
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань запобігання і протидії корупції 

від 28 жовтня 2015 року 

Веде засідання Голова Комітету Є.В.СОБОЛЄВ 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Найбільш дисципліновані члени парламенту вже, а не 

комітету. Ще якийсь парламентський комітет збирається вдруге на цьому 

тижні? 

СОРОЧИК Ю.Ю. Ні. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Всіх вітаю. 

Прошу підтримати порядок денний, який розданий. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Ні, ні, спочатку уточнити його. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу. Дивіться, ми продовжуємо зараз 

антикорупційну експертизу, на якій ми вчора зупинилися. Далі ми 

розглядаємо законопроект 3040, це законопроект про агентство з повернення 

активів, який нам треба підготувати до другого читання. І далі ми 

розглядаємо думку пані Пінчук. Тому що пані Корчинська попросила 

перенести розгляд її питання.  

ПАРАСЮК В.З. Можна включити шосте вчорашнє "Різне". 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Це в кінці, залишене.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поїдемо підтримувати кого?  Я про це і думаю. А, я 

зрозумів, ну, прекрасне місце для роботи. Я тільки "за" як представник 

"Самопомочі". 

Добре, тоді "Різне" включаємо. Прошу підтримати порядок денний з 

цими пропозиціями, що пролунали. Дякую. 

Матеріали номер 5. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Ні, я думаю, відпустити Пінчук, щоб… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 5б.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Да, 5-б. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. 5-б, мені здається, ми пройшли. Так?  

СОРОЧИК Ю.Ю. Ні, ні. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, не пройшли. 

Я зачитую номер законопроекту. Якщо у вас є претензії чи пропозиції...  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми вчора проголосували цей перелік.  

Матеріали номер 5-б, 2553а законопроект, 2258а, 2284а, 2287а, 2308 і 

2293. Хто за те, щоби визнати їх такими, що відповідають вимогам 

антикорупційного законодавства, прошу голосувати. Дякую, колеги. 

Матеріали номер 5-в: 0063, 0064, 0065, 0066.  

2176а - там є зауваження щодо позбавлення митниці по суті статусу 

самостійної служби, але це не антикорупційна проблема. 2287а. 

2287а-1 – там є проблема. Законопроект пропонує працівникам і 

пенсіонерам право самостійно обирати банк, через який вони хочуть 

отримувати заробітну платню і це є добра ідея. Але там, цим законопроектом, 

пропонується ввести новий кримінальний злочин за здійснення тиску на 

працівника щодо перерахування заробітної плати та інших належних йому 

виплат до певного банку проти його волі. Тобто, це нова кваліфікація не 

існуючого зараз в Кримінальному кодексі злочину і це, звісно, дуже 

небезпечна ідея. Я не знаю, чи це є корупція, чи це просто груба помилка 

законотворця. 

Які є думки у членів комітету? Пропонується ввести новий злочин і 

записати його в Кримінальний кодекс: "Здійснення тиску на працівника щодо 

виплати йому зарплати в банку". 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не тільки вам смішно. 

"Щодо перерахування заробітної плати та інших йому виплат до 

певного банку проти його волі".   

ЧУМАК В.В. А в чому заклечається протиправність? Тут, в чому 

заклечається протиправність діяльності, от в чому питання виникає. Я не 

можу зрозуміти, в чому тут кримінальний злочин, особливо суспільна 

небезпека діяння. В чому тут… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Пишемо як зауваження велике чи як корупцію 

визнаємо? 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Ні, тут ідеться мова про заганяння в один банк… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми не проти, але це заганяння криміналізується, 

розумієш. 

ЧУМАК В.В. В чому суспільна небезпека цього, розумієш? Я можу 

сказати, що це може бути максимум адмінправопорушення, це максимум. Но 

точно не кримінальне. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Людина може відмовитися. Це зараз ми всі на 

Гройсмана подамо в кримінальний суд, що він нас заганяє… Куди він 

заганяє?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Куди? 

(Не чути) В "Альфу". 

ГОЛОВУЮЧИЙ. "Альфу". Ну, це, взагалі, прирівнюється до… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В "Ощадбанк"? Ну, вчора ми обговорювали, 

державна зрада.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кампанія закінчилася, пане Дмитре.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що? Не МТС.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Катастрофа.  

Добре. Пишемо тоді як велике зауваження, що це великий ризик це 

криміналізувати.  

3001-1. 3109. 3126. 3134. 3145. 3168. 3170. 3182. 3189. 

Немає зауважень до цих законопроектів? Прошу тоді визнати їх 

такими, що відповідають вимогам антикорупційного законодавства. Прошу 

підтримати проект рішення. Дякую.  

Матеріали номер 5-г. 3043. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Автоматично визнаються такими, що ми не можемо 

надавати висновок. Це йдеться про те, що вже ухвалені, так?  

СОРОЧИК Ю.Ю. Ні, не ухвалені ще.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. А! Я перепрошую. Колеги, в матеріалах 5-в йде друга 

частина з постановами які ще не голосувалися Верховною Радою. До них 

очевидно не може бути запитань бо це політичні декларації.  

1477, 2493а, 3063, 3064, 3065, 3091, 3098, 3110, 3125, 3137, 3142, 3158, 

3176, все. Правильно? Інші вже голосувалися.  

Прошу і за ці проекти постанови проголосувати, як такі, що 

відповідають вимогам антикорупційного законодавства. Колеги, прошу 

голосувати. Дякую дуже.  

Пане Юрію, що вас хвилює? Ок.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зауваження ми включаємо автоматично, це допоможе 

законодавцям.  

3043-1. Я переходжу до матеріалів, позначених 5-г позначкою.  

3129.  

3130. Фантастичний законопроект. Ми з вами запровадили, як 

парламент, фіксацію фото і відеозаписами порушень правил дорожнього 

руху. Так ці законодавці пропонують, щоб така фіксація відбувалася тільки 

на дорогах, які відповідають державним стандартам.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Туди краще не дивитися. Це про законопроект треба 

так назвати.  

Колеги, я пропоную його визнати корупціоногенним, тому що ми якраз 

цю фото і відео-фіксацію запроваджували, щоб знизити корупцію в ДАІ. Цей 

законопроект нищить саму ідею, фото і відео-фіксація, тому що ясно, що 

навіть бориспільська траса не відповідає всім державним стандартам. Я можу 

назвати. Король, Соляр, Развадовський. Це панове депутати люблять швидко 

їздити, так? Пропоную… 

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. А вони, напевно, з підтекстом треба спочатку 

нормальні дороги зробити, а потім… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми так це і зрозуміли абсолютно. Пропоную визнати 

закон корупціогенним, прошу голосувати.  
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Юрій Юрійович, рахуйте. Прошу ще раз підняти руки. Колеги, прошу 

ще раз проголосувати хто за те, щоби цей закон визнати корупціогенним.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Дев'ять. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дев'ять, рішення прийнято. 

