
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань запобігання і протидії корупції 

16 березня 2016 року 

Веде засідання Голова Комітету СОБОЛЄВ Є.В.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, вітання! Я пропоную розпочинати. Якщо 

немає інших пропозицій, слідувати за порядком денним.  

Перша пропозиція дуже проста: затвердити 18 травня дату 

парламентських слухань, як реалізується антикорупційна політика в Україні. 

Це якраз тиждень роботи парламенту, комітетський день, проведемо його в 

залі засідань Верховної Ради. Немає заперечень? Прошу тоді підтримати цей 

проект рішення. 18 травня. Дякую. 

Іван Іванович, немає заперечень, якщо перейдемо до антикорупційної 

експертизи, а потім повернемося до другого питання, бо дуже багато треба 

рішень прийняти? Я, як завжди, називаю номер законопроекту, матеріали 

номер 3. Це треба подарувати Пету Коксу як сюрприз гостинець від 

антикорупційного комітету. Законодавче "цунамі", як він це назвав.  

1135-1, 2169а, 2191, 2261а. Цей законопроект пропонується визнати 

корупціогенним. Йдеться про те, що Міноборони може пролонговувати на 

три роки без проведення нових тендерів контракти на харчування 

військовослужбовця. Оскільки там всім відомо, хто цими контрактами з часів 

Януковича завідує, я думаю, що це стовідсоткова корупція. Якщо немає 

інших думок, прошу проголосувати за цей проект рішення. Прошу 

підтримати корупціогенність цього законопроекту. Дякую. 

2322а-1, законопроект Королевської. Він дозволяє надавати податковій 

пільги підприємствам, де є організації і участь інвалідів. Причому, все це 

визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій 

всеукраїнських громадських організацій інвалідів.    
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Я думаю, що надання податкових пільг рішенням уряду без будь-яких 

критеріїв є дуже корупціогенним фактором. Немає інших думок? Іван 

Іванович?  

Прошу, Іван Мельничук.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Тим більше, шановний Єгоре Вікторовичу, я цілком 

погоджуюсь, і в мене теж було зауваження до цього. Необхідно, на мій 

погляд, чітко сформулювати  адміністративну практику порядку отримання  

таких дотацій, або компенсацій. Тому що, якщо вони будуть чітко не 

сформульовані, а ми з вами завжди визначаємо на любому комітеті, що якщо 

є плюс-мінус і немає чіткої позиції, то це ж прямий шлях до корупції. Тому я 

підтримую і прошу колег також підтримати. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Тоді прошу визнати законопроект Королевської корупціогенним. 

Прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято.  

Наступні: 2454а, 2309а-1, 2411а…     

МЕЛЬНИЧУК І.І. 2454а.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Іван Мельничук. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. У мене є зауваження. Дивіться, тут законопроект в 

принципі має позитивний зміст сам по собі. Але, що вони роблять в даному 

законопроекті: передбачається надати можливість тільки 

Держрибекоінспекції контролювати виконання мораторію виловів водних 

ресурсів для наукових та дослідницьких цілей. Розумієте, "наукові і 

дослідницькі цілі". Ну скільки ми вже чули, скільки під цим ховається різних 

можливостей і неконтрольованого вилову риби, і так далі. 

Але ми ж з вами знаємо, що на сьогодні Держрибохорона проходить 

процес як би оновлення на кшталт, на зразок нашої Національної поліції, а її 

зараз з цього законопроекту усувають. Тобто як би тут на ваш розсуд: або ми 

даємо зауваження від комітету, що обов'язково при читанні у залі треба до 

реформування, до повного реформування Держ…охорони не варто їх 

забирати з цього законопроекту. Тому що ми залишаємо у віданні однієї 
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тільки організації. А якщо буде тільки одна, ну, це прямий шлях до корупції, 

на мій погляд. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Погоджуюсь.  

Давайте оформимо зауваження. Бо там сама ідея законопроекту в 

принципі полягає в іншому. Обмежити вилов риби. Я думаю, що зауваження 

є достатніми. Немає інших думок? Зауваження? Добре. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Єгор Вікторович, вибачте, а 2261а вже розглядали? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, визнали корупційним. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Дякую, все. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 2309а-1, 2411а, 2416, 2425а. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю. Б. Я по 2425. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Юрій Дерев'янко. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю. Б. Шановні колеги, хочу звернути увагу на те, що в 

законопроекті не визначені підстави надання відпусток без збереження 

грошового забезпечення. І навіть ГНЕУ робить таке застереження і вважає, 

що це може мати негативні наслідки і можуть бути певні правопорушення. 

Наприклад, надання таких послуг за неправомірну вигоду. 

І як мінімум давайте зробимо зауваження. Тобто щоб автор 

підкоригував.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте зробимо. 2425а, 2462а, 2465а, 2474а, 2474а-1, 

2475а. Законопроект групи народних депутатів про організацію роботи 

внутрішнього водного транспорту. Йдеться про введення річкового збору за 

використання річкових водних шляхів для перевезення вантажів та 

пасажирів. Причому, якщо я не помиляюся, цей річковий збір має йти 

спеціально створеному державному підприємству. Адміністрація внутрішніх 

водних шляхів України. На мій погляд, це дуже великий ризик… 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. 2475а, доопрацьований.  
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На мій погляд, це дуже великий ризик, бо створюється 

держпідприємство, під нього створюється спеціальний збір, класична схема, 

яка може призвести до зловживань.  

Немає інших думок? Прошу тоді визнати його корупціогенним. Прошу 

проголосувати.  

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, 2475а. Дякую.  

2488. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Є зауваження.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Юрій Дерев'янко. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Це проект урядовий, 2488а. І тут пунктами 2 і 3 

розділу ІІ "Прикінцеві положення" передбачено, що провадження у справах 

про банкрутство об'єктів прав власності, державної права власності, які 

виключені цим законопроектом з відповідних переліків закону України "Про 

об'єкти, що не підлягають приватизації", підлягають зупиненню і також не 

можуть бути порушені протягом 3 років з дня набрання чинності цим 

законом, але далі написано "крім тих, що ліквідуються за рішенням 

власника". Це є досить корупційна норма, тому що, коли за рішенням 

власника банкротується державне підприємство то це може створювати 

загрозу тіньової такої приватизації. І ГНЕУ в тому числі на це звертає увагу. І 

тому я думаю, що це навіть не зауваження, а це… Ми маємо поставити як 

основу як корупційний законопроект, щоб уряд вилучив саме ці слова, крім 

тих, що "ліквідуються за рішенням власника", оскільки дозвіл на банкрутство 

державних підприємств морського транспорту через процедуру їх 

банкрутства за рішенням власника може призводити до тіньової приватизації 

таких підприємств і таких об'єктів морської інфраструктури.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А власником в даному випадку, хто є?  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Власником є держава, тобто міністерство. І, 

наприклад, якщо є державне підприємство на балансі якого там порт, чи 

будь-яке інше державне підприємство і за рішенням власника приймається 
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рішення про банкрутство, то це може бути можливістю в такий спосіб 

продавати через банкрутство, приватизовувати певні активи, які є досить 

стратегічними.  

Тому… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які є точно стратегічними. Давайте справді підійдемо 

до цього прискіпливо, визнаємо корупціогенним, тут є форма ризику.    

Немає інших думок? Прошу підтримати цей проект рішення, теж 

визнати корупціогенним. Дякую. 

2488а.  

Ні, перепрошую, 3526 – справжня назва наступного законопроекту – 

про судовий збір.  

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А здається по-справжньому це трійка має бути. Так? 

Уточніть. Ну йдеться про законопроект Бандурова – зміни про судовий збір. 

Ми однаково розуміємо, про що йдеться. 

Так, наступний законопроект 2533а. Так само, здається, там помилка в 

цифрі. Королевська про державне страхування. Для протоколу це важливо, 

тобто, цифри не 4, а 3. І не 2, а 3 в попередньому законопроекті. 3526. 2533а.  

2538а. 2544а. 2556. 2557а. 2714 – доопрацьований. 2767. 2767-1. 2829. 

2839 – теж йдеться про порти. 

Перепрошую, тут багато листів від експертних організацій. Це добре, 

все більше асоціацій і громадських організацій залучаються до нашої 

експертизи. 

2839. Йдеться про закріплення 30 відсотків портових зборів за 

державним підприємством "Адміністрація морських портів України". 

Аналогічна схема, яку ми з вами розглядали по внутрішньому річковому 

транспорту. Я думаю, що прив'язка будь-якого збору чи податку до 

конкретного державного підприємства – це є величезний корупційний ризик 

в наших умовах. Тому прошу цей закон так само визнати корупціогенним. 

Прошу проголосувати. Дякую. 
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2977, 3001, 3005, 3011, 3042. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. 3042 є. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Здається, він знятий з розгляду. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає такої інформації? Розглядається чи знятий з 

розгляду парламенту? Ну, давайте, Іван Мельничук. Поки послухаємо, в чому 

там ризики. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Ну, на мій погляд, шановні колеги, треба у цьому 

законопроекті унеможливити подальше користування… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Відхилений, забрали його, слава Богу. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Відхилений, да? Все, дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Знімаємо теж. 

3044-1, 3090, 3096, 3132. Тут такий є ризик. Законопроект є авторства 

Іванчука: гуртожитки, дитячі дошкільні заклади, об'єкти комунальної 

інфраструктури можуть бути передані через ту саму процедуру банкрутства. 

Відповідно вилучається норма з законодавства про те, що об'єкти житлового 

фонду, в тому числі гуртожитки, дитячі дошкільні заклади та об'єкти 

комунальної інфраструктури, що знаходяться на балансі підприємства, у разі 

його ліквідації передаються територіальній громаді. Це означає, що зараз 

ліквідація багатьох комунальних підприємств може означати одночасну 

пропажу таких важливих об'єктів, як труби, і все, що завгодно, аж до дитячих 

садочків. 

Пропонується цей законопроект визнати корупціогенним, якщо немає 

інших думок. Прошу проголосувати за цей проект рішення. Дякую. Ми раді 

під Новий рік, що мало стало корупціогенних законопроектів. Ну, не довго це 

було. 

3198. Це продовження корупційної політики. (Загальна дискусія) Тут я 

хотів послухати думку експертів. Цей законопроект насправді регулює 

поводження з відходами, зі сміттям. В чому тут ризики? Насправді це ціла 

група законопроектів: 3198, 3198-1. Пропонується делегувати 

саморегулюючій організації окремі повноваження органів виконавчої влади у 
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порядку, встановленому в Кабінеті Міністрів. А обирати цю саморегулюючу 

організацію шляхом проведення опитування її членів. Фактично така 

процедура.  

