймаючи другий закон, який приймався влітку, прописали можливість і 

баланс інтересів такий, що людина, яка отримує інформацію по власнику 

нерухомого майна, повинна так само нести відповідальність і себе проявити, 

ідентифікувати через встановлення тих даних про себе, прізвища, паспортні 

дані, місце проживання для того, щоб у разі можливих шахрайських дій, 

законний власник міг мати  можливість пред'явити претензії до тої особи, яка 

фактично цю інформацію отримала.   

І другий фільтр, який ми тоді поставили, це платність такої послуги. 

Плата була встановлена фактично, ну, я вважаю, номінальна і символічна в 

розмірі 20 гривень. І такими двома способами ми фактично фільтрували спам 

і фільтрували певні незаконні можливості втручання в реєстр і можливості 

того, щоб цей реєстр лягав через те, що там якимись масовими атаками його 

б навантажували запитами.  

Але пройшов рів. І, в принципі, можу констатувати, що ми готові до 

того, щоб цей реєстр був максимально публічний. І я думаю, що і 

суспільство, і Міністерство юстиції готові до того, щоб цей реєстр був 

безкоштовний для користування. Це моя позиція як міністра. Я думаю, що ця 

позиція підтримується і колегами з комітету, і громадськістю.  

Чим вона обґрунтовується? Ну, за минулий рік в зв'язку з тим, що плата 

була символічна, фактично до бюджету надійшло близько трьох з половиною 

гривень. З точки зору глобального економічного формування бюджету це 

невеликі кошти, це сума, яка є, фактично, номінальною. Але з точки зору 

доступу простих українців до реєстру і можливості доступу для пошуку 

інформації, це ті гроші, які, фактично, створюють певні перепони для 

журналістів, які особливо проводять масові розслідування. І тому я зараз 

хочу на комітеті пропонувати, щоб ми з вами спільно ініціювали питання про 
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ведення системи безоплатного отримання інформації за реєстром 

нерухомості. Ми повинні забезпечити захист персональних даних власника. 

Це ми робимо через ІD-банкінг, це ми робимо  через електронні цифрові 

підписи, це ми робимо через ідентифікацію особи, яка, фактично, робить 

запит на отримання інформації по нерухомому майну. І якщо у нас ці всі 

механізми працюють, то 20 гривень фільтр – він не має ніякого значення ні 

для бюджету, ні для, фактично, якихось механізмів запобіжників для спаму. 

Тому… У нас є один маленький запобіжник – це чинний Закон "Про 

реєстрацію нерухомого майна", стаття 33 цього закону, яка передбачає, що ця 

інформація є платною і плата встановлюється Кабінетом Міністрів.  

Тому я б хотів сьогодні з вами обговорити, яким чином ми можемо 

встановити якийсь певний графік нашої роботи.  

Перше, саме основне – я пропоную комітету або уряд може внести за 

вашою ініціативою до нас звернення, буде… внести зміни до цього закону, 

ініціювати внесення змін до цього закону. Я думаю, що було би непогано, 

щоб члени комітету внесли цей законопроект, а ми підтримаємо. Я можу 

сказати, що Міністерство юстиції готове підтримати такий законопроект. Він 

буде дуже маленьким, технічним, який передбачить можливість безоплатного  

надання інформації на запит громадян України. Чітко ми визначимо, що саме 

тільки громадяни України… (Шум у залі) А? Імператив в плані…(Шум у залі) 

Безоплатно. Тобто для громадян України безоплатно. Тобто без можливості 

встановлення плати, тобто якщо це юридичні особи, якщо це комерційні  

якісь певні суб'єкти, які отримують масову інформацію, нехай платять  гроші. 

Це – нормально. Тобто є такі там, умовно кажучи, адвокатські якісь 

об'єднання, якісь там компанії, які займаються продажем нерухомості, які 

отримують багато інформації з реєстру. Нехай вони тоді укладають договір з 

Міністерством юстиції і платять за оцю інформацію масивну гроші. А 

українські громадяни, які фактично отримують цю інформацію в своїх 

особистих цілях, приватно, через сайт Міністерства юстиції, можуть це 

робити безкоштовно. І це повинна бути імперативна норма в законі. І ми 
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готові це підтримати, тим паче ще економічного якогось навантаження на 

бюджет це не зробить. 

І ми будемо просити Голову Верховної Ради, щоб цей закон був 

визначений як пріоритетний, і його можна голосувати зразу і в цілому, тому 

що він фактично складається з декількох речей. І я обіцяю, що після 

прийняття цього закону буквально, там, протягом тижня ми знімемо питання 

щодо плати за користування реєстрами приватними особами – українськими 

громадянами. Тим паче, що ми маємо таку практику по реєстру бізнесу. Я 

хочу вас так само проінформувати: крім реєстру нерухомості, який ми 

відкрили, у минулому році ми спільно з вашим комітетом, спільно з 

громадськими організаціями відкрили реєстр бізнесу. Так само було дуже 

багато шуму, що тут зараз дадуть інформацію про приватне життя наших 

підприємців – і буде резонанс, будуть забирати підприємства. Ми в середині 

року відкрили повністю для пошуку реєстр бізнесу, який є найбільш повним 

серед всіх реєстрів, які існують в Україні.  

Ми ввели систему кінцевих бенефіціарів, і протягом минулого року 2 

мільйони українських підприємців – це реальна цифра, - скористалися 

нашими сервісами щодо отримання безкоштовної інформації з реєстру 

бізнесу. 400 тисяч підприємців скористалися платними сервісами щодо 

користування реєстром бізнесу. Що значить "платні сервіси"? Це реєстрація 

компаній в електронному реєстрі і це отримання інформації платної з реєстру 

щодо виписок і довідок. Тобто 2 з половиною мільйона українських громадян 

без черг, без корупції і без спілкування з такими "чудовими" людьми (в 

лапках), як державні реєстратори Міністерства юстиції, які вже пішли в 

минуле, тому що ми їх ліквідували і фактично всіх звільнили, змогли 

отримати сервіс від держави через онлайн-сервіси Міністерства юстиції.  

