
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань запобігання і протидії корупції  

від 10 листопада 2015 року, 9 година 

Веде засідання Голова Комітету СОБОЛЄВ Є.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, доброго ранку. Є пропозиція одразу 

розпочинати роботу комітету. У вас в руках роздані таблички. Я буду 

проходити тільки по тим, які ми ще не голосували. Вони в нас не виділені 

окремим рядочком, да, Юрій Юрійович?  

Так. Тоді, пане Дацун, допомагайте нам ідентифікувати, які поправки є 

новими. Добре? Які включені в табличку після другого читання.  

ПАРУБІЙ А.В. Є ж перелік нумерації.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Андрій, ви разом з Віктором Дмитровичем зачитуйте 

да і все, щоб зараз… бо я пишу таблички. 

ЧУМАК В.В. Можна я поки скажу, що вчора мені передала передати… 

передала передати фракція?  

ПАРУБІЙ А.В. Тільки без лайливих слів. 

ПОПОВ І.В. Та лучше роздайте, що просили передати. 

ПАРУБІЙ А.В. Без лайливих слів, прошу.  

ЧУМАК В.В. А?  

ПАРУБІЙ А.В. Без лайливих слів. 

ЧУМАК В.В. Я скажу те, що я і відповів фракції. Значить, вот, люди 

сидять, які чули, да? на фракції, що фракція сказала, що буде голосувати в 

разі, якщо буде визначено, що управління майном, управління 

конфіскованим, вірніше, арештованим майном здійснюється відповідно до 

Кримінально-процесуального кодексу статті 100, правильно?  

(Не чути) Ми так і прийняли. 

ЧУМАК В.В. Я про це і кажу. І, коли буде звужено діяльність цього 

агентства до управління вот таким арештованим і конфіскованим майном. 

Правильно?  
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? Так. 

ЧУМАК В.В. Правильно? 

? Так. 

ЧУМАК В.В. Я так повинен був? Так. Але я, що передав фракції я, і 

можу сказати вам теж. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Колеги, включіть, будь ласка, що їм сказав?  

ЧУМАК В.В. Що передав фракції я і, що хочу сказати вам. 

Справа в тому, що ми звужуємо цей проект закону до такого ступеню, 

який буде неприйнятний, в принципі, для наших партнерів в Європейському 

Союзі.  

Більше того, ми звужуємо там ще ті 2 проекти закони, вони 

вихолощуються до такої ступені, що цей закон просто не потрібен. Ми зараз 

просто сидимо дарма. Тому що він не потрібен у зв'язку  з тим, що там 

приймається таке, що це працювати не буде.   

Тому у нас немає іншого виходу, як його голосувати, натискати зелену 

кнопку, тому що вся країна дивиться: ой, сволочі, знову не приймуть закони 

про візову лібералізацію. Але цю візову лібералізацію, за таке голосування 

нам поставлять величезний "незачет" в європейському… Ну побачите. Якщо 

я помиляюся, можу поспорити, от при вас поспорити з Поповим.  І ми через 

місяць будемо знову це приймати. От це те, що я передав фракції, чесно.  

ПАРУБІЙ А.В. Пане Вікторе, я дуже коротко. Колись один знайомий 

говорив мені: не вчить мене, як виграти війну, візьміть свою  висоту. От наш 

комітет має взяти свою висоту. Фактично ті  компроміси, до яких ми дійшли, 

ми цілковито є в нормах приблизно того, що домовлялись з європейцями. 

Справді, закони на горі вихолощені є повністю. І ми вчора з Президентом 

думали, як з цим робити. І, можливо, сьогодні просто будуть ставитися  

питання на підтвердження поправок. Але нам свою роботу треба виконати, 

щоб ми мали хоча б одне позитивне повідомлення. І тому у  мене  є прохання 

до комітету швидко, ефективно… фактично ми маємо голосувати по раніше 
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обговореному питанню, ми все обговорили. Ми … формально провести 

голосування і є прохання чим швидше це робити. Дякую вам.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, дивіться. Ми вчора мали дискусію, для тих, 

хто не був, вирішили доробити законопроект з наступними поправками. 

Перше. Що арешт і конфіскація здійснюються відповідно до 

Кримінального процесуального кодексу, те, що вже врегульоване і ніяк не 

буде змінюватися цим законом.  

Друге. Що агенція, як і домовлялися, буде мати право  виключно на 

зберігання. 

Третє. Агенція через конкурси може передавати це право зберігання 

іншим особам для того, щоб не перетворюватися на один величезний склад. 