В тому то і справа, що  все, бо порядок і які повноваження можуть 

передаватися для цієї саморегулюючої організації, встановлюються  

Кабінетом Міністрів, вона може затверджувати відповідно дуже багато вимог 

і правил поводження з відходами. Які саме – невідомо, обирається шляхом 

опитування, мені здається, що це дуже ризикований в такій сфері інструмент. 

Які є думки? Чи є інші думки? Тоді я пропоную обидва законопроекти 

визнати корупціогенними і звернути увагу, що в такий спосіб неможна 

передавати повноваження без чітких розумінь: кому і що? 

Прошу проголосувати, колеги. Дякую. Так, обидва закони.  

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Насправді, вивчали добре цю тему, і це не екологія, а 

це заробіток на смітті, це зовсім інша історія. 

3261. Нам асоціації, які в цій темі розбираються… Олеже, 9 асоціацій 

звернули увагу на цей корупційний ризик, прислали великого листа. 

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще два законопроекти, пов'язаних з  поводженням з 

відходами.  

3261… Ні, перепрошую, 3261 – це не про відходи, про страхування. 

Законопроект авторства Папієва. Йдеться про іншу систему управління 

Фондом соціального страхування. Основне зауваження: Фонд цього 

соціального страхування буде затверджуватися за ініціативою Папієва не 

Кабінетом Міністрів, а правлінням фонду, бюджет цієї установи. І 

проведення аудиту так само буде організовуватися не урядом, а правлінням. 

Це руйнує саму систему, що уряд є наглядовим органом для такого 

спеціального фонду, який існує завдяки державному законодавству. І 

ефективність, коли вони самі будуть затверджувати і бюджет, і 

організовувати аудит цього, мені здається, є дуже-дуже сумнівною. Плюс тут 
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змінюється процедура формування цього правління, процедура голосування. 

Мені здається, що це великі ризики щодо дуже великих грошей.  

Якщо немає інших думок, прошу визнати законопроект таким, що не 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Прошу проголосувати. 

Дякую, колеги. 

3271: не дозволяти люстрованим обиратися місцевими депутатами. 

3273… Прошу, Борислав Береза. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Це законопроект члена нашого комітету Юрія 

Дерев'янка, до нього запитань немає. Але я хочу зауважити, що це проект 

Закону про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР щодо… 

Шановні, 25 років як РСР вже немає, а ми… Ні, я ж і кажу про що, а ми 

живемо. Тобто треба зауважити про те, що, мабуть, потрібен  Україні новий 

житловий кодекс? Я розумію, що це не корупційний фактор, але про це треба 

зауважити. Ні, про це… Юра, я ж кажу, про… взагалі жодного немає 

зауваження.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це як в анекдоті: "Залишилося з'ясувати, до чого тут 

Лужков". Так?  

Ми можемо допомогти відповідному комітету будівництва, так, вони 

займаються цією роботою. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Він дуже важкий. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Насправді, це невипадково, Бориславе, в нашому 

житлово-комунальному господарстві дедалі Радянський Союз панує з усіма 

його страхіттями. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Єгоре, я бачу це. І я більше того вам скажу, що саме з 

цього питання зараз буде ще більше питань. Тому що ніхто не знає як: кому 

ОСНи, кому ОСББ, кому кооперативи. І саме з того  приводу… 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Тут мені колеги пропонують внести законопроект і 

назву змінити, але я вважаю, що від назви суть не змінюється. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Ні-ні-ні, Юра, це не наш шлях, це не наш шлях!      

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Бо нам треба змінювати суть і зміст. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  3281. 

3299. 3304. 3307. 3313. 3335. 3336. 

Йдеться про ідею інакше врегулювати антимонопольне законодавство. 

А зараз монополістом вважається компанія чи група компаній, які 

сконцентрували 35 відсотків будь-якого ринку і це є справедлива ідея. Але 

автори законопроекту, це група народних на чолі з Сергієм Мартиняком, 

вони пропонують, щоб Антимонопольний комітет рахував частку на 

загальнодержавному ринку,  що виводить дуже багатьох монополістів в стан 

звичайних компаній. Тому що загальний державний ринок, це вся економіка. 

Пропонується цей законопроект визнати корупціогенним. Бо він різко 

зменшує можливості протидії монополістам і їхнім змовам. 

Якщо немає інших думок, прошу проголосувати. Прошу голосувати, 

колеги. Дякую. Рішення ухвалено. 

Наступні законопроекти: 3338, 3350, 3353, 3416, 3505, 3507, 3507-1, 

3512, 3518, 3536, 3543, 3548, 3549, 3549-1 і 3549-2. Одну секунду, колеги, 

перепрошую. Я знаю, хочу уточнити один законопроект.  

3549-1, це інакше формулюються регулювання електронних 

комунікацій. Я думаю, що ми оформимо великі-великі зауваження до цього 

системного законопроекту. Добре. 

3549-2, 3551, 3552, 3562 доопрацьований.  

35… 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. 3562 є.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу Юрій Дерев'янко.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Шановні колеги, хочу звернути вашу увагу на 

3562, до пропозицій абзац другий частина перша стаття 72.  

Мова іде про те, щоби застосовувала Національна рада штрафні санкції 

без попередньої санкції попередження до тих суб'єктів інформаційної 

діяльності за порушеними ними положеннями передбачених частиною 

другою статті 6 або частиною другої статті 42 закону.  
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Національна рада таким чином може отримати дискридаційні 

повноваження, оскільки положення цих статей не дуже чітко визначені. 

Наприклад, окремі абзаци частини другої статті 6 вказаного закону 

визначають, що не допускається використання телерадіоорганізацій для, 

пряма мова: "необґрунтованого показу насильства" або "трансляцію …… або 

їх відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи 

моральному розвитку дітей, підлітків" і так далі. Тобто мова іде про те, щоб 

або це більш чітко треба сформулювати, або треба запровадити попередню 

санкцію попередження до тих суб'єктів, яких стосується ці ж санкції, для 

того, щоби не було… Можливо, тут у нас є фахівці по телекомунікаційних і 

телеінформаційному простору. Тому… 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Там завжди дуже велика проблема, оцінити це одним 

словом. Тому, я думаю, можна як зауваження оформити. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Питання не оцінки, а питання в тому, щоб без 

попередньої санкції попередження зразу вводити ці санкції. Тобто питання, 

можливо, навіть не оцінки цих формулювань, а питання в тому, що якщо 

щось робиться неправильно, то… 

(Не чути) 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. То регулятор має зробити зауваження.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дмитро Добродомов раніше очолював телеканал, 

може він… 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Можливо, щось Дмитро може… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …сформулює експертну думку з цього приводу.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Тобто Нацрада може вводити штрафні санкції без 

попередньої санкції попередження. От це правильно чи це не правильно?  

Не чути) 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. В Нацраді є процедура, причому штрафні санкції 

там вводяться так само як забирання ліцензії, причому вона не має право 

одноосібно забрати ліцензію, вона тільки може винести подання в суд з 
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аргументацією забирання ліцензії. І штраф без попередження, ну, як така 

форма не можлива і не правильно.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Але це в законопроекті є. В абзаці другому частина 

перша статті 72. Тому ця норма присутня…  

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Це погано. Це є погано, тому що придратися на 

телебаченні на будь-якому каналі можна під будь-що, і це може як і 

корупційний вплив в тому числі. Знаючи колегіальний орган Нацраду, 

принаймні попередній її склад, який приїжджав на "Бентлі" на роботу, я 

думаю було ярким тому свідченням.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Тобто, якщо ми не ставимо вимогу до 

формулювань, то, принаймні, ми повинні ставити вимогу до попередньої 

санкції попередження, якщо якесь порушення… 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Така була до цього і вона існує зараз… 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. …на думку Нацради є.  

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Що це може дійсно корупційний він, тому що це 

буде… 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Це дискреційні повноваження Нацради 

з'являються.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що скоріше всього це йдеться про цензуру, 

судячи з авторів тут не пов'язані з Нацрадою люди, а от з цензурою це може 

бути пов'язано. Прошу.  

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Я не згідний, якраз, можливість, можливість в 

такий спосіб накладання штрафів, а штраф надзвичайно великий, який 

отримують телеканали, іноді справедливо, іноді не дуже – це якраз це може 

дуже серйозною корупційною складовою, винесені чи не винесені… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я це розумію, я просто… 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. І без попередження… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просто говорю, про природу законопроекту. А ви 

можете зацитувати норму, Юрію?    
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ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Це частина друга, написано таке, що Нацрада має 

право без попередньої санкції попередження відповідних суб'єктів 

інформаційної діяльності, накладати штрафні санкції за порушення ними 

положень і передбачено яких положень. Зрозуміло, так? 

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Без суда и следствия. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мені здається, що ви з Дмитром говорите про різні 

речі. Ти говориш про попередження, яке слідує перед позбавленням ліцензії.. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Перед будь-якою штрафною санкцією. 

(Не чути)  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Штрафна санкція може бути у вигляді штрафу 

фінансового або у вигляді позбавлення ліцензії, або будь-чого… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, а якщо, наприклад, грубо порушується закон 

мовником, російський пропагандистський фільм пускають, чому в даному 

випадку обов'язкове попередження, чому не можна накласти одразу штраф? 

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Може бути і не російський фільм, може бути 

щось інше… 

(Загальна дискусія) 

(Не чути)  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Може бути попередження і заборона, чи забрати 

ліцензію у них, але процедура якась повинна бути, щоб попередження було в 

будь-якому випадку, мені здається.  

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Я поясню. Зрозумійте, найстрашніше для будь-

якого телеканалу – це втрата ліцензії. Я наголошую, що втрата ліцензії – це 

три попередження. Але попередження, що дуже вагомо, і навіть за грубе 

порушення, це дуже вагоме рішення. Як правило, я коли цікавився цим 

питанням, наприклад, колись нас намагались закрити, нам два попередження 

зробили за чотири місяці. І третьому тільки завадив Майдан, щоб ви 

правильно зрозуміли.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я розумію. Давайте зробимо наступним чином, тут 

же справді уже експертна дискусія почалася… 
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ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Давайте ми їх запросимо… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Покличемо авторів і покличемо когось з Нацради, 

вони будуть раді насправді і поговоримо… 

(Загальна дискусія) 

З діючої Нацради покличемо.  