Юрію, розумієте, ми за те, щоби ремонтувалися дороги. Але при чому 

тут відмова від фіксації Правил дорожнього руху на цих дорогах. Одне 

іншому ніяк не суперечить.  

ТИМОШЕНКО Ю.В. Якщо я доїжджаю з Коломиї до Києва в 

середньому за 8 годин, то …. я буду за 12-14 годин.  

(Не чути) Пане Юрій, треба спочатку щоби закон пройшов той, що ми 

вчора проголосували. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви як народний депутат маєте почати з себе.  

Наступний законопроект 3140, 3141-1, 3150-1, 3151, 3156. Це один з 

моїх улюблених авторів Сергій Володимирович Пашинський.  

Тут є фантастична ідея боротися з наркотиками у військових частинах, 

але дуже цікавим способом. Керівнику військової частини надається право 

уповноважити підлеглого складати протоколи про адміністративні 

правопорушення за статтями щодо порушення дисципліни. Ні, ну, тобто 

командир викликає солдата і каже: "Тепер ти виписуєш протоколи".  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пам'ятаєте, дайте мені знак 40 кілометрів в зв'язку з 

важким матеріальним становищем.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що? 

КАРМАН Ю.В. У нас по цьому законопроекту йде зауваження, і ми 

звертаємо іменно на цю норму, що необхідно в законопроекті більш 

прописати адміністративну процедуру, хто підпадає під цих командирів, які 

можуть складати протокол. Тому що деякі є… 

(Загальна дискусія) 
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ЧУМАК В.В. Шановні колеги! Я хочу сказати, що в Кодексі про 

адміністративні правопорушення чітко виписані посадові особи, які мають 

право складення протоколів. Тому будь-яка можливість делегувати ці 

повноваження вона взагалі в кодексі не передбачається ніким, нічим і ніяк. І 

суперечить просто-напросто, взагалі. Тому… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу Юрій Тимошенко.  

ТИМОШЕНКО Ю.В. Додам, що цей закон, мабуть, писала людина яка 

жодного дня в армії не служила. Тому що такого чоловіка, зроблять йому 

темну, короче, в першу же ніч, просто покалічать. Це не потрібно, це є 

безглуздя. Це треба відхилити.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Може не обійшлося без впливу.  

Добре. Я пропоную визнати цей закон корупціогенним в зв'язку з 

абсурдністю самої ідеї і небезпечністю. Прошу голосувати. Дякую.  

3165. 3172. 3174. 3178. 3187. 3195. 3196. 3233. 

Юрій Юрійович, не було зауважень до 3174? Це про судовий збір. 

Долженкова законопроект. Не було у вас зауважень?  

СОРОЧИК Ю.Ю. У нас не було, але… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Тоді прошу визнати законопроекти такими, 

що відповідають вимогам антикорупційного законодавства за виключенням 

двох законопроектів, які ми визнали корупціогенними. Прошу голосувати, 

колеги. Дякую дуже. Рішення прийнято.  

Все, ми пройшли всю експертизу. Вітаю Комітет з протидії корупції. 

Треба порадитися. В нас є пані Пінчук, яка розстроїлася, що ми їй не 

надали слова, коли ми розглядали порушення в охороні здоров'я. І в нас є 

товстезний законопроект 3040, який ми маємо підготувати до другого 

читання. Може надамо слово пані Пінчук, щоб її не тримати? Немає 

заперечень?  

Просимо вас висловитися. 

ПІНЧУК І.Я. Дякую, шановний Єгоре Вікторовичу і шановні народні 

депутати. Дякую за те, що є можливість і час сказати, тому що на засіданні в 
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червні такої можливості не було. Але, може це і добре тому, що тоді я б не 

змогла щось сказати тому, що не розуміла, що відбувається. 

Зараз я проаналізувала і тут розглядається питання звинувачення моєї 

некомпетентності роботи директором Інституту психіатрії. І моя корупційна 

діяльність в тому, що я послабляю режим приступників, вбивць і маніяків.  

Це все почалося з березня 2014 року, коли Міністерством охорони 

здоров'я був отриманий запит народного депутата Савчука Юрія Петровича, 

що я не можу бути директором інституту і головним позаштатним 

психіатром  і наркологом  Міністерства охорони здоров'я.  

Я два слова скажу. Я народилася і жила в Донецькій області, я 

закінчила Донецький медичний університет, я психіатр, 11 років я працювала 

в психіатричній лікарні. В 2002 році я захистила кандидатську дисертацію  за 

темою "Реабілітація пацієнтів з деменцією". Була призначена і 5 років 

працювала заступником головного лікаря психіатричної лікарні, потім 5 

років була головним лікарем психіатричної лікарні і обслуговувало все 

населення, надавало психіатричну допомогу в місті Донецьку. Свої наукові 

роботи я захищала в Києві. Докторську дисертацію я захистила в спецраді 

Вороненка, і питання організації і реформування охорони здоров'я. Потім в 

2000 мене звинуватили в тому, що я була призначена на посаду корупційною 

владою. На посаду позаштатного психіатра я виграла конкурс в 2005 році. 

Після подій Помаранчевої революції я ще будучи кандидатом подала свої 

документи і тоді виграла двох професорів цей конкурс і почала свою роботу. 

Але, ну, так склалося, що, ну, в 2014 році саме на запит народного депутата 

Савчука після цього Міністерство охорони здоров'я мене все ж таки 

звільнили з виконування, ну, позаштатних обов'язків головного психіатра і 

нарколога. А потім почалися запити про звільнення мене з посади директора 

Інституту психіатрії. Це вже майже два роки. Ну, я думаю, що, може, 10 або 

більше запитів від народного депутата Савчука в різні інстанції: в 

Міністерство охорони здоров'я і в інститути, і в Міністерство освіти, і в 

Генеральну прокуратуру, і в прокуратуру міста Києва. Я мала в інституті 
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дуже такі потужні дві перевірки. Був серйозний аудит. Була перевірена і 

наукова діяльність, і економічна діяльність, і фінансова, і практична 

діяльність. Ну, і моє особисте життя і таке інше. І все ж таки в 2015 році 

знову Міністерством охорони здоров'я я була поновлена як головний 

позаштатний психіатр і нарколог. І тому знову почались запити про те, що я 

не можу виконувати  в общем-то цю роботу.  

Я зараз розумію, звинувачення іде в тому, що я дуже серйозно 

пропоную реформування надання психіатричної допомоги. Тому що я маю 

дуже великий досвід. Я вивчала це і у Франції, і в Англії, і в Німеччині, в 

Італії, в Іспанії, дуже багато напрацьовано концепцій і стратегій по 

формуванню саме нашої галузі і саме наркологічної служби, і судово-

психіатричної експертизи, і судової психіатрії. І тому на тому засіданні в 

червні були саме люди, три наших фахівця, в минулому головний нарколог 

Вієвський Анатолій Миколайович, посаду якого я зайняла після нього. Був 

головний лікар нашої єдиної лікарні психіатричної, де знаходяться наші 

пацієнти, які скоїли тяжкі злочини і вбивства, вона в нас єдина, і був 

головний лікар психіатричної лікарні міста Костянтинівна, Донецької 

області, Панченко Олег Анатолійович, який зараз опікується 

автоматизованими базами даних наших пацієнтів. Взагалі стосовно бази 

пацієнтів, також це проблема і звинувачують, ну, начебто я зупиняю цю базу. 