Тому наш реєстр нерухомості і наш реєстр бізнесу – це ті приклади, які 

фактично дають можливість, крім контролю за державними службовцями, 

крім прозорості в системі боротьби з корупцією, фактично дають можливості 

отримати легітимні прозорі сервіси для простих українців, ті сервіси, на які 
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вони заслуговують, ті сервіси, за які вони платять податки. Тому я надіюся, 

що в цьому році ми будемо спільними зусиллями з комітетом, тому що 

Комітет по боротьбі з корупцією, хоча він у нас профільний по боротьбі з 

корупцією, він є найбільш дружнім для Міністерства юстиції, і всі наші 

ініціативи, які стосуються дерегуляції і спрощення сервісів, проходили через 

цей комітет без будь-яких проблем і ви завжди нас підтримували. Тому 

дерегуляція, спрощення сервісів, онлайн-сервіси –  це так само великий 

елемент по боротьбі з корупцією. І в цьому році, я думаю, ми будемо в цьому 

напрямку рухатися і зробимо дуже багато корисного для простих українців і 

для підприємців, і для простих громадян, які одружуються, які народжують 

дітей, які можуть через онлайн-сервіси отримати ту послугу, на яку держава 

фактично зобов'язана їх надавати без корупції. І це ми з вами зробимо, я в 

цьому переконаний. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо дуже за теплі слова. 

Давайте обговоримо те, що сказав міністр, і обговоримо те, що 

стосується роботи реєстрів, про безоплатність доступу. 

Ви пам'ятаєте, що це була завжди наша позиція, більше того, ми 

записали в закон, що інформація є відкритою та загальнодоступною. Правда 

є норма в іншому законі, про яку ви згадали, яка дозволяє Кабміну 

встановлювати плату, хоча ця норма прямо не зобов'язує Кабмін 

встановлювати плату.  

Більше того, ми дивимося на інші реєстри, там є дуже розумний підхід, 

що частина інформації є вільною в тому самому реєстрі землі або реєстрі 

автомобілів. Частина оплачується, наприклад, що стосується промислових 

масштабів або особливо важливих даних про якість ґрунтів, які точно не 

потрібні громадянину. І, можливо, нам зараз разом з журналістами, які є 

найбільшими користувачами цієї бази, особливо журналісти-

розслідувальники, разом з громадськими активістами обговорити такий 

підхід, коли за частину буде зберігатися плата, а для більшості людей це буде 

безкоштовним.  
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Чому я про цей варіант думаю. Перше. Ми знаємо, завжди піднімається 

крик "а ви там все хочете відкрити, а хто за це платити; ви гроші платників 

податків будете використовувати, щоб журналісти рилися в наших же 

квартирах", є така проблема. І коли ми говоримо: стоп, частина інформації є 

платною, вона дозволяє фінансувати реєстри, все добре. Але більшість 

інформації є відкритою, бо це є суспільне благо. Тоді аргументів немає.  

Я прошу висловитися про це і про недоліки в роботі реєстру тут 

присутніх журналістів, представників громадських організацій.  

Хто з вас почне? Прошу.  

ШАБУНІН В.В.  Можна, так, пане Єгоре?  

Пане міністре, щиро дякую за роботу Мін'юсту. Насправді в частині 

відкриття інформації Мін'юст був завжди був попереду всього Кабінету 

Міністрів. Нам би дуже хотілося, щоб ця робота продовжилася.  

Тут є два питання. Частина, яка стосується виключно відомчої роботи 

Мін'юсту. І тут ми звертаємо вашу увагу на те, що на якомусь з етапів 

забуксувала реалізація технічна, ще й про яку ми говорили. Я з вашого 

дозволу кілька озвучу з цих речей, які, напевно, є важливими, щоб ви взяли 

на контроль реалізацію цих питань.  

Перше, це те, що, пам'ятаєте, ми говорили, що в ЄДРі, в реєстрі 

компаній, так і не з'явилися іноземні компанії, зареєстровані в Україні, їх 

представництва. Вони навіть ЄДРПОУ мають, а в реєстрі їх немає. Це перша 

проблема. Вони навіть Інтерпол мають, а в реєстрі їх немає. Це перша 

проблема. 

Друга проблема, це відсутність можливості пошуку по бенефеціарах. 

Тобто, пам'ятаєте, ми по засновниках реалізованого було реалізовано по 

директорах, а по бенефеціарах там якесь технічне було питання. Це друга річ. 

І там же юридична адреса. Теж це до сих пір не реалізували. Це технічні речі, 

але вони, насправді, будуть допомагати нам працювати з цим реєстром.  

І третє. Це, повертаючись до пошуку в ЄДРі, коли ми шукаємо за 

компанією-засновником всіх, кого воно заснувало. Якщо збігається назва… 
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Тобто ми не можемо шукати і по ЄДРПО, і по назві. Тобто ти тільки по назві 

шукаєш, а тобі викидає кучу компаній і, там, десь…технічне питання, щоб 

технічно його вирішити.  

ПЕТРЕНКО П.Д. Якщо можна було поставити фільтр… 

ШАБУНІН В.В. Да, щоб просто… 

ПЕТРЕНКО П.Д. Умовно кажучи, два фільтра: назва і Інтерпол. 

ШАБУНІН В.В. Да. І або, або…  

І більш важливе питання є щодо реєстру нерухомості. Він чудово 

працює, і тут два питання: одне тактичне, інше глобальне. 

Тактичне питання. Теж десь на етапі реалізації воно забуксувало, відсів 

за прізвищами, групування. Там, Пупкін, там, Шевченко Тарас Григорович 

один – нерухомість, Шевченко …. два – нерухомість. Те саме, що реєстр 

МВС. Просто, щоб ми розуміли, яка нерухомість кому належить. Я розумію, 

що ми не можемо вкрасти персональні дані, але якщо групувати нерухомість 

по власнику або фіз, або по юрособі.  

Тепер щодо глобальніших питань, які є міжвідомчими. Перше це… 

Немає представників Земельного кадастру? В нас так до сих пір не 

синхронізували дані. Тобто в нас в реєстру власності одні дані, в кадастру 

інші дані. Ну, і це створює серйозне поле для маніпуляцій, для непорозумінь. 

Це не питання Мін'юсту, я розумію, що вам кадастр знов віддав дані в диску 

нечитабельні в форматі. В мене прохання так само в цьому рішення по цьому 

питанню, щоб комітет звернувся до Держзем…земельних ресурсів агенції 

про те, що, друзі, ну, якби, ми ж в одній державі живемо. Що за обмін 

інформацією, ніби між …. обмінюємося.  