(Загальна дискусія) 

СОРОЧИК Ю.Ю. Але він тільки що прийшов  в парламент.  

(Загальна дискусія) 

Він же в діючій був. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тим більше, за одне.. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Пропозиція відкласти і на наступний раз… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді відкладаємо.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Відкладаємо, чудово. 

Наступний законопроект: 3583, далі 3587, 3594, 3596, а хто другий?  

(Загальна дискусія) 

НАЗК… 

(Загальна дискусія) 

Ну що у нас з'явився ще підконтрольний орган державного правління, 

вітаю. Він підконтрольний нашому комітету, підзвітний, будемо працювати.  

3603, прохання відкласти, треба більше часу… Хто? 

(Загальна дискусія) 

Так ми ще хочемо Нацраду послухати. 3621, 3634, колеги. 3603 ми 

відкладаємо. 3621 зачитую. 3634. 3650. 3665. 3665-1. 3683. 3686. 3707. 3713. 

3723. 3732. 3737. 3739. Прохання відкласти дуже великі законопроекти 3741, 

3742 і 3750. Бо це якраз житлові кооперативи, послуги теплопостачання і 

централізованого опалення, і землі енергетики і енергетичних об'єктів.  

3759, здається, там корупція. Одну секунду. Прошу? Так, прохання, 

відкласти 3742, 3750 і 3741. Прошу по законопроекту 3759. 
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ДАЦУН В.Д. Щодо цього законопроекту. Там дуже багато наших 

зауважень було. Справа в тому, що представники Мінекономіки до нас 

підходили, секретаріат, дуже велика група. Вони погоджуються з цими 

зауваженнями. Говорять, що вони в процесі, цей законопроект дуже 

важливий, в процесі доопрацювання вони всі усунуть. Але разом з тим вони 

просять не визнавати його корупційним з тим, щоб клеймо не ставити на 

ньому. А вони доопрацюють. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І перевнесуть? 

ДАЦУН В.Д. Да. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ага, тоді відкладемо. І треба повідомити 

Мінекономіки, що ми розраховуємо на те, що вони його не будуть просувати 

в парламенті, а перевнесуть. 3759 тоді відкладаємо.  

3761 дуже цікавий законопроект Кабінету Міністрів України. Пропонує 

створити інформаційну систему портового співробітництва. Там є класна 

фразочка: "З метою … та технічного забезпечення інформаційної системи 

портового співробітництва адміністрація морських портів України може 

залучати інших суб'єктів господарювання, осіб шляхом укладення з ними 

відповідних договорів." А при розгляді щільніше ситуації виявилося, що 

адміністрація морських портів вже передало повноваження щодо розробки та 

впровадження такого програмного продукту організації ТОВ "ППЛ 3335". 

Тобто вже є схема, а тепер під схему Кабінет Міністрів подав цілий Закон 

України під номер 3761, який я пропоную визнати корупціогенним і 

повідомити про це Прем'єр-міністра Арсенія Яценюка разом з парламентом, 

що фактично покривається… 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І правоохоронні органи. Дуже хороша ідея.  

Прошу проголосувати за визнання цього законопроекту 

корупціогенним. Прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято.  

Подарок Пету Коксу ми пройшли.  

Матеріали номер 3а. 2145а. 2145… 
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(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що?  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вибачте, я запрацювався, да.   

Колеги, значить за виключенням визнаних корупціогенними і 

відкладених пропоную визнати всі інші такими, що відповідають вимогам 

антикорупційного законодавства. Дякую, Юрію. Прошу проголосувати. 

Дякую дуже. Всі проголосували. Ігор Луценко утримався.  

3а: 2145а. 2145а-1, 2 і 3. Альтернативні законопроекти.   

Далі. 2409а. 2456а. 3031. 3092. 3642. 3445. 3460, доопрацьований.  3468. 

3528. 3538. 3577. 3582-1. 3602 з зауваженнями, 3657. Теж дуже цікавий 

законопроект. Мені про нього розповідав Сергій Пашинський. 10 мільярдів 

гривень пропонується виділити на збільшення статутного фонду 

"Укроборонпрому" за рахунок зменшення програми на дотації, субвенцій 

місцевим бюджетам для надання пільг. Пояснення, чому "Укроборонпрому" 

треба 10 мільярдів гривень і як вони підуть, не додається.  

? Я так розумію, що статутний фонд можна потім просто 

роздерибанити, як хочеш. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропоную визнати цей законопроект 

корупціогенним. Прошу проголосувати. Прошу голосувати, колеги.  

(Не чути) Нам треба… зробити методичку законопроектів, поданих від 

Пашинського, для того, щоб в принципі розбирати корупційні схеми. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Для справедливості хочу зауважити, що авторами є 

Фріз і Герасимов, а Пашинський мені про нього розповідав. 

(Не чути) …до нового року точно такий же …. в бюджет, точно такий 

же. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Був, був, так. Не встигли. 

(Не чути) По …57 я просто внесу точність. Підручники. ….. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 3674, 3692, 3698, 3699. 3728, 3728. Автори 

пропонують зробити обов'язковою довідку про травми, каліцтво, поранення, 
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контузії, щоб військовослужбовець лікувався поза розташуванням військової 

частини. Експерти, які в тому числі з війни повернулися, вони кажуть, що, 

по-перше, довідка про травми, каліцтва, поранення, контузії не покриває весь 

спектр випадків, коли військовослужбовець потребує лікування.  

По-друге, тут є формулювання на кшталт, якщо обстановка не дозволяє 

надати довідку і так далі. Тоді, якщо немає цієї довідки, військовослужбовець 

не може лікуватися поза межами військової частини власної. Я думаю, що ми 

напишемо велике зауваження. Я тут корупції не бачу, але підхід такий, 

страшний. Якщо немає заперечень.  

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це правда. Колеги, тут треба ваша експертиза. 

Наступний законопроект 3733, теж автор – Арсеній Петрович Яценюк, 

тобто Кабінет Міністрів. 3733. Цим законопроект пропонується не 

ліквідувати, а реорганізувати або приватизувати "Державний земельний 

банк". Якщо ви пам'ятаєте, "Державний земельний банк", це оборудка 

товариша Арбузова. І зараз існує редакція про його ліквідацію. А Кабінет 

Міністрів пропонує реорганізацію або приватизацію. 

БЕРЕЗА Б.Ю. А, это те самые один миллиард, один миллионов 

гектаров… 

(Загальна дискусія)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу проголосувати за корупціогенність цього 

законопроекту. 

(Загальна дискусія)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не відволікайтеся. 3743, 3752, 3756, 3765, 3765-1. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Поданий на заміну. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На заміну. 3793, 3808, 3808-1, 3821, 3821-1, 3824, 

3826, 3845, 3845-1, 3850, 3860, 4002, 4005, 4049, 4052, 4076. Про запобігання 

корупції у судовій системі. Пропонується помічників суддів зробити 

державними службовцями. Прошу, Катерина. Прошу, прошу. 
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ВИШНЕВСЬКА К.О. Зараз у світі існує дві правові позиції стосовно 

державної служби для помічників суддів. А в Україні до недавнього часу теж 

була така практика, що помічники суддів були державними службовцями. А 

потім з них зняли. А цим законом пропонується їм знову встановити 

державну службу. Оскільки, якщо вони не будуть перебувати на державній 

службі, то, наприклад, брат судді буде його помічником і навіть може вести 

його, представляти там його інтереси. 

Тобто це буде прямий, якби корупційний, може бути прямим 

корупційним інтересом, що, ну, найближчі родичі можуть бути помічниками 

цих суддів.  

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, проблема в іншому. Те, що вони можуть бути 

державними службовцями, це абсолютно логічно. Але законопроект 

пропонує зберегти за помічниками суддів статус державного службовця, 

помічниками суддів, науковими консультантами суддів Конституційного 

Суду.  

Річ у тому, що за нинішнім Законом про державну службу, який ми з 

вами ухвалили, з травня мають всі державні службовці набиратися за 

конкурсами. А цей законопроект дозволяє в обхід всіх записати в державні 

службовці. Тому законопроект підтримується керівництвом Державної 

судової адміністрації. А я пропоную визнати його корупціогенним.  

Прошу підтримати цей проект рішення. Чудово. Рішення прийнято. 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Залишили, він так і був, так. 4078, 4081, 4112. Прошу 

визнати ці законопроекти такими, що відповідають вимогам 

антикорупційного законодавства, за виключенням тих, що ми визнали 

корупціогенними. Прошу голосувати. Дякую. 

Нам залишилося, нам залишилося лише 200 сторінок. 3668, 3675, 3681, 

3696. Законопроект про будівництво.  

(Шум у залі) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги! Колеги! Колеги, не відволікайтеся. Завтра 

проголосуємо, дай Боже, і будемо радіти. 

Давайте про інше. Значить, законопроект 3696. Відставка Шокіна – це 

тільки половина справи, ще треба призначити не Шокіна. Дивіться, колеги, 

3696, авторство Кодоли. Важлива думка: автор пропонує ще на рік 

продовжити можливість прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, 

збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт. Він мотивує це тим, 

що громадяни не встигли скористатися цим правом. (Загальна дискусія) 

Костянтин встиг. (Загальна дискусія) 

Тобто треба прикрити лавочку, вона діяла: можливість вводити в 

експлуатацію об'єкти без дозволу. (Загальна дискусія) 

3696 пропоную визнати корупціогенним. Прошу голосувати. Дякую. 

3702, 3714, 3721, 3727, 3736, 3738. Не відволікайтеся! 3748-2… Не 

відволікайтеся! 3753, 3778 (доопрацьований), 3778-1, 3789. 

Дивіться, друзі. Зараз кожне підприємство може частину грошей 

надати неприбутковій організації, "геошки", і не оподатковувати цю частину 

грошей. Частина невеличка – це 4 відсотки від прибутку. Автор Микола 

Княжицький пропонує дозволити віддавати "геошкам" і не оподатковувати 

до 10 відсотків доходу підприємства за поточний податковий період. 

Також звільняється від оподаткування податком на додану вартість 

операції з ввезення товарів на митну територію України неприбутковими 

організаціями, якщо отримані товари використовуються для цілей, 

визначених їх статутами. Я, чесно кажучи, думаю, що це величезна 

податкова діра пропонується цим законопроектом і легальна схема… 10 

відсотків доходу – це ого-го!  

Пропонується визнати законопроект корупціогенним. Прошу 

проголосувати. Дякую. 