Ні, ще з 2005 року я починала про це говорити і в нас були напрацювання. 

Але дуже було тоді в суспільстві навантаження, наші пацієнти і взагалі всі 

люди поставили питання, чи є законодавча захищеність цих баз, які 

параметри мають бути бази даних саме психіатричних пацієнтів і який 

захист? І тому це питання було призупинено. І зараз, якщо буде змінено на 

законодавчому рівні, ініційоване, то, я думаю, що це дуже добре і потрібно 

взагалі, держава, база даних взагалі всіх пацієнтів, а в тому числі і пацієнтів з 

вадами психічного здоров'я.  

Стосовно психіатричної лікарні суворим наглядом, звинуватили в 

корупційній діяльності, в моєму зговорі з судами. Я взагалі не є судово-
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психіатричний експерт. В нас в Україні є судово-психіатричний експерт 

Міністерство охорони здоров'я професор Ювінок, у мене в інституті є 

заступник з питань по судово-психіатричній експертизі. Я взагалі 

цілеспрямовано не проходила це навчання, я, як керівник установи, тільки 

організую цю діяльність. Взагалі, наш інститут в середньому проводить в рік 

25 судово-психіатричних експертиз, в Україні різні заклади, їх проводять 

майже 11 тисяч. По кримінальним справам у нас дві експертизи. І ми тільки 

одну експертизу проводили пацієнта, який знаходився саме в лікарні, в 

Дніпропетровську, і виступав головний лікар. Ми ніяк не можемо впливати 

на судьбу і рішення суду. В цьому випадку, це один випадок, який ми 

проводили в інституті. І він ще зайшов до нас в інститут, коли я тільки 

прийшла і починала працювати керівником. Це людина, яка з дитинства мала 

проблеми, вона була хворою і коли вона скоїла злочин, то внаслідок хвороби 

вже було полегшено термін, зменшено термін перебування в тюрмі. І потім, 

вона не змогла все ж таки знаходитись в пенітенціарній системі, і протягом 

цілого року лікувалася в психіатричній лікарні, яка знаходиться в тюрмі.   

І до того як наші фахівці проводили судово-медичну експертизу, вже 3 

роки фахівці Запорізької області все ж таки поставили діагноз той, який 

підтвердили наші фахівці і скерували цю людину на примусове лікування в 

Дніпропетровськ. А наші фахівці тільки  підтвердили діагноз і все. Ми не 

впливаємо на рішення суду, ми навіть не знаємо, яке рішення прийняв суд: 

чи продовжити лікування, чи дати в амбулаторних умовах, чи взагалі 

звільнити, вивести людину з лікарні – це вже компетенція суду. 

Також ще було звинувачення нас в тому, що  ми висновки експерта, 

також надамо за гроші. Взагалі цю діяльність може проводити кожен юрист, 

кожен експерт – це є законодавчо. А ми як державна установа вирішили 

напрацювати досвід і на сьогоднішній день, ми провели, надали тільки 3 

висновки експерта, і ці висновки ми надали безкоштовно, тобто взагалі не 

було жодної копійки.  
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І тому, мені було незрозуміло, чому ми тут, на тому засіданні, і це 

взагалі питання може реформування, і це взагалі питання реформування саме 

нашої системи психіатричної і воно має розглядатися на нашому комітеті, а 

не тут. Але є підтримка народного депутата, який вже протягом 2-х років це 

питання веде.  

Тому я би дуже хотіла попрости зупинити це переслідування з цього 

питання, тому що вже було дуже багато перевірок.  

В друге, якщо є якісь напрацювання, і ми готові долучитися, щоб 

змінити наше законодавство. Зараз, у п'ятницю, 30 числа на Комітеті охорони 

здоров'я  на круглому столі ми будемо розглядати вже напрацьований проект 

змін до Закону України "Про психіатричну допомогу". І ми запросили і 

народного депутата Савчука, щоб він прийшов, може він надасть, якісь 

пропозиції. Може які статті додатково, саме з стримування корупційної 

діяльності в нашій сфері, може з судово-психіатричної експертизи. 

І останнє, якщо вже мене так перевірили і особисто, і роботу моєї 

установи, а протягом двох років єдину лікарню у нас не перевіряли. І сам 

головний лікар на минулому засіданні сказав, що остання перевірка була в 

1989 році. Зараз ця лікарня під контролем наших європейських експертів, і 

це, дійсно, дуже таке, я не знаю, "гніздо", порушення прав. Є дві вимоги 

Генеральної прокуратури, є незадоволення омбудсмена, щоб звернутися до 

Кабінету Міністрів  і зробити таку міжвідомчу перевірку, тому що там є 

інтереси і Міністерства охорони здоров'я і Міністерства фінансів, і 

Пенітенціарної системи… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую, по-перше, я хочу принести 

вибачення, якщо на нашому комітеті лунали непідтверджені звинувачення. 

Річ у тому, що ми Комітет з протидії корупції, але дуже багато людей, не 

байдужих людей хочуть, щоб ми заслуховували проблеми в усіх сферах. І 

зараз тему, яку ви піднімаєте, як ви правильно сказали, вона не в нашій 

компетенції – це вже компетенція Комітету з охорони здоров'я. Якби був 

Юрій Савчук, ми би, звісно запитали у нього про проблеми, які ви описали, 
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його немає зараз. Ми дякуємо вам тоді за інформацію, на майбутнє ми 

будемо запрошувати вас, якщо у нас будуть корупціогенні якісь біди, або 

нещастя у вашому напрямку як експерта. Якщо у членів комітету є 

запитання, прошу Володимир Парасюк.  

ПАРАСЮК В.З. У мене запитання дуже просте, а у наркозалежні у вас  

теж лікуються чи тільки з психічними розладами? 

ПІНЧУК І.Я. Взагалі, оце ж і проблема, що в нас відокремлена 

психіатрія і наркологія, це радянський такий шлейф. Наркологічні хворі і 

захворювання наркологічні – це психічні розлади внаслідок вживання 

психоактивних, це психіатрія.  

ПАРАСЮК В.З. Добре. Я хочу запитати, чи ви знаєте про те, що у нас 

в Україні ведеться до людей, які мають наркозалежність там різну, що 

ведеться метадонова програма, тобто підсаджують їх на найвищий наркотик, 

і при тому всьому, що ми тих людей просто вбиваємо? Чи ви знаєте, як ви 

бачите вирішення питання? Тому що нам АТО не треба, у нас в день від 

наркотиків вмирає більше ніж на фронті, щоб ви розуміли?  