І є ще дуже важливе запитання. Система прозора держзакупівель, у них 

є чудова просто  ініціатива, дуже план гарний по використанню синхронізації 

даних з ЄДР, і там теж є технічне питання на етапі реалізації … забуксувало.  

Я попрошу представника "ПРОЗОРО" проінформувати вас про цю  

ситуацію, щоб ми могли її так само технічно штовхути. Дякую. 

БУРЕНКО М. Да, я так спробую мінімум технічних підробок. 
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Значить, я є представником громадянської організації "Прозорі 

закупівлі" і є радником з IT ДП "Зовнішторгвидав" України. І ми вже 

намагаємось зробити наступний крок, щоб оця інформація, коли в системі 

"ПРОЗОРО" замовник чи переможець вводить цю інформацію, всі деталі по 

цій компанії підтягуються автоматично, щоб не треба було вже нікуди йти. І 

це також дозволить нам вирішити проблему зі старими даними в системі 

tender.me.gov.ua, де, як з'ясувалося, там 5 відсотків переможців просто не 

мають інформацію про … чи некоректна назва. І для цього нам потрібний 

доступ до ЄДР в автоматичному режимі. На жаль, от цим питанням ми вже 

намагаємося спілкуватися з різними людьми з боку Мін'юсту десь з вересня 

місяця 2015 року. 

Намагалися зустрітися з директором ЄРЦ Волошиною, Нефьодов 

зустрічався з Севастьяновою. На жаль, от це питання от з того часу ніяк не 

вдалося зрушити. Тобто, наскільки я знаю, от я спілкувався з технічним по  

IT з директором Залів'янським з ЄРЦ, вже навіть є пілотний інтерфейс, який  

може надавати ці дані. Але якось урегулювати ці питання, якось просунутися 

от… 

ПЕТРЕНКО П.Д. А можна по кожному питанню коротко 

вікоментувати?  

Віталій, середина березня ми презентуємо нову базу. В ній є 

можливість пошуку за реквізитами іноземних компаній, бенефіціарів всі наші 

от побажання, дуже просунута можливість пошуку, там, взагалі, і через 

можливість встановлення фільтрів…  

Що я попрошу, якщо можна я поставив завдання десь на кінець лютого 

зробити демоверсію і протестувати їх, якщо ви зможете згрупувати, умовно 

кажучи, там 10 людей, які постійно займаються пошуком, ми їх просто 

посадимо на цю демоверсію, щоб вони практично попробували всі ті опції, 

які є. І ми могли їх там доповнити або виправити. І ми ще поставили в план 

на середину березня спільно презентувати нову систему пошуку ЄДРПОУ, 

взагалі нову базу Єдиного державного реєстру бізнесу. І отам всі ці речі, які 
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ви назвали, які ти назвав, вони всі будуть враховані. Плюс ви ще їх 

відтестуєте, прогонимо, і щось, може, ще придумаємо краще. 

По реєстру нерухомості прийняв, групування за прізвищами і за 

фільтрами. Дам доручення нашим ІТ-шнікам, щоб вони зробили. Це технічно 

не проблема. І у мене є зразу ідея, яку можемо зараз обговорити. Тобто, якщо 

ми робимо групові запити, умовно кажучи, якщо запитів по об'єктам більше 

10, ну, тобто людина забиває там і просить більше 10 об'єктів чи… Ну, 

більше 10, напевно, це було б логічно, тоді цей пошук є платним. 

ШАБУНІН В.В. Без жодних проблем. 

ПЕТРЕНКО П.Д. Якщо… 

ШАБУНІН В.В. Ми таке саме реалізували з… Денис, будь ласка, 

Денис, Дім… Ми таке саме будемо реалізовувати, якщо не помиляюсь, з 

реєстром МВС. Тобто, коли більше об'єктів, це платна інформація. Коли 

можна…. Все там-там, 5, 10 людей, в яких є багато… А якщо хочеш копнуть 

конкретну людину, за це платиться. З цим немає жодних проблем. 

ПЕТРЕНКО П.Д. Тоді ми робимо… Я пробую таким чином. Дійсно, 

зміни до закону, це окрема історія. Одне, ми можемо їх ініціювати, але 

паралельно просто ми з вами робимо модель таку саму, як по МВС. І 

дзеркально вносимо зміни до постанови. Тобто разовий пошук: людина хоче 

подивитися, що там у нашого Президента чи у Прем'єра, чи у міністра, яке є 

майно, – зайшла, безкоштовно отримала інформацію. Якщо вона хоче 

отримати інформацію по там 10 людям, чи там по 10-и об'єктам, вона платить 

за це гроші там по 20 гривень символічно. Якщо це підходить, тоді ми з вами 

відпрацюємо проект постанови, комітету презентуємо. І я обіцяю, що ми 

через уряд його проведемо дуже швидко. 

Що стосується "ПРОЗОРО". Я цю ситуацію знаю. Ми вели переговори 

з Нефьодовим. Домовились, уже був проект договору, пілотна база обміну 

інформацією. Але потім ситуація зависла в силу об'єктивних причин, не 

залежних від Мін'юсту. Мін'юст готовий федералізувати підписання 

договору з відвідин державним підприємством. Наші переговори і обмін 
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даними по Єдиному реєстру бізнесу. Я думаю, що зараз ситуація вирішиться 

і в Мінекономіки. І якщо там Нефьодов буде продовжувати цей проект, то ми 

з ним це фіналізуємо. Якщо ні, тоді будемо уже вирішувати, хто це буде 

закінчувати. Ми готові, я знаю цю ситуацію, я тримаю її на контролі.  

ШАБУНІН В.В. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, якщо ви не проти, давайте дамо слово до 

кінця представникам громадських організацій висловитися, а потім члени 

комітету додадуть. 

Прошу, Дмитре. 

БІГУС Д. Дякую за надане слово. 

У мене декілька запитань щодо технічної частини по реєстру 

нерухомості. Перш за все, коли ви перейшли з "Аванту" на "Ощадбанк", то 

ми маємо проблеми, тому що не можна наразі взяти виписку, навіть з тим, що 

ви змінили банк, що обслуговує. Це є велика проблема, тому що, ну, наразі 

реєстр не працює. 