3789, 3828 і 3848 – не корупціогенні. Пропоную їх та інші, які ми не 

визнали корупціогенними, визнати такими, що відповідають вимогам 

антикорупційного законодавства. Стійте! Підніміть руку, стійте! Руки 
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підніміть! Руку підніміть! Прошу. Дякую. Всі проголосували? (Загальна 

дискусія) 

Рівно 12. Рівно 12, так. А давайте якийсь податок запровадимо 

спеціальний, Юрію Юрійовичу за паління впродовж засідання комітету. 

(Загальна дискусія) 

Що-що? (Загальна дискусія) 

Ні, ні, ні, ні, ні. А в нас кворуму немає, да? Ну, зараз будемо 

розглядати, а голосувати будемо…  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, тим більше, що там ратифікації. 

0083: про безоплатну передачу гелікоптера. 0084, 0086, 0087, 0088, 

0089, 2189а, 2189а-1, 2189а-2, 2256а, 2295а, 2296а, 2297а, 2668, 3052, 3061, 

3061-1, 3061-2, 3099, 3234, 3308, 3339 (доопрацьований), 3791, 3798, 3799, 

3803, 3804, 3809, 3811, 3813, 3814, 3815, 3816, 3822, 3832, 3833, 3834. 

Так, 3856 обговоримо, коли повернеться Мельничук, бо там є 

корупціогенні ризики, на думку експерта.  

3871, 3874, 3879, 4006, так само 4021, 4023, 4026, 4027, 4031, 4032, 

4035, 4036, 4039, 4047, 3022, 3244, 3805, 3812/П, 3812/П1, П 2, 3836, 3864, 

3867, 4001, 4009, 4014, 4030, 4046. Інші вже розглядалися. 

Я пропоную… Ага, я можу багато пропонувати… Далі йдемо, да? 

(Загальна дискусія) Мито сплачують хай. (Загальна дискусія) Премію. 

(Загальна дискусія) А кому заборонили входити в наш комітет? 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В наш комітет? А як можна заборонити, якщо поверх 

відкритий? 

(Не чути) Я маю на увазі нашого комітету, тобто, щоб… Раніше як: ми 

дзвонили в секретаріат – і там пропускали………. А зараз є закони… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. 

2080а. 2270а. 2298а. 3024 пропоную пропустити, там є ризики 

корупціогенності. Так само, як і 3367. 
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Далі нормальний – 3103. 3501. 3550. 3624. 3735. 3782. 3794.3802. 3806. 

3819. 3820. 3825. 3829. 3829-1. 3842. 3843. 3846.  3847. 3849. 3853. 3857. 3858. 

3859. 3863. 3875. 3880. 4007. 4015. 4018. 4029. 

4034 пропоную пропустити, є ризик корупціогенності.  

4043. О'кей.   

4048. 4074. 4075. 4088. 4090. 4099. 4099-1. 4100. 4107. 4113. 4115. 4120. 

4130. Все добре.  

……., будь ласка. Бо ми вже… 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Маємо голосувати.  

У нас ще є законопроект Івана, який ми пропустили. Я пропоную його 

дочекатися.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає однієї людини для голосування.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А у нас не було… Який законопроект?  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А бурштин?  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А ми хіба його не визнали корупціогенним?  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ага. Щоби його послухати. 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, за 15 хвилин.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, за 15 хвилин. Це важливий законопроект.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Послухайте, будь ласка, Борислава.  

БЕРЕЗА Б.Ю. Комітету було протокольне доручення, я хочу зачитати. 

На виконання протокольного доручення щодо створення на базі Комітету 
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Верховної Ради України з питань протидії та запобігання корупції робочої 

групи для узагальнення практики діяльності із виявлених нормативно-

правових актів, проектах нормативно-правових актів корупціогенних 

факторів та розробки проекту єдиної методології проведення 

антикорупційної експертизи, пропоную затвердити наступний склад робочої 

групи:  

Береза Борислав Юхимович – голова групи; Дерев'янко Юрій 

Богданович; Луценко Ігор Вікторович; Попов Ігор Володимирович; Мирний 

Іван Миколайович; Сіверс Роберт Валерійович; 

СОРОЧИК Ю.Ю. …Мирний Іван Миколайович не народний депутат.  

БЕРЕЗА Б.Ю. Как не народный депутат? А, кто он? 

(Загальна дискусія) 

БЕРЕЗА Б.Ю. Он мне тоже… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми запровадили мито, поки вас не було на паління.  

(Не чути) 

БЕРЕЗА Б.Ю. Сіверс Роберт Валерійович і Яйчук Андрій 

Миколайович.  

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так колеги, значить, Борислав створив робочу групу, 

відповідально, для розробки стандартів антикорупційної експертизи, 

оновлених. Прошу підтримати цей проект робочої групи, а далі повернемося 

до законопроектів. Прошу проголосувати.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Він скромний. Голосуй за Попова Ігоря. Чудово. 

Робоча група створена.  

Тепер давайте ті законопроекти, які я називав і які ми визнали не 

корупціогенними. 

СОРОЧИК Ю.Ю. …законопроект 3856.   
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. Які ми визнали не корупціогенними. Прошу 

визнати такими, що відповідають вимогам законодавства. А потім 

повернемося до корупціогенних. Прошу голосувати, колеги.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ті, які ми визнали нормальними.  

СОРОЧИК Ю.Ю. (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 3в і 3г, обидва списки. А потім повернемося.  

Тепер повертаємося до 3в. 3856, надання фінансових послуг. 

Пропонується цим законопроектом, авторства Романюка Віктора, 

"Укрпошті" не використовувати касові апарати разом з небанківськими 

фінансовими установами.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хочеться.  

Прошу визнати законопроект корупціогенним. Прошу проголосувати.  

Так, наступний законопроект, який ми з вами пропустили… 

СОРОЧИК Ю.Ю. 3г, 4034. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 4021, це просто дурість. Ми її оформимо як 

зауваження, якщо ви не проти… 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас залишається кворум?  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми майже закінчили роботу ключову.  

Це просто дурість. Давайте створимо окрему чергу ще з переміщених 

осіб. Там немає корупції. Ну, яка там… Хто буде… Це бла, бла, бла. 

Зауваження пишемо, да. 

Матеріали 3в. Правильно? 3в? 

СОРОЧИК Ю.Ю. …3г, ви сказали … 4034, щодо вирішення … 

постачання природнього газу. Бєлькова, Чижмарь.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. 4034, да? 

СОРОЧИК Ю.Ю. Да, 4034. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Там несподіваний законопроект від цих авторів. 

Пропонується дозволити державну закупівлю газу без конкурсу у разі 

нагальної потреби. Нагальна потреба. Ні, це виняток зробити в законодавстві 

про закупівлю газу. Взагалі держава має закуповувати все за Законом про 

державні закупівлі через тендери, а тут пропонується, якщо є, треба, нагальна 

потреба купити газ, то можна без конкурсу.  

Прошу. 

ДЕРЕВ’ЯНКО Ю.Б. Я хочу сказати, що це, звичайно, не можна робити, 

якщо ми говоримо, будь-які об'єми і що завгодно. Але з такою проблемою 

зараз зіткнулися всі об'єднані територіальні громади, які тільки зараз 

об'єдналися. І у них рік закінчився, і вони не можуть закупити газ без 

проведення тендеру. Їм газ відключають фізично. А тендер, це процедура на 

два місяці. 

Тому, якщо мова йде там на, скажімо, закупити такий газ там на 

квартал максимум, ну, об'єм споживання. То це ще теоретично могло би 

бути. Але, якщо ми говоримо про назавжди будь-який об'єм без обмежень, 

ну, якщо немає рамок, то це… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо нагальна потреба, то можна так.  

ДЕРЕВ’ЯНКО Ю.Б. Тому що в даному випадку якраз нагальні потреби 

у них виникають. І вони зараз на роздоріжжі. Або їм відключають цей газ, 

або вони повинні укладати угоди без відповідних тендерів. Тому, якщо десь 

це малось на увазі… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, прошу законопроект 4034 визнати 

корупціогенним, бо він регулює не завжди таку процедуру виключення. 

Прошу підтримати проект рішення, визнати корупціогенним. Дякую. В яких, 

в 3 г? А, 3024, секунду. Пропонується не давати державі судовий збір, коли 

позов подають компанії, що постачають тепло, воду і позиваються зі своїми  

клієнтами. Оскільки багато з таких компаній є приватизованими і фактично 

приватними, то виходить, що ми їм надаємо конкурентну перевагу, хоча, 

можливо, це велике зауваження. Що ви думаєте? Можна "Київенерго" дати 
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можливість позиватися без сплати судового збору, чи це нечесно? 

"Київенерго". 

ЛУЦЕНКО І.В. Це не питання корупціогенності, давайте почнемо з 

цього, а це питання концептуальне. Моя відповідь – ні. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді будемо велике зауваження писати, що це 

викривлює… Вони просто дають їм можливість зекономити гроші на 

судовий збір. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дають.    

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зауваження зробимо, добре. 

336… 

ЛУЦЕНКО І.В. Єгоре, можна, я слово буквально… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так-так. 

ЛУЦЕНКО І.В. Шановні колеги, от якщо тема постала судового збору, 

дійсно, це величезна проблема саме  для державних органів, а не для 

"Київенерго". Для того, щоб підтримувати позови в суді їм потрібен бюджет. 

От, наприклад, Фонд державного майна в місті Києві не може подати позов  

на розторгнення договору з Кравцем, із Гостинного двору його вигнати, тому 

що в бюджеті просто на це грошей в нього не вистачає.  

Тому я підготував законопроект, який буквально завтра має бути 

готовий на підпис, щоб позбавити, звільнити прокуратуру хоча б від 

судового збору, щоб вона могла подавати позови в інтересах органів 

державної влади, як передбачено законом. Запрошую всіх до підписання. 

Дякую.   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за інформацію. 

Колеги, законопроект 3367 (авторство Мураєва) інакше регулює 

валютне регулювання і дає Національному банку можливість встановлювати 

порядок віднесення та строки завершення експортно-імпортних операцій, дає 

можливість встановлювати інший строк придбаної та невикористаного 

продажу іноземної валюти і цілий набір інших прекрасних. Я не знаю, я 
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думаю, що якщо Нацбанку дають можливість надавати індивідуальні 

привілеї окремим компаніям, тим більше у валютному секторі, це не є 

зауваженням.  