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Це є не легально. 

ПАРАСЮК В.З. Не легально, так. Що підсаджують на ще найважчі 

наркотики. 

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Чи ви контролюєте якось? Як вони ліцензію 

отримують взагалі? 

ПАРАСЮК В.З. Через ….. центри. 

ПІНЧУК І.Я. с Дякую за це питання. Тому що цю саму систему в 

Україні організував Вієвський Анатолій Миколайович, який був на тому 

засіданні і мене звинуватив в корупційній діяльності, це його ідея, це його 

робота, це він організував ці центри і він зараз підтримує цю ідею.  

Я хочу сказати, що зовсім відмовитися від методонової програми? Ні, 

вона має бути, але трішки в іншому направленні. Це вже наші такі 

специфічні. Я можу так сказати, що в європейських країнах вона є і там 

кажуть так, якщо вони втрачають одне євро на методонову програму, то 
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держава отримує 10 євро по тому, що ця людина потім інтегрується і 

функціонує в суспільстві. У нас таких підрахунків немає, ми ще до того не 

освідчені, але це була робота саме Вієвського, який мене і звинувачує. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. 

Прошу, Юрій Тимошенко. 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Скажіть, будь ласка, це випадковість чи не 

випадково, що ваше питання розглядається саме тоді, коли немає вашого 

основного опонента Юрія Савчука? Що я маю на увазі? Я Юру дуже знаю з 

найкращої сторони, поважаю і дуже йому вірю, а вас бачу, наприклад, 

перший раз. Ви мене пробачте, бо в мене є підстави можливо і сумніватися. 

Тому однозначно правильно було б вислухати дві сторони, послухати в чому 

він вас звинувачує, вислухати ваші аргументи, це перше питання. 

Друге питання. Борони боже, я не знаю як воно є зараз, ну, я знаю, що 

раніше завжди система психіатрії в державі працювала на катування і 

знищення ворогів правлячого режиму в державі. І в цій психлікарні, всі вони 

були об'єднані водне, в одну, не хочу казати, "мафію" там, чи як, і всі вони 

робили одну справу. Так що давайте, якщо ви хочете, щоб ваша справа 

розглянулась, то давайте розглядати її тоді, коли буде Юрій Савчук і 

вислухаємо обидві сторони.  Дякую.   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрію, ви неправильно зрозуміли. Ми якраз 

розглядали за ініціативи Юрія Савчука проблеми в медичній галузі і не 

тільки в психіатрії. У нас було спеціальне засідання комітету – це було в 

червні, якщо я не помиляюся.  

Але тоді, ми не надали слово Ірині Яківні, хоча вона була присутня на 

засіданні. І через те, що було багато звинувачень, було багато дискусій, і 

було недостатньо часу, щоби всіх вислухати. І, власне кажучи, після цього, 

ми отримали десятки листів, що ми як комітет вчинили нечесно від 

психіатрів в основному. І якщо ми надаємо можливість звинуватити Ірину 

Яківну, то треба їй дати можливість пояснити, що вона зараз і робить. Про те, 
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що вона запрошена на засідання комітету сьогодні всі знали заздалегідь – це 

є в порядку денному, який розданий з п'ятниці.  

Те, що немає Юрія – це звісно проблема, але це його відповідальність в 

даному випадку. І, Борони Боже, ніхто не підлаштовував.   

Прошу, Іван Мельничук. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Шановні колеги, я би хотів підтримати пані Пінчук  в 

якому сенсі? В тому, що очевидно, що вона готова до спілкування, очевидно, 

що вона відкрита для спілкування. Очевидно, що і нашому колезі, і їй треба 

спочатку пройти це все на комітеті профільному охорони здоров'я. А якщо 

будуть якісь там запобіжники, якщо будуть, якісь неузгодження, то тоді ми 

ще раз зможемо вернутися до цього питання, послухати. Але на сьогоднішній 

день, вона ж сама пропонує: давайте ми зустрінемося, давайте ми знімемо оці 

"гострі угли" і давайте, ми будемо працювати в цьому напрямку. А якщо 

людина дивиться в одному напрямку з нами і готова ці всі прибирати 

неузгодженості, то в чому тоді проблема. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо немає більше запитань, Ірина Яківна, ще раз 

приносимо вибачення, якщо ми…  

Костянтин Матейченко. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Добрый день! Ирина Яковлевна, я, конечно, 

извиняюсь, может быть я задам вопрос не по сути, скажем так, вашего 

выступления и вопроса. Вот я просто, скажем так, услышал ваше резюме 

относительно того, что вы высококвалифицированный специалист в плане, 

скажем так, психиатрии. Скажите, пожалуйста, если есть психическая 

болезнь, я сейчас, помощник должна бежать медицинские документы, успеет 

- не успеет, поднести, там в плане раздвоения личности, основа шизофрении 

и так далее. Лечится ли эта болезнь? Чтобы в последующем, я потом объясню 

почему я спрашиваю этот вопрос, у нас буквально вчера на заседании был 

фигурант, по которому принимали решение. Вот мне просто интересно, вы, 

как специалист, лечится ли эта болезнь, излечивается ли она, вот 

шизофрения, раздвоение личности и так далее, и тому подобное? 
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ПІНЧУК І.Я. Спасибо за вопрос. Этот вопрос сложный, а сложно 

ответить лечится или нет, в зависимости, у нас есть типы течения. Сегодня 

мы рассматриваем… 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Я извиняюсь, перебью, лечится, понятно, все 

лечится. Излечивается ли окончательно? 

ПІНЧУК І.Я. Мы сегодня рассматриваем вопрос не излечения, как 

раньше в Советском союзе, у нас есть понятие наличие клинических 

симптомов, психологической и социальной адаптации. То есть клинически 

излечить нельзя, но интегрировать и адаптировать социально человека, 

чтобы он с диагнозом шизофрении был полноценным в его, как бы, 

понимании в обществе, то это наша вот сейчас задача. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Но, соответственно давать ему право на ношение, 

применение оружия. 

ПІНЧУК І.Я. Нет, это есть ограничение. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Да. Назначать на генеральские должности.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друзі, я пропоную окремо консультацію. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Спасибо. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я готовий надати свій кабінет для цих процедур.  

Давайте розглядати 3040. Олеже, давайте розглядати 3040, бо пан 

Віктор має йти. 

Ірина Яківна, ще раз дякуємо. Ще раз вибачення, будемо залучати вас 

як експерта, якщо буде йтися про корупіогенність…  

ПІНЧУК І.Я. Я також вам дякую і вибачаюсь, що може там десь 

порушила якісь деонтологічні і етичні принципи, вибачаюсь також. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Після парламенту ми готові до будь-яких 

психіатричних випробувань.  

Прошу, Олег Барна. 

БАРНА О.С. (Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Щасливо вам.  