До того ж в нас є невеличка проблема. Коли шукаєш по ІПН та по ПІБ, 

в нас повертаються результати, що належать і безпосередньо, що були 

знайдені і за ІПН , і що були знайдені за ПІБ. Тож, якщо я вб'ю, наприклад, 

свій IPN та прізвище, ім'я, по батькові іншої людини, мені будуть надані 

результати, котрі будуть належати людині з ІПН, і людям з таким самим ПІБ, 

і це буде така сама виписка. Це не дуже зручно, тому що, ну, не можна 

конкретизувати пошук. 

Є також питання щодо реєстру державної реєстрації, тому що, перш за 

все, у нас є Постанова Кабміну, завдяки якій в квітні, якщо я не помиляюся, 

цей реєстр має бути доступний у форматі відкритих даних повністю під 

вигрузку. Ми наразі не знаємо, на якій стадії знаходиться цей процес, але 

часу залишилося обмаль, нам би не хотілося, щоб у квітні ми постали перед 

ситуацією, коли ця ініціатива, така чудова і прекрасна, вона не працює. Якщо 

реєстр буде доступний в форматі відкритих даних, то більшість, що підіймав 

Віталій та Максим, вони вирішаться навіть автоматично. 
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Стосовно реєстрів в цілому. Як ви знаєте, у нас зараз розробляється 

реєстр державних декларацій, для того щоб їх перевіряти автоматично, щоб 

зняти навантаження з майбутнього НАЗК. Там буде потрібна інтеграція з 

реєстрами. Більшість цих реєстрів належить безпосередньо до відомства 

Мін'юсту. І було б дуже гарно, якщо б ми могли розпочати діалог саме зараз, 

тому що це завжди займає багато часу і багато таких, ну, суто бумажних 

процедур. Якщо ми можемо почати спілкуватися щодо інтеграції 

майбутнього реєстру декларації та реєстрів, що є відносними до Мін'юсту, це 

буде  просто чудово.  

Дякую ще раз за ваші ініціативи, дякую за вашу допомогу по відкритих 

даних та по безкоштовності даного  реєстру.  

ПЕТРЕНКО П.Д. Дякую. Дуже коротко дам відповіді на всі питання.  

Перше питання – чому підвисає система зараз оплати. Дійсно, перед 

цим була система оплати через електронну систему банку "Південний", який 

мав банки-агенти, в тому числі, той злополучний банк "Авант", який 

збанкрутував. Ми переключились на "Ощадбанк", але, на жаль, в 

"Ощадбанку" слабенький софт. І електронна частина їхня по платіжним 

системам трохи хромає. І це… зараз у нас є така ситуація, ми з ними зараз 

опрацьовуємо в оперативному режимі, щоб вони покращили систему 

самообслуговування нашого реєстру по оплаті, яка стосується  отримання  

інформації з реєстру нерухомості.  

Давайте разом шукати з цього вихід або робити там, умовно кажучи… 

Тоді треба було вирішити ситуацію. Зараз можемо зробити публічний 

конкурс, залучити там декілька банків-агентів, у яких є цей електронний 

софт, який дасть  можливість нам альтернативно проводити оплату. Я тільки 

"за", щоб ця проблема була вирішена. І тут давайте спільно працювати. Я 

вважаю, що ми цю ситуацію вирішимо. Поки це "Ощадбанк", державний 

банк, ми з ними працюємо, щоб ситуація по оплаті через карточку була більш 

швидшою, скажемо так.  

(Не чути) Я перепрошую, вибачте, Олег Іванович.  
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Якщо ми кажемо, що плата за користування реєстром встановлюється 

Мін'юстом, чи не може Мін'юст наразі зняти цю плату, і ми вирішимо 

питання з доступом та з … 

ПЕТРЕНКО П.Д. Перед цим я сказав, що плата встановлюється 

Кабінетом Міністрів. Ми з вами разом і з Віталіком відпрацюємо механізм, 

по якому більшість громадян, які отримують разові довідки, не так звані 

"промислові" великі довідки про … багатьом людям зробити безкоштовно, 

тобто у нас зніметься, в принципі, велика кількість клієнтів, які мають 

платити. А ті, хто залишиться, їх буде дуже мало. Якщо зараз всього-на-

всього за рік це 3,5 мільйони гривень, то лишиться там 500 тисяч, умовно 

кажучи. І це не буде така проблема, не буде перенавантажень. Тому я думаю, 

що ми повинні до кінця лютого це питання вирішити і зняти для багатьох 

людей проблему по оплаті, які користуються просто разово нашим реєстром. 

Всі інші, я думаю, зможуть заплатити через Ощадбанк і через якусь іншу 

систему платіжну.  

Друге. По питанням пошуку в реєстрі нерухомості давайте тоді ми 

разом, коли будемо тестувати реєстр бізнесу новий до кінця місяця сядемо з 

вами, і ми технічно пройдемося по реєстру нерухомості. Ми так само його, 

слава Богу, дописали, уже він ні від кого не залежний … (Шум у залі)  

Да, зараз ми його включили в Одеській, у Львівській області,в 

Київській області тестово і до 30 квітня, коли запрацюють всі місцеві органи 

влади і нотаріуси… ну нотаріуси уже працюють. Коли місцеві органи  

запрацюють, вони вже будуть працювати по новому реєстру, який повністю 

належить державі без всяких там  речей, які раніше були проблемні з  цією 

базою даних.  

По … даним, якщо ми знімемо питання по оплатності для користувачів, 

і це буде тільки там мова про отримання інформації великої, масивної, яка 

буде платною, то ми виконаємо… ми до квітня-місяця виконаємо ту 

постанову Кабінет Міністрів. Я це вам обіцяю, тому що  у нас і реєстри 
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бізнесу, і реєстри нерухомості вже, слава Богу, повністю в управлінні нашого 

державного органу міністерства юстиції. 

По електронному декларуванню. Електронне декларування і система 

сама програма готується без витрат жодної копійки з державного бюджету. 

Наші партнери OECD, ПРООН самі профінансували створення цієї програми, 

вони провели відповідний тендер, залучили розробника. Цей розробник 

розробив програму непублічну, вона нам була презентована як демоверсія, і я 

думаю, що найближчими тижнями вона буде презентована публічно. І 

Міністерство  юстиції з першого дня фактично  ми партнери з ПРООН в цій 

ситуації, і ми з першого дня на рівні технічних наших працівників працюємо 

з  розробниками щодо обміну інформацією, яка стосується наших реєстрів. 