ЧІЛІКІНА А.В. Воно йде як зауваженням, тому що там в деяких 

нормах даного законодавства дійсно фігурує індивідуальна ліцензія. І 

можливо там потребує воно погодження, тому що в запропонованій редакції 

іде генеральна, я вибачаюсь, правильно, генеральна довіреність, генеральна 

ліцензія. А в деяких нормах йде ще, мабуть, нечіткість визначення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Тоді зробимо зауваження. Цей законопроект 

розроблений Партією регіонів у 2007, у 2011, 2015 роках, подавався тричі, 

останній раз Вораєвим, очевидно, що в нього немає шансів бути прийнятим, 

просто зробимо велике зауваження.  

Все ми розглянули з експертизи, правильно? Давайте тепер швидко 

проголосуємо там, де однозначно корупціогенні ризики. Матеріали номер 

чотири, створити соціальні підприємства і дати  їм можливість поза 

конкурсом отримувати будь-що, ідея Фельдмана. Прошу проголосувати за 

корупціогенність цієї ідеї, прошу підтримати проект рішення. Дякую. 

Давайте Розенблата пропустимо, якщо він біжить, то дамо йому 

можливість встигнути. 3035, рішення номер 5. Не відкладаємо, а пропустимо.  

Матеріали номер 6. Кабмін включає систему надання соціальних 

послуг об'єднанню надавачів та отримувачів соціальних послуг.  

А в чому тут проблема? Якщо це не врегульовано, не врегульовано,  

добре, то це можна зробити між першим і другим читанням. Але тут немає 

ніякої корупціогенності, просто слабенько виписаний урядом законопроект. 

Я не думаю, що тут є корупція.  

Об'єднання надавачів та отримувачів соціальних послуг. Якщо немає 

інших думок, я пропоную не вбачати тут корупцію, визнати законопроект 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства з 

зауваженнями, так? (Загальна дискусія) 

А хто саме? А хто саме з експертів?   



26 

 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. У центрі Хавронюка майже всі законопроекти 

корупціогенними є, тому я пропоную визнати його таким, що відповідає 

антикорупційного законодавства із зауваженнями. Прошу проголосувати.  

Вітаємо! Проходьте. 

Давайте колеги повернемося до законопроекту про старательську  

діяльність, це матеріали номер 5. Якраз прийшов до нас один із співавторів, 

всі знають, що давно назріло врегулювання цієї діяльності. Ви бачили, які у 

нас зауваження? 

Ігор, ознайомте, будь ласка. 

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте ми підемо далі, а Борислав поки подивиться, 

так? Добре. 

Переходимо до номера 7. Отут дірочка в законодавстві робиться, як 

можна приймати металобрухт. Я думаю, що це точно буде тоді ще більш 

свавільна процедура прийняття цього металобрухту. Тут не може бути ніяких 

виключень в цьому законодавстві. Пропоную законопроект авторства 

Бондаря визнати корупціогенним.  

Прошу підтримати цей проект рішення, колеги. Прошу голосувати. 

Дякую. 

Вісім? 

(Не чути) Так. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А от, до речі, з законопроектом 3610 авторства 

Сабашука я повністю погоджуюся. Він пропонує скасувати участь замовника 

у населеному пункті у розвитку його інфраструктури.. Скільки років ця 

участь не триває, вона породжує безкінечну корупцію.  

Я зараз надам слово Вадиму Кривохатьку, який є добрим експертом, а 

потім продовжу. Прошу. 

КРИВОХАТЬКО В.В. Я не добрий експерт, я просто хочу приклад 

інших держави, як це робиться. 
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Це обов'язкова участь, тому що, коли будується якийсь будинок, 

припустимо 10 поверхів, інфраструктура цього селища розрахована… не 

враховує можливості, тобто цього… кількості і водовідведення, і 

водопостачання. І тому передбачена обов'язково участь в розвитку цієї 

інфраструктури. Тобто він побудував будинок, продав квартири – і дальше 

робіть, що хочете: будуйте за свої гроші каналізації, дороги, освітлення і все 

таке. Я вважаю, що це дуже корупційний законопроект. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Ігор.  

? ПОПОВ І.В. Я навпаки хотів висловитись на підтримку цього 

законопроекту. Тому що,на мою думку,корупційна, яка зараз є, зараз норма, 

коли від 3 до 10 відсотків мають внести в розвиток інфраструктури, а чи 3 

відсотки, чи 7, чи 10, це в суді визначають спочатку місцеві органи влади 

потім це може не сподобатись контролюючим органам прокуратури, 

наприклад. І воно все іде по колу. Тому тут навпаки мені здається, якщо, 

тобто, якщо ми беремо питання корупційне не корупційне, то я не вважаю, 

що може бути корупція там, де, взагалі, прибираються якісь внески 

фінансові, тобто просто підприємець нічого не платить. В чому може бути 

корупція?  

Інше питання чи доречне прийняття цього законопроекту в плані… Ну, 

таким чином наповнювався бюджет, наприклад, розвивалася інфраструктура. 

Тобто чи доцільно його приймати як, власне, сама ідея, отут мені здається 

треба визначатись в залі виходячи… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я хочу продовжити думку Ігоря, як це робиться в 

нормальних державах. Якщо ви хочете побудувати… Чесно кажучи це навіть 

в країнах, багатьох, третього світу вже є. Ви приходите купуєте місце разом з 

усім пакетом документів, а вартість права, наприклад, оренди цього місця 

вже включено все, в тому числі необхідність інвестицій міста 

водовідведення, водопостачання і так далі.  

Бо, справді, коли посадовець визначає ти достатній внесок зробив чи не 

достатній, це безкінечна корупція. Це потім обертається на квартири для 
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прокурорів і не гроші для мера і його заступників. Я думаю, що в цьому 

випадку забудовники, які ініціювали цей законопроект, вони дуже праві. Має 

бути одна ціна на ділянку, куди просто включено все. В багатьох країнах 

взагалі земля одразу продається вже з інфраструктурою, тобто місто інвестує 

в створення, але відповідно робить цю ціну вищою і каже: приходь, купуй, 

будуй, от тобі обмеження… 

КРИВОХАТЬКО В.В. Я зрозумів. Але ж ми даємо життя цьому закону 

і не маємо нічого в замін. Розумієте? От, в чому проблема. 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чому? 

КРИВОХАТЬКО В.В. А ми красиво все це розуміємо, що так потрібно. 

А так ми будуємо зараз на мікрорайоні 10 поверховий будинок на 100 

квартир чи на скільки, так. А інфраструктура району не витримує цієї 

нагрузки. Розумієте? Да, дитячий садочок, там, аптеки і все таке. Розумієте? 

Стосовно корупціогенності я з тобою, Ігор, згоден абсолютно. Да. Тобто а ми 

не даємо нічого взамін, розумієте? Тобто, якщо буде закон, який передбачає 

оцей пакет документів…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте напишемо це в зауваженні: що рішення є 

добрим, але тоді треба, щоб місцеві ради, які, власне кажучи, 

розпоряджаються землею в населених пунктах, вони при встановленні 

вартості оренди або вартості продажу землі залучали кошти на потрібну 

інфраструктуру. От і все. (Загальна дискусія) 

Це буде парламент вирішувати, чи давати йому життя. Але я просто 

повністю погоджуюся з Ігорем. Якщо не буде цієї вимоги, не буде корупції. 

яка є зараз. (Загальна дискусія) 

Колеги, прошу уваги! Олеже! Олеже! Ігор! Давайте так. Два проекти 

рішення. Перший проект рішення – це скасувати… дозволити визнати 

законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства, який скасовує цю участь, але написати зауваження, що 

місцевим радам треба відповідно тоді закладати вартість інвестицій в 
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інфраструктуру при продажі або при оренді землі. Другий проект рішення – 

це визнати законопроект корупціогенним. Да?  

Я пропоную проголосувати за перший варіант, що все-таки скасування 

цього внеску є боротьбою з корупцією і зменшить її. Прошу проголосувати 

за цей проект рішення. Прошу підтримати. Юрій Юрійович, рахуйте.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Вісім. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вісім.  

Хто утримався? Проти? 

СОРОЧИК Ю.Ю. Один. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Один. Рішення прийнято. Дякую. Пишемо велике 

зауваження. Що-що? 

? Я готовий. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви готові? Прошу, ви зачитайте тоді, які є 

зауваження до цього законопроекту. 

РОЗЕНБЛАТ Б.С. Шановні колеги, я не буду зараз розповідати про 

соціальну напругу, яка є на півночі нашої країни. Це вже другий 

законопроект, який ми подаємо. В принципі, це є складова того 

законопроекту, який ми розглядали з вами в минулому році про легалізацію 

добутку бурштину. Але питання не тільки в бурштині. Питання в тому, що 

Україна багата на всі корисні копалини, у нас є багато і інших, там берілій,  

топази і інше, які сьогодні видобувають незаконним шляхом по всій 

території нашої України, не тільки там в Житомирській чи Рівненській, 

Волинській області, а і в Черкасах. Але питання в тому, що цей законопроект 

він просто є доповненням. То я хотів би по вашим пунктам просто пройти, 

щоб ви зрозуміли, яка була мета нашого законопроекту. 

Перш за все, ви пишете, що надрокористувач має право на розірвання 

договору, якщо не виконуються якісь зобов'язання. Дійсно, люба людина, яка 

має право на цю землю, а це може бути як і державна, як і комунальна 

установа, як і приватна установа, тому що приватна земля вона теж існує, і 

рано чи пізно вона буде, і ми пишемо закони тільки… один рік. Вона має 
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право перевірити в любий час, як використовується її земля, це її право. 

Якщо ми здаємо в оренду якесь приміщення, ми ж маємо право прийти і 

перевірити як воно використовується, зазначено чи не зазначено? Тому я 

вважаю, що така норма вона повинна бути. 

Друге питання. Тримання заявок на укладення договору. Тобто є якась 

ділянка, яку я хочу розробляти. Тобто є там право, у мене є там земля чи у 

комунального підприємства. Він складає реєстр і каже, будь ласка, хто 

бажаючий сьогодні є на розробку тих чи інших родовищ. Є можливість 

провести аукціон, якщо, дійсно, заявок дуже багато подається, але є такі 

ділянки, де, дійсно, на сьогоднішній день ніхто не хоче працювати, тому що 

всі привикли працювати незаконними помпами, вручну лопатами, вибачте 

мені, копає, дуже тяжкі умови праці. І не завжди там є те, що люди очікують 

отримати.  

Тому, коли це буде легалізовано, ми просто написали, щоб упростити. 