І ми переходимо до нашого важливого законопроекту 3040. 
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Віктор Васильович Чумак зараз зробить важливе оголошення,  і ми 

почнемо дискутувати. 

ЧУМАК В.В. Шановні колеги, Мені просто треба, форс-мажорні 

обставини і треба бігти. Я підтримую цей законопроект у редакції, яка буде 

запропонована комітетом. І я хочу сказати, що я підтримую його в тій 

редакції, яка буде запропонована комітетом. Тому, (мені треба бігти) я 

голосую за ту редакцію, яка запропонована комітетом після того як 

представить його Мін'юст з нашими колегами. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Медичні процедури, друзі. 

Я сам просив Віктора Васильовича залишитись, але в нього призначені 

важливі медичні процедури і тут ми нічого не можемо зробити. А 

законопроект треба голосувати вже наступного тому нам треба його пройти. 

Немає заперечень? 

ЧУМАК В.В. Дякую вам. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Ми вважаємо, ваш голос відданий за кожну поправку в редакції 

комітету. Правильно?  

ЧУМАК В.В. Абсолютно точно. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. 

Поправка номер 1.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу. 

ПОПОВ І.В. Я от був на нараді у Голови Верховної Ради, два тижні 

тому, де ми обговорювали взагалі всі законопроекти, які потрібні для 

виконання плану дій лібералізації. І Голова Верховної Ради, підсумовуючи, 

відреагував тоді на мій виступ, і сказав, що при розгляді ми отримаємо 

першоджерела, тобто ті документи, які дозволять нам оцінювати ці поправки 

не лише відповідно до наших політичних уподобань, але й до тих вимог 

Євросоюзу і зобов'язань України, які є підписані.  

Тому, що скажімо вже після того, це питання розглядалося на 

Національній раді реформ і Президент України чітко сказав: "Я закликаю  
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народних депутатів розділяти рекомендації". Бо рекомендацій дуже багато до 

нас надходить, і вони часто взаємовиключні щодо того, що би різні 

європейські експерти хотіли бачити в нашому законодавстві.  

Так от, розділяти рекомендації і вимоги, а вимоги - це те, що вже 

підписала Україна як держава. Тобто, чи є у нас якісь рамкові документи, які 

б дозволили нам власне оцінювати: а що ми зараз будемо голосувати? Тому 

що інакше ми, звичайно, фахівці в боротьбі з корупцією, але можливо, не 

настільки добрі фахівці в тих документах, які є зобов'язаннями держави  

Україна. 

І другий коментар: чи ми запрошували авторів цих поправок тому, що 

можливо вони б нам надали свої мотивації, чому вони це вносили. Тому, що 

тут власне є чоловік 5, які подали ці всі поправки і без них, наскільки буде 

розглядати нам зручно. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Сергій Лещенко.  

І Юрій Юрійович прояснить з приводу авторів. 

ЛЕЩЕНКО С.А. Шановні присутні, шановний пане Ігорю. Звичайно ж, 

створення Національного агентства з повернення активів є безумовною 

вимогою Європейського Союзу в плані дій безвізового режиму. Це… 

(Не чути) 

ЛЕЩЕНКО С.А. Я вам зараз, дозвольте, якщо ви маєте терпіння, одну 

секунду. Я вам, це навіть зацитую конкретно з документу, який називається: 

"……". Тобто це п'ятий… Дозвольте, будь ласка! П'ятий репорт, п'ятий звіт 

про прогрес України в виконані Плану дій безвізової лібералізації. І в розділі 

ІІ.ІІІ.І.ІІІ, який називається "Запобігання  та боротьба з корупцією", є пункт, 

який називається "Антикорупційні benchmarks", тобто антикорупційні маяки. 

І там прямо написано: "Утворення Національного офісу з повернення активів 

і ефективної міжміністерської координації щодо повернення активів". Тобто 

це є, звичайно, безумовною вимогою, яка була ухвалена в Брюсселі 8 травня 

2015 року, в рамках цього останнього на сьогоднішній день репорту. 
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ПОПОВ І.В. Тобто, щоб ми прояснили для себе, що, перше, це не є в 

плані дій, це рекомендація ухвалена однією з моніторингових  місій. І друге. 

Єдина вимога – це щоб був Офіс з повернення активів. Тобто нам не 

обов'язково створювати навіть новий центральний орган виконавчої влади,  

це може бути департамент  в Мін'юсті, в Національному антикорупційному 

бюро чи ще десь. І взагалі, ми можемо тепер, якийсь орган маємо створити чи   

офіс, але все інше, ми можемо приймати так як ми вважаємо за  потрібне, 

фахівці боротьби, з корупцією. Я думаю, це важливий момент.  

ЛЕЩЕНКО С.А. Дозвольте уточнити. Знову я прокоментую. 

Є в нас заява Представництва Європейського Союзу від 8 жовтня 

поточного року, де в останньому реченні прямо сказано, що в умовах 

безвізового режиму важливо, щоб Верховна Рада ухвалила низку інших 

законів, які стосуються рекомендацій в рамках процесу візової лібералізації. 

Зокрема, на порядку денному передбачається створення Агентства з 

повернення активів та поліпшення процедури арешту, та конфіскації майна  

отриманого внаслідок злочинної діяльності. Це заява Представництва  

Європейської комісії, Європейського Союзу, яке є головним офісом… 

(Не чути) 

ЛЕЩЕНКО С.А. Ця зава на сайті представництва Європейського 

Союзу і вона підписана Яном Томбінським.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друзі, я думаю, що ми сформували думку, кожен про 

рівень цих вимог. 

Прошу, Юрій Тимошенко. 

ТИМОШЕНКО Ю.В. От дивіться, в мене теж така засаднича, дуже таке 

маленьке зауваження.  

От хотілось би, щоби навіть шановний наш Кабінет Міністрів, перш 

ніж подає якісь документи нам, давав їх на перевірку. Можливо, якусь 

найняли би вчительку з української мови. Розумієте? Щоби вони                                    

перевірили, щоби не було тут таких "перлів" як наприклад "два строки 

підряд" замість "два терміни поспіль". Немає "підряд" в українській мові - це 
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ж не складно. Візьміть правописний словник Голоскевича і ніколи не 

помилитесь, і буде все гарно.  

(Не чути) Пане Юрій, такого не буде в законі, … з ним попрацюють. 

Ми зараз говоримо про суть, про тіло закону.  

ТИМОШЕНКО Ю.В. Це маленьке зауваження. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це справедливе зауваження. Добре. 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Весь світ, це буде потім читати і  сміятися. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, не має заперечень? Ми будемо зараз 

розглядати поправки за поправкою. Добре? 

Я пропоную почати розгляд поправки за поправкою. Немає  

заперечень? Я називаю номер поправки, називаю, яка рекомендація експертів 

комітету. Якщо в когось інша думка, зупиняйте мене. 