Тому там… ну те, що стосується  і Міністерства юстиції, і те, що стосується 

реєстрів нерухомості і бізнесу, вони будуть повністю синхронізовані, 

питання там є по міграційній службі в силу того, що там реєстр фактично 

знаходиться на стадії тільки утворення і народження, ми розуміємо, да, 

тільки почали видаватися ІD-картки. І є питання по реєстру транспортних 

засобів, який тільки зараз в тестовому режимі МВС запустив.  

По реєстрах Міністерства юстиції у нас з розробником повністю 

співпраця, і обмін інформації з наших реєстрів піде зразу, з інших реєстрів 

буде певний перехідний період, там, умовно кажучи, 6 місяців, поки вони 

синхронізуються з системою електронних декларувань. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег. 

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Павло Дмитрович, дякую вам за інформацію, 

наш комітет завжди підтримає добрі ініціативи міністерства вашого. Але є 

багато скарг від фізичних і юридичних осіб, що існують такі рейдерські 

шахрайські групи, які, через з використанням підроблених документів, за 

допомогою нотаріусів та державних реєстраторів, вносять зміни до реєстрів 

юридичних та фізичних осіб підприємців, щоб власників або засновників. У 

подальшому юридична особа перепродується і правоохоронні органи не 
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реагують на таке, тому що в схемі працюють і потім реальному власнику 

треба ходити роками по судах і відсуджувати своє майно.  

Ви знаєте, що є така проблема, візьміть, будь ласка, на контроль, щоб 

таке не відбувалося в нашій державі. Дякую. 

ПЕТРЕНКО П.Д. Друзі, в мене є пропозиція. 

Ми зараз закінчили функціональний аудит Міністерства юстиції, 

робила його проектна група Європейської комісії під головуванням бувшого 

міністра юстиції Литви. І в принципі вчора ми презентували на колегії 

фіналізацію, як буде виглядати  Міністерство юстиції після цього проектного 

аудиту.  

Вони зробили в своєму аудиті одне застереження. Дуже дипломатично 

написали, що система реєстрації бізнесу у нас пішла далеко вперед, ніж в 

більшості країн Європейського Союзу, стосовно демократичності і …… 

подачі документів. 

Яка у нас є ситуація? Це відверто ситуація, спільна проблема, яку ми з 

вами створили і парламент, і уряд, я не хочу тут перекладати на когось 

відповідальність. В 2014 році, якщо я не помиляюсь, коли тоді ще з вами 

були в опозиції, в гонитві за дерегуляцією ми настільки спростили систему 

реєстрації компанії, і само головне навіть не реєстрації, з реєстрацією 

компаній проблем немає – внесення змін щодо інформації про власників, 

засновників і керівників компаній, коли, фактично, виникає ситуація, що по 

копіям документів, які не засвідчені нотаріально, на яких не потребується 

печатка, приходить певна особа, подає пакет документів до реєстратора, і 

реєстратор по формальним підставам зобов'язаний провести реєстрацію 

протягом  24 годин.  

Саме цікаве, що це особливо не впливає на наш рейтинг в Doing 

Business, тому що показники по  Doing Business в частині реєстрації бізнесу у 

нас дуже високі, ми там займаємо, по-моєму, 14-е чи 15-е місце в світі. І 

навіть експерти кажуть, що є певні ризики для самих компаній, для бізнесу, 

які можуть передбачати незаконне захоплення майна.  
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І я пропоную нам зараз спільно розробити законопроект, який 

передбачить якусь здорову логічну межу. Ну, вибачте, якщо подається 

рішення зборів засновників компанії або учасників компанії про зміну 

директора або про зміни частки в статутному капіталі цієї компанії, ну, хоча 

б підписи цих засновників повинні бути засвідчені нотаріально. Ну, це не 

проблема для власників будь-якої компанії – великої чи маленької, чи 

середньої заплатити там, умовно кажучи, 200  гривень за посвідчення свого 

підпису. Це їхній захист.  

До мене приходять люди на прийом і кажуть, слухайте, реально у нас є 

така ситуація, що ми дивимося постійно… добре, кажуть, що відкрили  

реєстр бізнесу, тому що ми посадили там свого секретаря і постійно 

відслідковуємо кожний день, чи нас не викинули з реєстру. І нам 

приходиться як Міністерству юстиції придумувати якісь нові безкоштовні 

сервіси, от зараз те, що ми поки що в рамках правового поля продумали, ті 

компанії, які вказали в своїй реєстраційній картці електронну адресу, коли 

реєструвалися, ми  протягом 24-х годин в разі, якщо поступає інформація про 

зміну директора, засновника чи статуту компанії, направляємо інформацію 

на електронну адресу компанії, яка була зазначена в реєстраційній картці. 

Якщо є номер телефону і погодилась компанія або директор на отримання 

мобільного повідомлення, смс-повідомлення, ми направляємо смс-

повідомлення. Але це неправильно, тому що це, ну, фактично, ми доганяємо 

ситуацію, коли, фактично, зупиняємо можливі рейдерські захоплення. Тому 

Мін'юст і Кабмін підтримує зміни до закону, тобто повинна бути межа 

дерегуляції, тобто повинен бути захист інтересів власника, бізнесу і 

дерегуляція. 

Я вважаю, що ситуація, при якій реєстратор реєструє пакет документів, 

притому що рішення про зміну директора, складу засновників або статуту 

посвідчені або електронним цифровим підписом… Це передбачено, тобто 

зараз новими законами, які ми з вами проголосували, передбачено, що зміни 

до статусу можна посвідчити, якщо всі учасники компанії засвідчили ці зміни 
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своїм електронним цифровим підписом. Так а чому тоді получається, що в 

паперовому вигляді можна просто поставити підпис звичайний, зняти копію і 

принести до реєстратора, і реєстратор зобов'язаний перереєструвати 

власників компаній?  