Якщо, дійсно, ви кажете, що там треба ускладнити це питання розробки, то 

давайте в принципі це питання можна погодити, це не принцово для нас 

взагалі. Тобто яким чином проводити конкурси, для нас не є принциповим 

питанням взагалі, лиш би ми просто ми знайшли тих людей, які захочуть 

копати.  

Третє питання: не визначено термін старательської  діяльності, її там 

основи, параметрами і всім іншим. Я вибачаюсь, але ніхто не знає, на якій 

глибині знаходиться та чи інша золота жила, чи там копі чи інше. Тобто це 

треба робити розробки, тому визначити чітко в законі на яку глибину можна 

копати, чи не можна копати. Я не можу визначити це цим законом, це взагалі 

різні копалини знаходяться на різних, вибачте мені, глубинах, це  в принципі 

нонсенс.  

Четверте питання. Не чітко визначені організаційно-правові форми 

старательської діяльності. Значить, взагалі давайте так спочатку почнемо, що 

їх взагалі не існує. У нас в країні нема такого поняття, як "старательська 

діяльність". Ми оцим законом вперше її доводимо, тобто вона існує. Ми її 
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вводимо як в Кодекс трудової діяльності, ми вводимо її в поняття в ці, в 

податкові всі закони, і тобто вона уже є як своєрідна підприємницька 

діяльність, але під назвою "старательська діяльність". Тобто люба людина, 

фізична особа, вона має право заявити про те, що вона хоче бути старателем. 

Вона іде і отримує свій статус, отримує і становиться на облік якийсь, який  

знову ж там законом є передбачений, і вже стає фізичною особою  

"підприємцем-старателем", тобто отака форма.   

Тому що ви тут теж пишете, що фізична особа не має права займатись 

старательською діяльністю. Має. Він не повинен спочатку стати фізичною 

особою- підприємцем, а потім ще стати старателем. Тобто і є поняття, що не 

всі люди можуть бути підприємцями, вони можуть просто іти і зафіксувати 

себе як "особа фізична – старатель", яка буде займатися там своїм 

оподаткуванням. Тому що багато людей, маючи свою землю, вони мають 

право розробки на своїй власній території, на своїй власній землі. Це теж її 

право: хочу – копаю, хочу – не копаю. Це її земельна ділянка і вона може її 

використовувати як вона… 

(Не чути) Земля і надра… 

РОЗЕНБЛАТ Б.С. Послухайте, от  в тому то і питання, що у нас надра 

не можуть, тому у нас і копають всі підряд, хто кому захочеться. Так, по 

надрам. Це його земля і він має право її використання, і давайте просто не  

будемо лишати людей… Я розумію, для цього є, існує питання, і він 

приходить і каже: я хочу бути фізичною особою підприємцем-старателем, 

тобто старателем і я хочу розробляти на своїй ділянці там той, чи інший… Я 

не знаю, що в кожного там є під землею: у когось може клад бути, у когось 

там алмази, у когось там золото. Я ж не знаю що? 

(Не чути) 

РОЗЕНБЛАТ Б.С. Що-що? 

(Загальна дискусія) 

РОЗЕНБЛАТ Б.С. Я розумію. 
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Так, Земельний кодекс, от я бачу: "Земельний кодекс дозволяє 

видобування корисних копалин лише на землях промисловості". Ну, опять 

же, я вважаю, ця норма, ну вона устаріла. Чому? Тому що у нас немає 

сьогодні промислових запасів. І я  хочу просто, щоб ви розуміли, промислові 

запаси бурштину – це де мінімум 500 грамм на кубічний метр землі. Якщо 

там 100 чи 200, це не є промисловий запас, але їх копають і копають по всій 

країні, ми не можемо з цим нічого владнати. Якщо просто я вам кажу про 

факти, якщо в минулому році виходила в районі Олеска 5-6 тисяч людей, 

сьогодні, на останніх вихідних було практично 10 тисяч. Уже навіть міліція 

туди не хоче заходити. Бо вони…  

Давайте ми візьмемо вас, ви поїдете подивитися цю долю, ми даже 

запропонуємо вам цю долю. Підіть і вгамуйте. Якщо ви не знає, що в 

минулому тижні в Ровно стріляли, я не кажу про лопати, чи там… а стріляли 

один в одного… 

(Не чути)  

РОЗЕНБЛАТ Б.С. Органи… да… послухайте, я все зрозумів, давайте 

ще пограємося, ми вже рік. 26 квітня ми прийняли в першому читанні Закон 

про реалізацію бурштину, 26 квітня, рік ми нічого не зробили. І Президент 

заявляв, що він припинить цю діяльність і міністр постійно каже і 

затримують, а їх ще більше, більше і більше. І в умовах сьогодні, коли на 

сьогоднішній день людям немає за що їсти, вони будуть копати цей бурштин. 

Якщо ми дійсно сьогодні не вгамуємо, не направимо їх в якесь русло, будь 

ласка, якщо є заперечення у комітету, я не проти. Але признати, що він 

корупційний, там давати висновки, вибачайте, тоді всі закони в Україні 

корупційні, у мене просто немає ніяких аргументів як вгамувати цю галузь. 

Якщо йти по закону, то дійсно тоді і бурштин, він же з'явився теж не вчора, 

його три роки постійно розмовляє,треба з ним, щось робити. Тому, я кажу, 

якщо є  заперечення, тільки що ми розглядали на своєму комітеті закон про  

металолом. Були з одного боку металобрухт, з іншого металурги, вони там 

чуть не билися між собою, але питання в тому, що ми сьогодні захочемо 
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захистити і наше власне українське питання і тому ми вимушені ставити 

заградітельну норму на вивіз металобрухту.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бориславе – це інше питання.  

Добре, Юрій Тимошенко. 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Друзі, я вибачаюсь за запізнення, я хотів 

повернутися до законів, які ви, я вже чув, що визнали як не корупційними, 

3803… 

(Загальна дискусія) Перестаньте. 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Чекайте. Що перестаньте? Я говорю про 3803 і 

3804 закони Мураєва.  

(Загальна дискусія) 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Юра это не правильно, сейчас еще кто-то 

придёт… 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Давайте, ви обговорюєте це, а потім дайте мені 

під кінець слово, просто закони є однозначно корупційні … 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. У кого є по старательській діяльності? Ігор 

Луценко, прошу.  

(Шум у залі) 

ЛУЦЕНКО І.В. Шановні друзі, давайте пізніше посваримось.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігор Луценко.  

ЛУЦЕНКО І.В. Шановні друзі, я прошу буквально хвилинку вашої 

уваги.  

Значить, дивіться, справа в тому, що, дійсно, проблема перезрела там 

вже рік як. І я думаю, що без втручання нашого комітету, ну, не може вона 

вирішитись, от не бачу я, хто в цій країні зможе вирішити цю проблематику. 

Крім нашого… Ну, серйозно.  

Я вже звертався до пана головуючого з проханням запросити 

очільницю нашої поліції, щоб ми зрозуміли хоча би оцю силову компоненту., 

щоб ми зрозуміли, яким чином ми могли б діяти і кнутом і пряником, щоб 
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вирішити цю проблематику. Без того, щоб кнута тут не було і пряника не 

було, тут однозначно, ну, не зійде з мертвої точки це все.  

Тому, я ще раз наголошую, що я звернувся до пана голови, щоб 

запросили Деканеідзе, щоб ми зрозуміли яку роль тут, взагалі, грає поліція. 

Це перше.  

Друге. Що стосується законопроектів, які дозволяють чи то так 

розширюють можливості людей займатися цим бізнесом. Ну на мій погляд 

тут концептуально треба враховувати перш за все альтернативну вартість 

видобутку. От є розрахунки скільки коштує якби цей ліс, який нищиться під 

час розробки? Ну, з точки зору якби чисто економічної вартості для держави. 

І тоді треба визначати, да, на тій території, де вже зруйновано ліс і так далі, 

їм мабуть треба з аукціону просто розпродувати, нехай там вже вони з 

старателями працюють і щось платять. Щоб далі вони тільки не йшли.  

РОЗЕНБЛАТ Б.С. Я вибачаюсь. Просто одну ремарку, просто 

відповідь.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бориславе, давайте послухаємо членів комітету.  

РОЗЕНБЛАТ Б.С. (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бориславе, ну, будь ласка.  

Дмитро Добродомов. 

(Загальна дискусія) 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Єгор, можна? Дозвольте, будь ласка. 

Давайте згадаємо, що саме ми визначаємо в нашому комітеті, 

корупціогенність чи ні. Тут рішень питань є багато і ідеї. Ми, наприклад, 

вчора обговорювали, взагалі, про те, що напевно якісь ліцензії треба вводити. 

Напевно, всі бачили це відео, так. Там цілі школи, щоб ви розуміли, до 

школи не ходять разом з вчителями діти, риють, там це просто пошесть. У 

мене не питання методу зараз. Ми говоримо про корупційну складову в 

цьому законопроекті, чи вона є, чи вона відсутня. Ну, я просто хотів би 

повернутися, бо ми іноді вже обговорюємо, як в залі Верховної Ради 

законопроекти.  
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Я наприклад, якщо там Борислав погоджується з тим моментом, про 

який говорив, там, ну, корупційних моментів не бачили, що ми власне і 

голосуємо. А вже в залі ми будемо кожен, напевно, визначатися щодо 

методів, способів боротьби з тим, пошестю. І підтримую Ігоря з приводу 

того, що ми дійсно можемо викликати, ну, і експертів, безперечно. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. От, дивіться, що є проблема. Про це вже написано 

кілька разів в проектах рішень. Перша проблема, що під старательську 

діяльність можна і видобуток нафти в результаті організувати, бо немає 

ніяких регламентацій. Ну, це правда. 

Друга проблема, що немає чіткої аукціонної процедури. Хто перший 

звернувся з заявкою, це дуже небезпечно в наших умовах, бо тоді справді 

перевага може надаватися там знайомим органам, який реєструє першість або 

непершість заявки.  

Так, відповідно це є основні вимоги. Всі інші вже можна дискутувати. 

Але оці дві, вони є страшенно корупційними. Прошу, Вадим. 

КРИВОХАТЬКО В.В. Справа в тому, ми знаємо, ми прекрасно 

розуміємо, що деякі старателі через рік-два вже будуть мати екскаватори 

"Мітсубісі", …і будуть рити там, дай Бог, так, однозначно, так. Тобто це все 

не регламентовано. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми за врегулювання цього? Бориславе, не можна ж 

якби зробити незаконну діяльність законною і сказати, ну, класно, 

врегулювали.  