Тут є два ключових розробники законопроекту від громадськості: 

Роман Кухарук і Дар'я Калинюк. Андрій, перепрошую. І я попросив їх 

спеціально сісти поруч, щоби вони нам допомогли добре пройти 

законопроект. 

Номер 1. Поправку відхилити.  

Номер 2. Поправку врахувати. 

Номер 3. Так само, врахована як і попередня. 

Номер 4. Поправку  відхилити. 

Пане Ігорю, не наполягаєте? 

ПОПОВ І.В. Я погоджуюсь з редакцією депутата Мельника. Тут 

головне, що в тіло закону не варто було вносити назви директив 

Європейського Союзу, вони будуть змінюватися і це має бути в 

пояснювальних записках. Але це відповідає тій поправці, яка врахована.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так-так. Дякую. 

Номер 5. Поправку відхилити. 

Номер 6. Поправку відхилити. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Сотник звернулась з проханням вилучити, і ми 

вилучимо всі її поправки.   
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ДАЦУН В.Д. Ні, це не це. Вона два пакети поправок давала… 

СОРОЧИК Ю.Ю. Зараз включені ті, що вона… Все, перепрошую.   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні, поправки Сотник, які зараз вказані, вони            

є чинними, і ми будемо вирішувати. 

Номер 7. Поправку врахувати. 

Номер 8. Відхилити. 

Номер 9. Врахувати,  об'єднавши з 10-ю поправкою.  

Відповідно 10 врахувати, об’єднавши з 9-ю.  

Номер11. Відхилити.       

Номер 12. Відхилити. 

13. Відхилити. 

14. Відхилити. 

15. Відхилити. 

16. Врахована редакційно. 

17. Відхилити. 

18. Теж відхилити. 

19. Відхилити за такою ж причиною. 

20. Відхилити. 

21-а. Відхилити.    

22-а. Відхилити. 

23-я. Відхилити. 

24-а. Врахувати. 

25-а. Відхилити. 

26-а. Відхилити. 

Іван Іванович, не наполягаєте? Дякую. 

27-а. Врахувати редакційно. 

28-а. Врахувати. 

29-а. Врахувати. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Можна? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так врахувати. 
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ДОБРОДОМОВ Д.Є. Ні-ні, тут написано: врахувати разом із  правкою 

38. А правка 38, написано: відхилити. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Там просто опечатка була. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. ї А, опечатка? 

(Не чути) Врахувати – те ж саме… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми дійдемо до 38-ї правки.  

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Ні, бо тут просто зауваження… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за уважність. 

Врахувати поправку народного депутата Добродомова номер 29. 

30. Врахувати. 

31. Редакційно врахувати. 

32. Так само, редакційно врахувати. 

33. Теж. Правильно? 

ПОПОВ І.В. Можна? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Перепрошую, у мене немає…   

32-а. Відхилити. А ви по якій поправці? 

ПОПОВ І.В. Панове, в мене питання до всіх колег: це тільки я так 

гальмую? От я не встигаю, допустимо, читати. Я текст отримав напередодні 

засідання, за 5 хвилин до його початку. Тобто… 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Ми правки подавали. 

ПОПОВ І.В. А всі встигають? 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Так, всі встигають. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо хочете, я буду повільніше 

? Трошечки повільніше. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. 

ПОПОВ І.В. Бо тому, що якби були ще автори, вони б хоч казали, 

навіщо вони це вносять, Але от так прочитати швидко, я скажімо, не можу 

так, я не можу за них нічого сказати.  

(Загальна дискусія) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, чи є в когось проблема з розумінням 

поправок? Я буду читати повільніше. Всі розуміють? 

32. Відхилити. 

33. Так само, відхилити. Так? По 33-й поправці – відхилити? 

34. Врахувати. 

35. Відхилити. 

Ігорю, нормально? 

ПОПОВ І.В. Я не зрозумів… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, я проти того, щоби ми… 

ПОПОВ І.В. Якби були автори, вони би казали, що вони хочуть. А 

інакше …      

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Давайте тоді зупинимо і повернемося через два 

дні. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Юрій Дерев'янко. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Шановні колеги, насправді, звичайно, тут кожен 

хто каже, що це нормально, він трошки лукавить, тому що Кримінальний 

кодекс дуже важкий. І для того, щоби вникнути навіть в суть речення, чи 

абзацу, яке слово випадає, а яке стає і зрозуміти наслідки цього всього, треба 

дуже добре, майже напам'ять, знати Кримінальний кодекс. 

(Не чути) 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Ні, там є речі, які стосуються Кримінального 

кодексу. Тому що ми говоримо про кримінальну конфіскацію, ми говоримо 

про арешти та інші речі. Тому, звичайно, що ті, хто кивають головою і 

кажуть, що ми тут все розуміємо. Я хотів би, щоб хтось прокоментував хоча 

би одну статтю, яку він розуміє. Я думаю, що ніхто цього не зробить. Я 

просто на свій розсуд… Крім, можливо Єгора, який готувався.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я готувався! 

?. То може домовитися і просто оптом прийняти, то може нетреба йти 

тоді по всіх? 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Ігорю, я тобі чесно кажу, я вже просто… 
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ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Тому, дивіться, враховуючи те, що тут немає 

опонентів… 

(Загальна дискусія) 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Чекайте! В мене є мої правки, і я хочу їх 

аргументувати. Що за балаган?  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Шановні колеги, давайте я закінчу свою… Давайте  

по-черзі. 

В цілому, я особисто, ідею цю підтримую і абсолютно точно. Ті 

люди… Я готовий її як би підтримати. Ті люди, які висловили свої 

зауваження і особливо поправки яких відхилені, звичайно, добре було б 

почути їхню аргументацію для того, щоби і дискусії зрозуміти, чи є в тому 

раціональне зерно, що ми відхиляємо, або навпаки – підтверджуємо. Тому, 

що ми в першому читанні це підтримали як ви пам'ятаєте, ми його 

проголосували в залі. За відсутності таких опонентів, за відсутності тих 

людей, які зможуть аргументовано по кожній своїй правці сказати - це 

зробити зараз важко. 

Тому, тут пропозиція така: або йдемо по тих поправках, які є, а вже в 

залі будемо визначатися остаточно, розуміючи, що ми все-рівно його 

підтримаємо, цей законопроект, або запросимо цих колег, якщо у нас є час.  

А якщо немає часу… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Юрійович, а ми запрошували авторів? 

СОРОЧИК Ю.Ю. Всі ж в роз'їздах, всі ж по округах. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Парасюк. 