Я готовий разом швидко підготувати зміни до закону, і давайте 

передбачимо, що: або електронний цифровий підпис через онлайн-сервіс, і 

тоді ми розуміємо, що кожна людина, яка є власником, підтверджує своє 

волевиявлення цим підписом; якщо це паперова форма, тоді підписи повинні 

засвідчені бути засновників компаній і учасників про зміну директора 

статутного капіталу або учасників компанії нотаріально. І все. І це, в 

принципі, практика, яка існує у всьому світі. І, я думаю, тут не буде проблем. 

Ми тоді відійдемо дуже від багатьох проблем по рейдерству. 

Що стосується нотаріусів. У нас працюють протягом 2 місяців наші 

нові закони, які передбачили передачу функцій по реєстрації бізнесу і 

нерухомості нотаріусам, місцевим органам влади. У нас є дві новини: одна – 

хороша, одна – не дуже. Одна погана.  

Почну з хорошої. Протягом цих 2 місяців приватні і державні нотаріуси 

взяли на себе функції, і майже 50 відсотків всіх операцій по реєстрації – мова 

йде десь про 70 тисяч операцій в місяць, - зробили нотаріуси. Це супер, ну, це 

класно!  

Друга хороша новина по нотаріусах. За ці 2 місяці ми передбачили в 

цих законах можливість адміноскарження рішень нотаріуса, тому що от є 

проблема, що люди по багато років судилися в судах по незаконних діях 

реєстратора. У нас по наших законах можна звернутися до Міністерства 

юстиції за апеляційним оскарженням рішення реєстратора. Немає жодного 

скарги на нотаріусів з приводу вчинення незаконних дій по реєстрації. 

Станом на сьогоднішній день немає жодної скарги. Є скарги – їх там близько 

пару десятків, - на реєстраторів, які зараз повідомлені про звільнення, ну, 

тобто, ми розуміємо, це ті реєстратори, які працюють останні дні. 
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А погана новина, і тут я хочу принагідно звернутися до наших 

представників місцевих органів влади, самоврядування саме, до мерії міст. 

Наші мери міст не проявляють активності по забиранню всіх функцій на себе 

і грошей, які вони можуть отримати. Тільки одна міська рала, Луцька міська 

рада, за два місяця роботи нового закону підключилася до реєстру і почала 

виконувати свою функцію. Міста обласного значення, обласні центри 

вважають, що це не їхній обов'язок створювати нормальні сервіси  для їхніх 

громадян. І це я вперше, два місяця ми умовно кажучи з ними знаходимося в 

переписці, в спілкуванні. І я їм телефоную містам обласних центрів, мерам 

обласних центрів. Перший раз я назагал озвучую, шановні мери міст, 

шановні українські громадяни, які обрали цих мерів міст, є у ваших мерів і у 

ваших міських рад можливість і обов'язок зробити якісні сервіси по 

реєстрації бізнесу і нерухомості, який віддав Міністерство юстиції вам на 

місця. З цими сервісами віддали мільярд гривень коштів, які ви будете 

отримувати в місцеві бюджети, які підуть на вашу школу, на вашу лікарню, 

на вашу дорогу, на ваш новий центр якісних сервісів. Прошу вас, якщо мери 

міст не проявляють таку активність, допоможіть цим мерам забрати цю 

функцію і зробити якісний для вас сервіс, створити будинок юстиції або 

центр надання послуг в вашому місті. Ми знаходимо зараз альтернативні 

виходи для того, щоб не сталось так, що буде вакуум. Тому що 30 квітня 

реєстратори Міністерства юстиції припинять надання цих послуг, тому що 

вони всі будуть звільнені. Але я б хотів, щоб наші органи місцевого 

самоврядування проявили відповідальність перед своїми громадянами, перед 

своїми виборцями. Тому що ми перше міністерство, яке віддало 

повноваження, сорі, забирайте це повноваження, забирайте гроші і 

відповідайте перед своїми виборцями. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігор Луценко. 

ЛУЦЕНКО І. В. Таке досить практичне для мене запитання. Справа в 

тому, що практично сто відсотків інформації щодо моєї нерухомості в реєстрі 

немає, а натомість є об'єкт, який мені насправді не належить.  Чи є якийсь 
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план взагалі корекції оцих от помилок? Можливо, ми чимось можемо 

допомогти? 

ПЕТРЕНКО П.Д. Дякую за запитання, Ігор. Я принагідно хочу сказати, 

що рішення по Гостинному двору, яке Кабінет Міністрів визнав щодо 

недопуску, щоб гостинний двір втратив статус пам'ятки архітектури, завтра в 

п'ятницю буде опубліковано в офіційному віснику Міністерства юстиції. І 

відповідно… 

(Не чути) 

ПЕТРЕНКО П.Д. Ні, я хочу це озвучити публічно. Завтра воно буде 

опубліковано в офіційному віснику Міністерства юстиції.  

Що стосується технічних проблем. Якщо є нерухомість, умовно 

кажучи, і об'єкти, які вам… тобі не належать, але вони з'явилися в реєстрі і є 

такі технічні помилки, то ситуація проста подається відповідна заява, ну, 

особи, на яку зареєстрований віртуальне майно, яке їй не належить щодо 

виправлення технічної помилки. І тоді технічний адміністратор перевіряє, що 

не було в реєстрі вчинення нотаріальних дій, жодної дії, по якій ти отримував 

у власність це майно. І виправляється така помилка, просто виключається 

запис за заявою умовного власника, який не є власником, по якому є технічна 

описка.  

Що стосується того майна, яке зареєстроване за людиною, але воно… 

його немає в реєстрі. Ну, це проблема виникла з 2011 року, коли забрали у 

місцевих органів влади функції по реєстрації і місцеві БТІ просто саботували 

багато років внесення паперових даних своїх архівів в реєстр.  

Зараз у нас виникла унікальна ситуація. МИ прийняли закони нові по 

децентралізації сервісів. Я нагадаю, хто у нас там є реєстраторами. Це 

нотаріуси, 7 тисяч нотаріусів, місцеві органи влади обов'язково мерії і 

акредитовані суб'єкти – це державні і комунальні підприємства. Знаєте, хто 

більше всього проявляє активності по акредитації для того, щоб надавати 

реєстраційні послуги? БТІ. Десь близько 30 БТІ по всій країні вже подали 

нам заявки і ми, в принципі, їх акредитуємо, тому що нічого поганого в 
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цьому немає. Ми вирішуємо ту проблему, яку не могли вирішити перед цим 

наші попередники і хотіли адміністративно забрати у БТІ цю інформацію. 