Юрій Тимошенко по цій темі?  

ТИМОШЕНКО Ю. В. Друзі, потрібно почати з того, що надто багато 

депутатів у Верховній Раді напряму займаються добутком бурштину і 

кришують цей бізнес. І якщо би не їхня перешкода, всі закони були 

внормовані ще би рік тому. І тому давайте приймемо хоч що можемо, як 

можемо. Щоб цю пошесть зупинити! Будемо знову рік тягнути і знову будуть 

нам нищити екологію в державі? Давайте підтримаємо хороші ініціативи і 

почнемо хоч з чогось, зробимо перший крок. 
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(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зробити слухання по бурштину? (Загальна дискусія) 

Борислав, прошу. 

РОЗЕНБЛАТ Б.С. Шановні колеги, той закон, який ми подали в 

минулому році в першому читанні, теж благодаря вам, тому що ваша позиція 

теж була для нас, ну, основною, але 500 поправок ми отримали. 350 ми 

відклонили, ну, тобто вони були такі, знаєте, що поглиблювали цю проблему. 

Ну, ви знаєте, чим більше поправок, тим більше нівелювання закону. 150 

враховано. До другого читання закон повністю підготовлений. Він уже 

розданий, він уже в порядку денному, він буде прийнятий. Але без 

визначення старательської діяльності він працювати не буде. Тобто ми 

просто, ну, приймемо знову декларацію, декларативно в закон, а він 

працювати не буде, тому що скажуть: "Де ці старателі?" … І почнуться такі, 

понімаєте, ну, питання. 

Тому я вас дуже прошу розглянути ще раз. Я не те, що там сьогодні 

стоїть питання, він завтра на порядку денному. Доопрацюйте його, там, 

допоможіть. Зробимо опять круглий стіл, вийдемо, як минулий раз, тоді з 

вашим комітетом виїжджали в Рівненську область в Сальницький район, де 

стрільба була, як цей… Ну, з Парасюком ми їздили. Тобто ми все почули 

свої… Да. Але питання в іншому. Якщо ми не вгамуємо цю проблему, ми не 

отримаємо не тільки грошей в державі, ми взагалі просто зробимо соціальний 

взрив. Тому що там, понімаєте, хтось стримує, хтось … розуміють і чекають 

цей закон, а хтось вже не чекає. Як кажуть, знаєте, ….. плювать. І всі ліси 

знищуються. І поки ми тут засідаємо з тижня в тиждень, вони просто 

займаються своєю справою. І кришує їх міліція, я тут заявляю це відкрито. І 

кришує їх прокуратура, і кришує їх СБУ. І всі вони працюють під надзором і 

під … І тому, чим більше, коли мені кажуть… (Шум у залі) 

КРИВОХАТЬКО В.В. А старателі? Якщо…… тільки між старателя 

стрільба і проходила… Там всі були старателі, так… (Шум у залі) Почитай 

там Джека Лондона… (Шум у залі) Старателі стрільбу не ісключають. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, увага! Колеги, увага! Ігорю, а ти не 

візьмешся за розробку пропозицій, зокрема і щодо цього законопроекту, ну, 

разом з організацією цієї великої дискусії? Щоб ми просто одразу змінили ці 

дві корупціогенні норми і допомогли людям сформулювати добрий 

законопроект. 

ЛУЦЕНКО І.В. Ну, давайте. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чудово. Тоді ми просимо Ігоря. Бориславе, ви 

зрозуміли? Просимо Ігоря допомогти виключити корупцію цих двох 

регулюючих норм. І готуємо тоді найближчий комітетський тиждень по цій 

проблемі, бо вона справді гаряча. І просимо Хатію прийти і всіх інших 

посадовців. Авторів запросимо. Добре. Чудово. 

Рішення номер дев'ять. 

До зустрічі. 

Так, Насалик пропонує списати борг "Оріани" перед державою.   

Юрій Дерев'янко. Вийшов чи пішов?  

СОРОЧИК Ю.Ю. Вже пішов. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Треба спеціаліста по Франківській області. 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо можна. 

Давайте, там просто треба розуміти ситуацію… 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А ти знаєш про "Оріану"?  

СОРОЧИК Ю.Ю. Калуш, Калуш, Калуш. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А розкажіть, розкажіть. 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. І ми пропонуємо списати борг перед державою  

Україна?  

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу проголосувати за визнання корупціогенним.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. "Свобода" не голосує? 
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(Не чути) Ми проголосували вже. 

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Стоп! А чим 9 і 10 відрізняються? А це два 

законопроекти, так? 

(Не чути) Два законопроекти: один в інші закони, а другий чисто в 

бюджетний. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, я зрозумів. Прошу за аналогією проголосувати і 

за наступний 3680 – це та сама "Оріана" і той самий борг. Прошу підтримати. 

Так, 11-й. Я, чесно кажучи,  взагалі нічого  не розумію? Чи є хтось, хто 

розуміє, про що законопроект хоча би? Я вже не кажу про зауваження.  

Шановні народні депутати, є розуміння, про що законопроект? 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не можу, я пов'язаний конфліктом інтересів, тому я 

промовчу. Я просто не можу зрозуміти, чесно кажучи, про що взагалі 

йдеться. Я не розумію, що це таке, технічні регламенти, повірка засобів 

вимірювальної техніки 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, так поясніть. 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. В когось є розуміння? Кіраль хворіє. Ну, давайте тоді 

відкладемо? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я скажу їм, щоб вони не просували, скажу, що ви 

підозрюєтесь в корупції обидва. Спробуємо розібратися. Нам би важливо, 

щоб ви нам пояснювали, якщо така складна тема, все-таки, про що йдеться.  

Давайте, 12 матеріали. Я пропоную не визнавати цей корупціогенним, 

написати зауваження. Ляшко придумав з посадовців гроші, коли вони не 

виконують свої обов'язки. Це не корупція, а охлократія. Я пропоную визнати 

законопроект таким, що відповідає вимогам законодавства. Тільки 

зауваження написати. Прошу проголосувати, колеги. Ні, я ж кажу, не 

корупція. 
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МЕЛЬНИЧУК І.І. А хто буде вирішувати, більше брати чи менше? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, я ж про це, ну, я серйозно, давайте тоді 

відкладемо. Запросимо. Хто бачить корупцію в цьому законопроекті, 

підніміть руку хоча би.  

СОРОЧИК Ю.Ю. … Перенесемо… та й все. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хороше? 

(Загальна дискусія)  

Добре. Тоді викликаємо і авторів. Просимо Ігоря забезпечити це 

запрошення. Я думаю. що це просто… 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто креативна ідея.  

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Єгор Вікторович, можна я по 13-му? Бо я там є 

співавтором, мені буде легше пояснити…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу.  

ДОБРОДОМОВ Д.Є. …відсутність корупціогенності.  

Дивіться. Там… Це, що до боротьби з хабарництвом, де пропонується, 

якщо коротко, ТОП, я маю на увазі правоохоронців, керівників, серйозно 

посилити відповідальність за хабарництво аж до довічного ув'язнення. І там 

просто, все, що є зауваження, я бачу, це просто не відповідність до 

кримінального кодексу, тобто пропонується їх довічно позбавляти права 

обіймати певні посади це суперечить кодексу, де до 3-х років. Ну, тут нема 

корупції, це неузгодженість, яка просто знімиться в плані…  Я пропоную це 

як зауваження можна дати, дійсно… 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Там… Не є не відповідність.  

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Це питання прогледіли. 

(Не чути) 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. А там все вказано. В самому законі вказано.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. Дивіться. Там є законопроект абсолютно ясним. 

Дмитро має на увазі інше. Що законопроект пропонує довічно ув'язнювати, 
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наприклад, прокурора, але позбавляти його права на заняття посади на строк 

до 3-х років. Ну, не вирішує це.  

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Ні, не так. Законопроект пропонує довічно… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. … цю історію.  

Ну, тут немає конфлікту, це просто трохи смішно. Я пропоную 

зауваження написати і все.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу проголосувати за закон таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства. Прошу підтримати. Але написати 

це зауваження, що тоді треба на все життя обмежувати право займати посади.  

(Не чути) 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Ні. Якраз законопроект… Ще раз кажу, пропонує 

на все життя.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути) 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. …. вона суперечить нині діючому …………… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ж і кажу про це. Якщо він буде сидіти все життя він 

не зможе за три роки отримати право на посаду.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це не про кримінальний кодекс, це про додаткове 

покарання ідеться.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, це поправку зроблять.  

Давайте, колеги, давайте завершувати роботу, нам залишилося "Різне".  

(Шум у залі) 

Тут корупції точно немає. Стоп, давайте розглянемо "Різне" і потім 

повернемося до того, про що Юрій говорив.  

Ігор Попов, прошу. 

ПОПОВ І.В. Шановні колеги, до мене звернулося студентське 

самоврядування інституту імені Драгоманова, це так називається студрада 

зараз. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Увага, увага. 

ПОПОВ І.В. У них проходить комісія Міністерства освіти і науки. 

Комісія знайшла якісь речі, вони бояться, щоб це уклонилося. Що 

пропонується? Перше, МОНу надати нам копію акту перевірки, щоб ми 

побачили, і переслати це звернення в СБУ, Генпрокуратуру, перевірити 

факти, якщо є інтерес, то реагувати по закону. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я – "за". Прекрасно. Ігор Луценко, там по черзі. Ви 

пропонуєте запросити Абромавичуса Ситника, це мабуть старе звернення, ми 

вже їх запрошували. Ми на бурштині сфокусувалися.  

ЛУЦЕНКО І.В. Не наполягає. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, автор  не наполягає.  

Хто пропонує Жебрівського запросити? Костянтине, поясніть. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В.  Контрольно-пропускной пункт Зайцево-Майорск, 

это серая зона, были большие проблемы, большие, скажем так, скопление 

людей, машин и сумасшедшая плата за перевозку людей, там как раз 17 

километров между вот этими КППВ и нулевым блок-постом.  

(Не чути)  

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Внимательно. Там ситуация какая? Что 

губернатор своим распоряжением дает право коммунальному предприятию, 

это коммунальное предприятие монопольно дает право только бывшему АТП 

в собственности  бывшего регионала и сына действующего мэра города Ревы. 