ПАРАСЮК В.З. Я даю таку пропозицію: от, наприклад, є Дмитро, який 

дійсно вносив поправки - розглянути його поправки і можливо, ще когось із 

народних депутатів. Тим більше, пане голово, ви ж розглядали законопроект, 

ви знаєте, що є в кожному законопроекті принципові питання. Давайте на 

них, давайте ті от ключові питання… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просто… 
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ПАРАСЮК В.З. Бо ті всі редакційні правки, давайте будемо чесними, 

робити вигляд, що ми так дуже всі, от як правильно каже Юра, ми ж реально 

перекладаємо папір і махаємо головою, що все добре. Є ключові питання, 

розглянули, питання закрили. А робити вигляд, це час затягувати. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Тимошенко, прошу. 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Друзі, є серед нас в будь-якому випадку… Ми ж 

розглядаємо дуже великий спектр законів у своєму житті. І, звичайно, в 

багатьох з них ми не є фахівцями. Але серед нас є фахівці, словам яких ми 

довіряємо і дуже віримо. І я дуже, наприклад, довіряю думці пана Чумака. І 

дуже з повагою вислухав його слова, і підтримую все, що він каже. 

ПАРАСЮК В.З. Я його слова підтримую повністю, якщо він каже… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги, але я все одно хочу йти за правилами. 

Тому що, коли ми починаємо відступати від правил, то ми нічим не 

відрізняємося від людей, які їх постійно порушують.  

Олег Барна. 

БАРНА О.С. Колеги, я би хотів попросити розглянути цей 

законопроект, але не приймати по ньому рішення до тих пір, поки ми, 

наприклад, протягом сесійного тижня повторно ті правки, яких не були 

автори, закличемо. І вони ще за нашою участю дадуть свою рекомендацію 

під час сесійного тижня. Або спростування, або підтвердження. 

Ну як, підтримують, чи погоджуються, чи не погоджуються. Тобто 

дадуть питання роз'яснення, яких аргументів вони випливають… 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. А вони в залі ще можуть це зробити. 

БАРНА О.С. Прошу? 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Вони в залі можуть це зробити. 

БАРНА О.С. Ну, в залі це затягнеться… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дмитро Добродомов, прошу. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Друзі, можна, можна я? Я дві секундочки. Ну, 

аргументи є правильні, але давайте, перше, я підтримую ідею того, що все 

має відбуватися однозначно по процедурі, це раз, так. Друге, кому реально 
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цікавий цей закон, так, то починає цим займатися. А то так виходить, знаєте, 

ми тут не встигли, а ми розуміємо важливість цього закону в контексті цих 

речей. 

Третє питання. Кожен автор будь-якої поправки, кожен автор будь-якої 

поправки може прийти на засідання нашого комітету. Так само, як, 

наприклад, мене запросили на паливний комітет, де є мої правки. І ніяких 

проблем в цьому немає, щоб мені туди завітати, а я, до речі, туди і збираюся 

о другій годині. Це питання відповідальності кожного народного депутата.  І 

від того, що ми зараз тут хтось чогось не дочитав чи ще щось, важливі закони 

пропоную не відкладати, а йти по процедурі і завершити нашу роботу 

правильно і логічно. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рухаємося. Добре. 

ПАРАСЮК В.З. В мене є інше запитання, Дмитро. Просто  так, ми не 

будемо зараз дивитися. А скажи мені, будь ласка, от наприклад ти людина, 

яка вносила правки, ти цікавишся тим законом і безпосередньо там в 

Кримінальний кодекс вичитав, і ти можеш щось по тому сказати. От ми 

дивимося правки людей, яких не має, а у них з боку тут написано: враховано, 

чи не враховано. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Значить, ми не будемо. 

ПАРАСЮК В.З. Ні, я розумію. А скажи, як за одну секунду, ти можеш  

загалі вникнути в питання? 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Чому за одну секунду? Я отримав вчора, 

наприклад. Це не за одну секунду, Володя. 

? Якщо у нас немає дискусії з авторами, ми завалимо його в залі, тому 

що вони в залі скажуть, що нас не запросили, не почули,  що вони хочуть 

виступати… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Друзі, давайте так. Якщо настільки…  

(Загальна дискусія) 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Враховували експерти з Головного науково-

експертного управління. Ви розумієте?  



25 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Юрій Юрійович. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Шановні колеги, я за принциповість… Ігор 

Володимирович, я за принциповість і за те, щоб дійсно розглядати завжди  по 

Регламенту і так далі, але треба бути принциповим постійно.  

Дивіться, про те, що ці законопроекти мають розглядатися, говорить і 

Голова Верховної Ради, і ви,дійсно, були, ми були співучасниками цієї 

наради і так далі. Про це знають народні депутати. Але це не заважало 

народним депутатам приймати участь активну в виборчій кампанії. Ми не 

можемо їх повернути з "полів". Наприклад, наш член комітету повернувся, 

вчора не зміг, але сьогодні є. Про це знали народні депутати. І ми не 

зобов'язані доставляти сюди народних депутатів. Якщо депутат не прийшов і 

не відстояв свою позицію, це не означає, що ми не почули його. Тому, що він 

має, пане Олеже, можливість ще в сесійній залі. Навіть якщо ми відхилимо, 

там наполягати, настояти, щоб прийняти.   

І ще основне, наш законопроект як "тіло" – це йде мова про створення 

цього агентства. Що стосується спец. конфіскацій, він розглядається в 

комітеті законодавчого забезпечення: там складніша є ситуація, моменти і 

процедури, і так далі. Але на цей тиждень, воно виноситься на пленарне вже 

засідання. Тобто, я трішки не розумію членів фракції.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я розумію Юрія Юрійовича. Але, друзі, давайте тоді 

так. У вівторок збираємо спеціальне засідання комітету, обдзвонюємо всіх 

авторів поправок, щоб був повністю кворум. Тому що, при всій повазі до 

Віктора Васильовича і до Костянтина, ми зараз розглядаємо без кворуму. А 

ми завжди такі, що самі виконуємо правила, насамперед. 

В мене прохання до всіх все-таки подивитися на цей закон, бо він, з 

одного боку, може бути зброєю в дуже добрих руках, а з іншого боку в дуже 

поганих. Тому поставтеся всі до цього дуже серйозно. Запросимо авторів, я 

особисто забезпечу присутність Сотник, поговоримо з усіма іншими і о 14.30 

у вівторок збираємось тут на спеціальний розгляд цього закону. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Національний банк що хоче нам сказати, 

напутствие? Мікрофон тільки включіть. 

КАРМАЗІН Р.В. 2430, здається, зранку був.  

Шановні народні депутати, ми подавали свої пропозиції від 

Національного банку. Вони стосуються процесуального і технічного 

характеру, а саме два питання: доступу до БТ Нацагенства і порядку 

здійснення платежів і арештів коштів. Там ще є таке уточнення, ми постійно 

пропонували в Мін'юсті, щоб все здійснювалося, бо там дещо пропущено, в 

державних банках ті кошти, які буде оперувати. І ми просимо на наступне 

засідання, щоб наші пропозиції також внести і розглянути в таблиці. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Розумієте, біда в тому, що це треба було робити 

раніше, коли ми, як народні депутати, могли зареєструвати. Тепер єдиний 

шанс, говорити з членами комітету чи з членами інших комітетів, щоб вони в 

парламенті запропонували під час дискусії. Бо ми не можемо зараз 

порушувати процедуру і вписати поправки, які не були зареєстровані.  