БТІ, які будуть акредитованим суб'єктом, будуть зацікавлені оцифровати 

інформацію і внести в реєстр самі, тому що вони всього отримують плату 60 

відсотків від адмінзбору. І супер. Я не можу сказати, що це буде зроблено, 

там, за місяць, за два, ае протягом декількох років… Ну, щоб ви розуміли, 

маленька Грузія, в якій там 3 мільйона фактично громадян проживають, там, 

4,5, до 4, оцифровує паперові носії з БТІ. І закінчать цю оцифровку, вони 

почали в 2008 році, і закінчать в 2018 році. Ну, Україна, яка в 10 разів більша, 

фактично цей процес буде, ну я надіюсь, не 100 років, буде швидше. Він буде 

швидше, тому що… У них була та сама проблема, тому що місцеві 

комунальні підприємства, які отримали технічну документацію, їх фактично 

заставляли адміністративно передавати цю інформацію в будинки юстиції. 

Ми зробили для них зараз мотивацію. Місцеве БТІ, яке оцифрувало дані свої 

по області, воно може ці дані фактично продавати через адмінпослугу. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, чи є ще важливі запитання? Прошу, Ігор 

Попов. 

ПОПОВ І.В. Павло Дмитрович, моє питання щодо реєстру осіб, щодо 

яких застосовано положення Закону "Про очищення влади", як уже ми про 

реєстр говоримо. 

Я працюю над питаннями удосконалення майнової люстрації і от в 

цьому реєстрі, скажімо, фільтру немає. Я до вас звертався з зверненням, ви 

підписали, що не передбачено, Севостьяновій я говорив, вона каже – не 

можна. Але питання актуальне, тому що зараз НАЗК запуститься, я хочу, щоб 

вони взяли ці кейси, як мінімум подивилися. І знову ж таки, якщо НАЗК 

запуститься, ми їм дамо можливість працювати з електронними 

деклараціями, у нас з'явиться купа нових осіб, щодо яких буде 

застосовуватися люстрація за питаннями достовірності подання даних. Вони 

будуть попадати сюди, і тут, звичайно, якби був фільтр, якщо можна 
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розглянути це питання і поставити, тому що він, реєстр отримає нове 

дихання після робота НАЗК. 

ПЕТРЕНКО П.Д. Ігор Володимирович, у нас є прекрасний керівник 

Департаменту люстрації, Тетяна Козаченко, реально вона герой і вона 

активіст, який цей блок питань тягне. І ми з нею в принципі для себе 

поставили одним з пріоритетів і завдань, це удосконалення реєстру по 

майновому цензу. 

Давайте собі визначимо дату, у нас там є два пріоритети по Закону 

"Про люстрацію", я хочу всім нагадати. Перше, це внесення змін до цього 

закону, це наше зобов'язання перед українським суспільством, тому що, і 

перед нашими європейськими партнерами, які визнали цей закон таким, що 

відповідає європейським стандартам. І другий блок питань, це питання щодо 

удосконалення системи пошуку і реєстру тих осіб, які люстровані. 

Друге питання простіше, тому що це не потребує сесійної зали і палких 

дискусій в ній з приводу зміни закону. Давайте я собі поставлю такий термін: 

до початку березня ми хоча б для себе пропишемо якісь технічні завдання, 

там фільтр нескладний. З приводу ознаки того, коли можна отримувати  

інформацію з реєстру, що особа потрапила до реєстру по люстрованим 

особам саме за ознакою непроходження майнової люстрації. Ми це зробимо 

технічно  швидко. 

Але у мене принагідно прохання до вас і до комітету, Єгор, і до тебе, 

щоб ми все ж таки пришвидшили процес внесення змін до Закону про  

люстрацію. Цей закон себе виправдав історично, і це правда. Та кількість 

осіб, які були люстровані, які не можуть зараз потрапити до органів 

виконавчої влади, вона є серйозною. Пару тисяч осіб, які зараз дуже сильно 

не люблять і розробників, і реалізаторів Закону про люстрацію. Наше 

завдання  його зберегти і наше завдання є фактично виконати  наші спільні 

зобов'язання перед нашими європейськими партнерами, які  дали позитивний 

висновок по такому закону. 
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Тому прохання до комітету, якщо  можна, щоб ви включили до порядку  

денного той проект змін, я знаю, у нас  напрацьовані там доопрацювання до  

цього проекту змін. Міністерство юстиції… 

(Не чути)  

ПЕТРЕНКО П.Д. А ми можемо як комітет, який навіть не є основним 

проявити ініціативу. Міністерство юстиції готове на майданчику цього 

комітету  підтримувати зміни і лобіювати їх в залі для прийняття їх в цілому. 

Я тут повністю  союзник.  

І по змінах до реєстру. До кінця лютого ми зробимо технічні зміни  і 

покажемо, і я думаю, у березні місяці запустимо їх.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так мені страшні знаки члени  комітету показують.  

Два останніх запитання. Олена Мірошник і "Рух без парканів", і 

завершуємо цю тему.   

МІРОШНИК О. День добрый! Павло Дмитриевич, я хотела вам 

напомнить, что в июне прошлого года мы с вами успешно вносили  

изменения в реестр коррупционеров, да. И тогда же было запущена тестовая 

страничка, на который был хороший поиск, и в  форме открытых данных он 

был выложен. Но дело в том, что с июня месяца вот как была эта тестовая 

страничка, она так и осталась. А в основном реестре, то есть туда по тому 

адресу, куда все люди приходят, там все по-прежнему, да, ничего не 

изменилось.   

ПЕТРЕНКО П.Д. Мы до сих пор тестируем. 

МІРОШНИК О. Ну, да, вот уже больше, чем полгода прошло. 

Пожалуйста, я хочу напомнить, да. Уже перевести это в нормальный режим. 