Цену выставили сумасшедшую. Я обращался, и просил, чтобы это вопрос 

рассмотрели, Жебривский тогда отмахнулся, скажем так, не принял во 

внимание. Итогом всего этого это самый, большой, как говорится, всплеск 

людского возмущения и на "плюсах" передач куча. В итоге СБУ провела 

обыска, скажем так, возбудили уголовные дела. И скажу честно, 

правоохранители сами просят, дабы это дело не "спустили на тормоза".  

Поэтому хотелось бы этот вопрос рассмотреть на комитете с 

приглашением Жебривского и начальника СБУ, в ведении которого 

находится это уголовное дело.    
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Костянтине, я боюся, що це просто не  такого розміру 

проблема. Давайте напишемо від комітету звернення  з вимогою: надати, 

пояснити і організувати добросовісний аукціон.   

Просто реально, от бурштин, я розумію, це лихо національного 

масштабу. Корупція при організації одного пункту пропуску, ну, при всій 

повазі… 

МАТЕЙЧЕНКО К.В.  Егор Викторович, вы немножко недооцениваете 

данную проблему. Вот вы говорите: бурштин – национальный масштаб. 

Данный вот этот вот контрольно-пропускной пункт, дело в том, что 

Луганская область вообще их не имеет, это практически весь север Донецкой 

области и вся Луганская область. И вот это, скажем так, нахабство, вот этот 

вот заработок денег в лице Жебривского ощущает практически весь Донбасс. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я зрозумів.  

Тоді друга пропозиція. Давайте почнемо зі звернення. Якщо в короткий 

термін не буде реагування, запрошуємо на комітет. Якраз ми вже проведемо 

ці слухання по бурштину, і у нас буде можливість. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Нет, вопросов нет, то есть сроки конечно вам 

визначать и понятно, что на все комитеты, все эти… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, ми будемо на вас орієнтуватися. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. По крайней мере, я бы очень хотел бы, скажем 

так, звернення и приглашение с определением сроков, допустим, чуть 

попозже. Но чтобы они понимали, что им придется ехать, отчитываться  и 

так далее. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, добре. Ми тоді напишемо в зверненні, що 

якщо не буде реакції, то ми винесемо це на розгляд комітету Верховної Ради. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Так этот вопрос не в реакции, а вопрос… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу підтримати.  

МАТЕЙЧЕНКО К.В.Секундочку, Егор Викторович, я бы хотел… 

Вопрос же, поймите  правильно, не мы будем разбираться. Здесь возбуждено 

уголовное дело, и разбирается Служба безопасности Украины. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, я про це і кажу: реагування правоохоронних 

органів і реагування місцевої адміністрації для виправлення цієї корупційної 

монопольної схеми. Я про це говорю. Ми це складемо в зверненні і 

напишемо, що якщо ми не побачимо цього, то будемо заслуховувати на 

комітеті. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Ну, давайте, может, для первого раза… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу тоді підтримати такий проект звернення. 

Добре. Дякую. 

По цьому ж? 

ДОБРОДОМОВ Д.Є.  Щодо організації нашої роботи. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я Юрію обіцяв слово. (Шум у залі) 

Дмитро Добродомов. Потім Юрій Тимошенко. Потім другий 

законопроект. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Друзі, ми… (Шум у залі) Дозвольте, Костянтин 

Володимирович! Дякую. 

Ми з вами проголосували про те, що зробити в березні виїзне засідання 

до Львова, я так розумію. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В Кривий Ріг. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Ні, тому я на правах члена нашого комітету 

просто прошу, щоб ми перенесли цю дату, щоб ми чітко йшли за 

Регламентом і за процедурою. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми взагалі на Різдво збиралися, наскільки я пам'ятаю. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Ні, ні, ми затвердили в березні… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо говорити серйозно, я, може би, по бурштину 

зробив виїзне засідання, якщо от говорити… 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Просто, дивіться, ми якщо… Дозвольте я 

завершу. Я за те, щоб ми працювали не так, як Гройсман. Ну, говорю щиро. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я теж. 
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ДОБРОДОМОВ Д.Є. Я за те, щоб… Давайте ми переголосуємо, 

знімемо питання, але щоб ми йшли правильно, тому що треба починати з 

себе, якщо ми говоримо про всі ці речі. Це перше питання. 

І друге питання. У мене є уклінне прохання, щоб не повторилася 

історія з Каськом. Трепак, генерал, який в нас був неодноразово, ви знаєте, 

що він четвертий місяць в підвішеному стані? Йому не задовольняють ані 

заяву, ані допускають до роботи і все решта ситуації. Людина готова 

розповісти, що відбувається насправді, в тому числі ми тепер не знаємо 

навіть з середини, що з тією, однією з найрезонансніших справ, щодо 

"діамантових прокурорів", взагалі відбувається.  Я з ним мав розмову, він 

готовий прийти до нас, якщо буде ваша воля до цього. Я вважаю, що його як 

діючого генерала СБУ, діючого першого заступника… Друзі, є серйозна 

ситуація насправді з ним. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, це варто зробити. 

СОРОЧИК Ю.Ю. …вирішувати питання, тому що він вже не є 

суб'єктом. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що це варто зробити, треба просто для 

цього спланувати час.  

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Ні, це є пропозиція, щоб ми просто … цю справу 

не упускали, вони її спустять з коліс. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. З приводу того, про що сказав Дмитро, ми з вами 

справді приймали рішення, що ми їдемо у Львів і в Одесу. Чесно кажучи, 

логічніше б справді їхати в Рівне і в Донецьк, виходячи з сьогоднішнього 

дня. Я думаю, що ми попросимо Юрія Юрійовича при підготовці цих слухань 

по бурштину визначитися чи ми зробимо їх в Києві чи там, якщо там, то тоді 

просто поміняємо рішення. Бо виглядає так, що ми зараз, як туристи, поїдемо 

і у Львів, і в Одесу, чого б не хотілося.  

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Зараз буде правоохоронний комітет виїжджати 

… в Рівне і буде заслуховувати там начальника міліції, а ми заслухаємо вже 

начальника поліції України. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто це варто в Києві зробити? 

(Не чути). Вони нехай може поїдуть туди. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Дмитре, ви мене зрозумійте правильно.  

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Егор Викторович, очень большая просьба, раз уже 

так разговор зашел, Донецкую область. Вы при въезде в Донецкую область, 

увидите разрушенные дома, которые еще были разрушены полтора года 

назад. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Костянтине, ми були в Сєвєро-Донецьку. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Просто там конь не валялся последние 9 месяцев. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Костянтине, ми були в Сєвєро-Донецьку минулого 

року і поїдемо в Донецьку область.  

Дмитре, щоб ми один одного правильно розуміли, я у Львів з великим 

задоволенням, мені це найбільш приємно. Але виходить, що немає зараз. Я 

думаю, що ми при підготовці по бурштину приймемо рішення куди їхати. 

Тепер Юрій Тимошенко. 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Так, друзі, я звертаюсь до вашої совісті, я прошу 

у вас всього лише 3 хвилини. Вперше за весь час нашого комітету я сьогодні 

запізнився, не просто запізнився, а обговоривши з секретаріатом, що в разі, 

якщо мого голосу буде бракувати, я все покину і прибіжу сюди. На щастя, 

обійшлося без мене. Але дивіться, ви розглядали документи 3в і там є закон, 

який був написаний не фахівцем, а я є фахівець в цій справі. Закон є 

страшний і страшно корупціогенний. Це два закони Мураєва – 3803 і 3804 

про пошукову діяльність. Закони дуже хороші і потрібні. Просто недостатньо 

прописані. Давайте проголосуємо за то, що вони є корупційні. Я дам оці 

поправки, хай він врахує. І наступного разу проголосуємо.  

Бо зараз так, як цей закон написаний, любий міліціонер вийде на поле, 

де ходить хлопчик, дитинка з металдетектором, яка збирає якісь копійки, і 

буде мати право арештувати і навіть посадити його в тюрму. Не кажучи про 

те, що притягнути до адміністративної відповідальності. Тому що тут 
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написано, що забороняється без спецдозволу пошук, ну, які-небудь пошуки 

на місцях бойових дій. Та у нас вся Україна – суцільне місце бойових дій!  

Друзі, будь ласка, ще раз кажу, та не хочу цей закон зарізати! Хай цей 

візьме, хай врахує, хай поправить і наступного разу проголосуємо. Но в 

такому вигляд і не можна! 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій, Юрій… 

ТИМОШЕНКО Ю.В. …бойових дій, зараз полізуть гранати 

викопувати! … дітьми …. Яка різниця? Місця бойових дій! 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрію, давайте так. По-перше, ми вже прийняли 

рішення. Законопроект цей розглядали. Розглядали серйозно.  

По-друге, Мураєв пропонує внести відповідальність вперше в історії 

України за так звану "чорну археологію". Це точно є проблема. Я як археолог 

за освітою можу це підтвердити. 

Те, що ви говорите про конкретне регулювання конкретних ідей, я 

думаю, що це справді процедура між першим і другим читанням. Якщо 

законопроект потрапить в зал. 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Ну, добре, як скажете. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за розуміння. Останнє. Законопроект № 2, 

матеріали, йдеться про формулювання, що ж таке є незаконним збагаченням. 

Дуже важливий у нашому напрямку законопроект. Прошу до нього 

повернутися.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, він точно не корупційний. Він точно не 

корупційний. Тут в чому запитання? Є гуру кримінального права Хавронюк. І 

він каже, що…  

(Загальна дискусія) 

Ні, ні, він про корупцію не говорить, він говорить про те, що вся 

філософія має полягати в тому… 

(Не чути)  …щоб винна людина або службовець сам доводив фактичну 

наявність свого майна. Ситуація така, що це, напевно, єдина норма 
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кримінального права… (Не чути) …на сьогоднішній день … це сама 

передбачена річ… (Не чути)  

На чиновників покладається обов'язок довести факт … не просто 

розумне тлумачення…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Докази надати? 

(Не чути)  Ситуація така, я дуже добре знаю… (Не чути) …абсолютно 

нова в минулому скликанні, абсолютно …… що вона вводиться в дію 

одночасно…  

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому виглядає так, що її краще не чіпати, пане Іване? 

Ні, там ситуація… нічого не треба… (Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А річ у тому, що право… 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви не заперечуєте? А який у нас проект рішення?  

(Не чути)  

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства, але пропонувати відхилити, бо це може 

послабити доведення провини конкретних корупціонерів.  

Прошу проголосувати за такий проект рішення. Дякую, пане Іване, за 

конструктивність.  

Всім хорошого вечора. Хто не піде на фракцію.  

 

 