Воно буде нести відповідальність за те, чи це майно зберігається. Воно буде 

відшкодовувати державі, це теж буде добре розписано в законопроекті, але за 

конкурсом воно може використовувати складські приміщення інших 

компаній. 

Андрій, давайте відразу, які правки були внесені після другого читання, 

за які нам треба проголосували.   

Прошу Андрій Кухарук. 

КУХАРУК А.В. На сторінці 38 правка 131 народних депутатів 

Пинзеника і Сотник щодо обов'язкового проведення незалежного 

фінансового аудиту. Тобто раніше це була дискреція за рішенням Комісії з 

незалежної оцінки, а зараз це зробили обов'язковим. Від нас лише єдина 

пропозиція, щоб, можливо, враховувати це без останнього речення щодо 

того, що звіт за результатами аудиту буде затверджуватись превентивним 

антикорупційним агентством. Я поясню коротко чому. Тому що агентство на 

сьогодні згідно Закону про запобігання корупції отримало багато 

повноважень, згідно з нещодавнім прийнятим Законом по фінансуванню 

політичних партій прийняло багато повноважень. Ну, на ваш розсуд. А 

взагалі цю правку вчора погодились, що… 



4 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я пропоную врахувати правку номер 131 з 

урахуванням того, що вона запроваджує додатковий, обов'язковий зовнішній 

аудит міжнародними компаніями і це не може не вітатися Комітетом з 

протидії корупції. Прошу проголосувати за цю поправку.  

Дякую, колеги.  

СОРОЧИК Ю.Ю. В редакції автора.  

ПОПОВ І.В. В редакції автора. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В редакції автора. Андрію, наступна.  

КУХАРУК А.В. Далі поправка 137 на сторінці 40 щодо підвищення 

рівня органу, який буде затверджувати склад громадської ради при 

Національному агентстві. Раніше це був голова агентства, зараз 

пропонується, що це буде Кабінет міністрів України.  

(Не чути) А номер правки?  

КУХАРУК А.В. Номер правки 137 сторінка 40. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить, колеги, є пропозиція погодитися з самою 

ідеєю, але дивіться уважно на цей пункт 2, він викладений на сторінці 39. Я 

зачитую варіант, про який ми домовилися, а не той, який тут вказаний.  

"Громадський контроль за діяльністю Національного агентства 

забезпечується через громадську раду при Національному агентстві, яка 

утворюється та персональний склад якої, тут написано формується, а ми 

написали, затверджується Кабінетом Міністрів з 9 осіб на підставі 

результатів конкурсу".   

Пам'ятаєте, про це домовленість, не формується, а затверджується. І у 

нас було слово… А воно далі є "відкритого рейтинг інтернет-голосування". 

Значить не формується, а затверджується. Ми цей пункт описуємо.  

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, тому я одразу кажу, що ставиться  на голосування 

ця поправка зі словом "затверджується". Прошу проголосувати членів 

комітету. Дякую, колеги.  
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ГОЛУБ В.В. Єгор, у мене з процедури є маленьке питання щодо…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Владиславе.  

ГОЛУБ В.В. Дякую. Шановні колеги, у мене тоді питання до 

секретаріату вашого комітету. На жаль, тут міститься тільки два прізвища 

Пинзеник і Сотник, що формально в залі позбавлений я буду можливості 

відстоювати свої поправки. Я прошу виправити цю ситуацію і все ж таки 

поставити всі 5 прізвищ депутатів, які вносили правку.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приймається? Даю таке доручення секретаріату. 

Сподіваюсь, що в залі вже буде варіант з п'ятьма прізвищами і зі словом  

"затверджується", щоб ми там не міняли.  

Андрію, наступна правка. 

КУХАРУК А.В. Наступна правка 209, яка в тому числі враховує… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Яка сторінка?  

КУХАРУК А.В. Сторінка 62. Це правка депутатів Алексєєва і 

Помазанова. Ну це правка  концептуальна з врахуванням у тому числі і того, 

що пропонувала група депутатів 5-и вчора, просто розширено і деталізовано.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу членів комітету ознайомитись.  