ПОПОВ І.В. Але, єдине, що можемо зараз між собою обговорити, раз 

ми вже тут, якщо у нас консолідована позиція, що воно розумне, може там в 

редакції комітету… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я пропоную вас запросити на 14.30 у вівторок, так 

само, коли ми дійдемо до тих поправок, що врегульовують проблеми, про які 

ви говорили, ви їх озвучите і ми одразу приймемо рішення. Добре? Ще раз 

всім дякую за сьогоднішню роботу.  

Тепер "Різне" як інформування один одного, бо кворуму вже точно 

немає. Прошу. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. У нас була ідея виїзного засідання, ми тут з 

Володею, депутатом із Львівщини цікаво, коли ми на яку дату його 

призначаємо.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я тільки "за".  

ПАРАСЮК В.З. Я хочу сказати, але давайте зробимо не сіли говорили, 

а, дійсно, зробимо ефективне виїзне засідання. Тобто можна робити його на 
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два дні. Перший день ми можемо виїхати по таких кричущих об'єктах, які є у 

Львівській області. Я думаю, Дмитро підготує, я також підготую… І місто 

Львів ми взагалі найпотужніші такі, кричущі. А на другий день ми зберемо 

прокурора, міліціонера, СБУшніка і їх запитаємо, чому воно так 

відбувається. Я розумію всім цікаво… 

(Загальна дискусія) 

ПАРАСЮК В.З. Єгор Вікторович, ми би дуже хотіли, щоб ви в 

дискусію включились.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я за, але я просто себе відчуваю людиною в 

конфлікті інтересів. Я люблю Львів… 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Ні, ні, ніяких конфліктів інтересів… Ми будемо… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я люблю каву, там грає національна збірна, я не 

може висловлюватися в таких умовах… 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Ну, це ж під стенограму, Єгор Вікторович, це 

записується… Я нагадую… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую  дуже. 

14.30, тоді у вівторок.  

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Єгор Вікторович, до конструктиву. Ми говоримо, 

а) про Львівську область, а вона є великою, там є 25 районів. І тому є 

пропозиція підготувати, закликати там всіх членів комітету внести перелік 

тих реально корупційних скандалів, публічних, в тому числі по яких ми 

давали запити-звернення, які не мали реагування. Я підтримую Володю 

Парасюка в тому, щоб ми могли на 2-3 таких об'єкти, ще я скажу – це не 

стосується тільки міста Львова, є Львівська область. Наприклад, мене там 

цікавить як депутати, які займаються… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ж кажу, я не проти, я просто відчуваю, що я 

заангажований Львовом, тому я не може… 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Ні в якому разі ви не заангажовані. Ми ж хочемо, 

щоб Львів став ще кращим, правильно? І допомогти "Самопомочі", яка 
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отримала там політичну гігемонію його зробити кращим. Ну, це ж 

очевидно… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прямо не знаю, за такої підтримки як можна 

відмовитися? 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Ми ж домовилися, що ми під лупою тепер будемо 

кожну ухвалу розглядати… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правильно.  

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Насправді це стосується Львівської області…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друзі, давайте так… 

ПАРАСЮК В.З. Давайте дві секунди помовчимо…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я "за". Але а) у нас немає зараз кворуму для рішення; 

б) Юрій Юрійович подивиться, коли ми реально  можемо виїхати…  

ПАРАСЮК В.З. Я знаю. Юрій Юрійович! Два дні.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тим більше, що, справді, це краще не на один день. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Тоді під час роботи в комітетах. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Під час роботи в комітетах. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Не пленарний і не з виборцями. 

ПАРАСЮК В.З. Ну, звичайно. Дивіться, один день, я ще раз кажу, ми 

виїжджаємо на об'єкти, на другий день ми зустрічаємося і обговорюємо… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я тільки  "за"! 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Моя пропозиція … Пропозиція така. Давайте ми, 

наприклад, Юрію Юрійовичу надамо там ті, умовно кажучи, там об'єкти чи 

пропозиції, щоб потім, коли у нас був кворум, ми  проголосували, що саме 

туди, туди і туди ми їдемо.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А ми спочатку визначимо дати, коли ми можемо, а 

потім вже сформуємо порядок  денний.  

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Я думаю, це друга половина листопада, так 

виглядає. З огляду на те, що… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В листопаді ми пообіцяли спецзасідання по 

керівниках правоохоронних органів, пам'ятаєте, вчора. 
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ДОБРОДОМОВ Д.Є. 5 грудня. А Різдво у Львові – це взагалі найкраще. 

(Шум у залі)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Яка мудра людина.  

ПАРАСЮК В.З. Дивіться, я вам ще… добре, але. Юрій Юрійович, 

давай те ми на вас перекладаємо обов'язки організації. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Я у вівторок доповім. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Да, давайте так зробимо.  

(Шум у залі)  

БАРНА О.С. Зараз, зараз.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег  Барна.  

БАРНА О.С. Дмитро, не перескакуйте через річку і тим паче, що 

широка. Я в цьому контексті не побачив в порядку денному питання щодо  

Фонду гарантування вкладів. І це…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це, до речі, ще один обов'язок, який ми… 

БАРНА О.С. І це дуже пече. Обіцяли ще з вересня-місяця, і тут же 

перескакують… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це правда. Це правда.  

БАРНА О.С. Не забувайте, бо є пріоритетні питання 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це правда. А його немає? У Львові його немає, він 

тільки в Києві?   

ДОБРОДОМОВ Д.Є. У Львові є.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Фонд. Ми можемо туди запросити керівника фонду. 

(Шум у залі)  Це правда. Юрій Юрійович дасть нам дати.  

Слухайте, колеги, ще одна пропозиція від Центру протидії корупції. 

Вони пропонують тренінг пані Еліс Бін, яка з 2003 року по 2014 рік 

працювала директором Постійного підкомітету з розслідування Комітету 

Сенату США з питань національної безпеки та державних справ. Зокрема 

розслідування стосувалося причини фінансової кризи 2008 року, проблеми з 

відмивання грошей у банку НSBC, JPMorgan, …, Enron ухилення від сплати  

податків з використанням офшорів компаніями "Apple", "Microsoft" і 
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"Caterpillar". Вона пропонує нам тренінг зробити для комітету. Я думаю, ми 

погодимося із задоволенням? 

ПАРАСЮК В.З. Да. Але десь в такий… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В комітетський тиждень.  

(Загальна дискусія)  

На Різдво, я думаю, що пані Бін буде з родиною в Сполучених Штатах.  

Я думаю, що ми погодимося. А Юрій Юрійович теж запропонує 

найкращу дату. Нам така кваліфікація потрібна, це явно людина 

розбирається.  

Які ще є оголошення?  

Дякую всім, дякуємо всім, хто прийшов. До зустрічі.  

 

 

 