ПЕТРЕНКО П.Д. (Не чути)  

МІРОШНИК О. Ну, она в каком-то виде работает. Но мне ребята 

говорили, что в форме открытых данных, когда они данные скачивали, они 

не обновлялись давно. И там они все не очень, не очень в хорошем виде. Все, 

большое спасибо. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу.  
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(Вимкнено мікрофон) 

ПЕТРЕНКО П.Д. Я вам доповідаю. Такі зобов'язання уже є в Законі 

"Про запобігання корупції". І тому так сталося, що наші колеги в парламенті 

певні, так злякалися цього зобов'язання, що злякалися прикрої помилки і 

перенесли декларування на 17 рік. Але я думаю, що ми спільно, це позиція 

уряду, я можу її озвучити, і Міністерства юстиції, що ми повинні забезпечити 

електронне декларування, по крайній мірі, для найвищих чиновників вже в 

цьому році. 

? Павло Дмитрович, скажіть, будь ласка, чому не реєструється проект 

закону? 

ПЕТРЕНКО П.Д. А от, ну, ми зараз розбираємося з Апаратом 

Верховної Ради. 

? Коли зареєструється ваш проект закону? 

ПЕТРЕНКО П.Д. Я думаю, що ми знайдемо вихід з цієї ситуації 

протягом декількох днів. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане міністре. 

ПЕТРЕНКО П.Д. І-і сам, і на завершення. В системі електронного 

декларування передбачена інформація і зобов'язання державного службовця 

подати всю інформацію по своїм об'єктам нерухомості. І вона буде 

синхронізована з нашими реєстрами. І цей реєстр декларацій буде самим 

повним, стосовно державних службовців. Там будуть ті об'єкти нерухомості, 

яких навіть немає в наших реєстрах нерухомості. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане міністре. 

Тоді, колеги, домовляємося за результатами цього чудового 

обговорення про наступне: готуємо проект постанови, яка врегулює 

безоплатність і оплатність послуг. Треба подумати, може, все-таки брати не 

обсяг, бо виходить, що ми тоді журналістів-розслідувальників … і змусимо 

платити. А, може, подумати, що є якась специфічна, важлива для бізнесу 

інформація, наприклад, роздруковування витягу, да? Оце може бути платною 
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річчю. Бо для них з екрану подивитися інформацію достатньо, їм не треба 

фізичний носій. Давайте зробимо робочу групу і підготуємо разом… 

ПЕТРЕНКО П.Д. … модель по транспортним засобам і по нерухомості, 

і ми її… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І вона є логічною. 

Друге. Ми напишемо листа до всіх компетентних органів за всім, що 

ми чули, як завдання, і просимо їх втілювати, в тому числі до Міністерства 

юстиції як дружній лист дружньому партнеру, так. В тому числі до 

Національного банку, до Міністерства внутрішніх справ, до Державного 

земельного кадастру. Ми йдемо до Гонтаревої, Юрій Юрійович організує 

зустріч, і беремо Віталія, і Дмитра, і всіх, хто бажає. 

ЛУЦЕНКО І.В. Можна на наступному тижні? 

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що-що? (Шум у залі) Можемо, да. Прекрасна ідея. 

Про люстрацію. Там в чому проблема? Перше: наглухо стоїть комітет 

Князевича. Вже говорили разом з Гройсманом з ним, вони кажуть: "В нас 

немає висновку ГНЕУ, і ми не можемо розглядати цей закон". Ну, це ясно, 

що це тупа відмазка, і ясно, що не Князевич за цим стоїть, а значно більш 

серйозніші люди. 

Чому ми це не ламаємо? А люди Януковича вигнані, там залишилося 

буквально кілька людей, там, найбільш знаменитий з них – виконуючий 

обов'язки прокурора Києва, і там ще кілька людей в фіскальній служба. Біда в 

іншому: нові люди або, там, люди, які в часи Януковича невеликі посади 

займали, вони не люстровані за те, що не можуть пояснити своє майно. А без 

електронного декларування і НАЗК, що б ми не написали, воно  залишиться 

на папері, ми це найкраще знаємо.  

Тому я думаю, що нам все-таки треба і можливо вже членам комітету 

час вдаватися до акції протесту в Верховній Раді, повернути електронне 

декларування, домогтися роботи НАЗК і вже через них за їх допомогою 

включити майнову люстрацію, яка, справді, є другою хвилею.  
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Ви знаєте, що потужні громадські організації об'єдналися в  команду, в 

консорціум, в коаліцію в хорошому значенні цього слова, яка буде якраз 

контролювати, що написано в декларації і боротися за вигнання  

посадовців… (Шум у залі)  

Ми тут точно всі союзники. Я думаю, не одне засідання буде 

присвячено. Тому і люстрація як очищення влади через тих, хто не може 

пояснити своє майно вигнання, зараз є пріоритетом номер один. Але для 

цього потрібно електронне декларування і дружній орган у вигляді Агентства 

з запобігання корупції.  

Всім дуже дякую за обговорення…  

ШАБУНІН В.В. До Прем’єра ще лист… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нам треба завершувати цю частину, бо у нас ще 

голосування.  

ШАБУНІН В.В. По Прем’єра лист по підпису постанови. Прем’єру 

надати лист…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це все ми включаємо. Ми пишемо всі листи за 

результатами обговорення. Юрію Юрійовичу, будь ласка, давайте 

інформацію. (Шум у залі)  

СОРОЧИК Ю.Ю. (Не чути)  

Олег Іванович, останній пункт доповісти, щоб ми  технічно провели, є 

кворум….  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо міністру, це вже ми до власних баранів 

повертаємося.  

Олеже, кажіть, що ви хочете… (Шум у залі)  

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Ми хочемо доукомплектувати  наш комітет. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Члени комітету, залиштеся на секунду… 

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Юрієм Дерев'янком. Ігор! Ігорем Луценком і 

Юрієм Дерев'янком доукомплектувати наш підкомітет, який я очолюю. 

І вивести Матейченка Костянтина.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Він голова підкомітету.  
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ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Він просто голова підкомітету, і він…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ага, я зрозумів. Добре. Прошу підтримати це рішення 

всіх членів комітету. Прошу проголосувати.  Добре.  

Тоді експертизу залишаємо на… після Борисполя. Правильно?  

Юрій Дерев'янко. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. І шановні колеги, ми вчора проводили підкомітет, і 

у нас є пропозиція запросити на черговий такий з наших комітетів 

виконуючого обов'язки голови, міністра екології. Екології. Стосовно цієї 

ситуації, пов'язаної з використанням коштів Кіотського протоколу.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.  

Це тоді через комітетський тиждень, да? Добре.  

До зустрічі.  
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