КУХАРУК А.В. Я можу коротко  пояснити, у чому суть правки.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми бачимо, тут ідеться деталізація порядку цього 

управління у формі адміністрування, яке ми прийняли, коли погодили з 

правкою народного депутата Пташник. (Шум у залі) Сторінка 62, 63, 64, 65, 

66 і завершується на 67-й. Власне кажучи, тут описаний цей порядок  

управління у формі зберігання. Були дорікання в залі, що це не виписано в 

законі. Народний депутат Алексєєв, який представляє робочу групу, він 

добре описав цей порядок. Прохання п'яти депутатів, які подавали правки, 

прочитати так само цю правку, яка описує порядок управління у формі 

зберігання. Тут є вимоги до адміністраторів, які будуть залучатися на 

конкурсах. Описано, що робиться з готівкою. Немає у членів комітету 

зауважень?   
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Прошу проголосувати за цю правку і рекомендувати  Верховній Раді  її 

ухвалити. Прошу голосувати. Дякую, колеги. Значить правка 209… (Шум у 

залі) 

 Андрію, наступна правка. 

КУХАРУК А.В. Далі наступні правки 280, 281 на сторінці 92. З 

врахуванням того, що  повноваження  з адміністрування включають у тому 

числі контроль, окрему статтю щодо контролю пропонується виключити. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз, який номер правки?  

КУХАРУК А.В. А.  280, 281 на сторінці 92. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У мене  на  сторінці  92… 

КУХАРУК А.В.  Внизу, внизу, Єгор Вікторович, у самому низу… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, 280, 281. Виключаються статті, які описані завдяки 

попередній правці, так?  

КУХАРУК А.В. Просто адміністрування тепер включатиме контроль, 

тому в окремій статті по контролю вже немає необхідності.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є згода, це фактично зміна організації закону. Прошу 

проголосувати за цю правку, яка є редакційною. Прошу голосувати. Дякую, 

колеги.  

Наступна, Андрій. 

КУХАРУК А.В. Наступна правка 314  щодо відкритості реєстру на 

сторінці 100.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. 314 правка групи народних депутатів, які з нами 

сьогодні теж, вона пропонує, щоби реєстр арештованого майна був 

відкритий. Ми як прихильники відкритості усіх реєстрів виступаємо за цей 

пункт. Прошу проголосувати. Дякую. І дякую авторам цієї важливої правки. 

Андрію, наступна. 

КУХАРУК А.В. Правка 341. 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Яка сторінка? 

КУХАРУК А.В. Сторінка 107. Це, щоби розмежувати, що всі речові 

докази вартістю понад 200 мінімальних зарплат попадатимуть в 
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адміністрування агентства, в управління агентства, а тільки ті речові докази, 

які згідно з КПК можна продавати відповідно до пункту 2 частини шостої 

статті 100 КПК, тільки ті можна буде реалізовувати. Це те, про що ми 

говорили, щоби обсяг майна, яке може бути реалізовано, чітко узгоджувався 

з КПК. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає заперечень? Прошу голосувати за цю правку. 

Прошу членів комітету підтримати. Дякую, колеги. Правка 341 так само 

ухвалена.  

КУХАРУК А.В. Ще одна правка. 

Правка 351 на сторінці 111: повернути, залишити, вірніше, в Законі про 

запобігання протидії легалізацію доходів ті положення, які пропонувалось 

виключити, прийшли до висновку, що вони в принципі мають… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій, ще раз, яка сторінка?  

КУХАРУК А.В. Це правка 351 сторінка 111. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Виключити пункт про?.. 

КУХАРУК А.В. Про внесення змін до Закону про запобігання протидії 

легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які зберігає визнання Україною рішень міжнародних 

судів, так? 

КУХАРУК А.В. Абсолютно так. Там коли були більш детально 

виписані положення по управлінню, воно пересікалося, а зараз уже можна… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторе Михайловичу, дякую за цю поправку. 

Віктора Пинзеника немає? Ну передайте йому подяку комітету за те, що він 

запропонував цю важливу ідею. І вам так само подяку висловлює комітет. 

Прошу підтримати цю правку, вона зберігає визнання Україною рішень 

міжнародних судів у сфері відмивання грошей. 351 теж прийнята. 

Це все? 

СОРОЧИК Ю.Ю. Це все. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я тоді прошу рекомендувати Верховній Раді 

ухвалити цей закон разом з тими правками, які ми щойно проголосували. 

Прошу підтримати це рішення.  

ПОПОВ І.В. (Не чути)  

ПАРУБІЙ А.В. Ні, тільки ці, тільки проблемні. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую колегам за рішення, що прийнято. Гарної 

роботи в залі. До зустрічі.   

ПАРУБІЙ А.В. Дякую.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Єгор, оголосіть, що сьогодні о 14.30 комітет.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ще запитання: ми ж комітет сьогодні робимо 

о 14.30? Робимо комітет? Колеги, тоді 14.30 – ще знову зустрічаємося на 

комітет по наших законопроектах, добре? 14.30. 


