
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань запобігання і протидії корупції  

від 02 вересня 2015 року  

Веде засідання Голова Комітету Є.В.СОБОЛЄВ  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …починати. Так, ще раз, Борислава Березу ми 

можемо за трьох порахувати, але чи є в нас кворум? Є? 11 є. Нам треба ще 

одну людину.  

Я пропоную тоді почати заслуховувати голову митної служби, а далі 

вже провести всі формальності, коли до нас приєднається ще один колега. 

 Пана Костянтина Лікарчука запросив я вам. Він зробив низку дуже 

серйозних заяв, які свідчать про проблеми з наведенням порядку в митній 

службі. Плюс на мене, як і на вас, продовжується потік скарг щодо 

зловживання і продовження зловживань з конкретних регіональних митниць.  

У мене, зокрема, була розмова з головою Одеської обласної 

адміністрації Міхеілом Саакашвілі, які скаржився про цю ж проблему і про 

неможливість призначити ефективних керівників.  

Тому я пропоную зараз заслухати пана Костянтина, поставити йому 

запитання. Якщо ми побачимо, що проблема потребує великого втручання, 

великого парламентського контролю, тоді, можливо, зберемо спеціальне 

засідання комітету тільки на цю тему і вже запросимо уряд. 

Прошу, голова митної служби. 

ЛІКАРЧУК К.І. Дякую, пане Єгоре. Ви мене так гучно представили: 

голова митної служби… Насправді в нас немає ні митної служби, ні її голови. 

І вся система митних органів є частиною Державної фіскальної служби. Я 

хотів би, просто для того, щоб ми розуміли, на якому це все світі, коротко 

сказати, які події відбувались після мого призначення на цю посаду, які у 

мене були реальні повноваження, що ми намагалися зробити і що 

відбувається протягом останнього місяця. Я думаю, це буде якраз цікаво 

членам комітету і громадськості. 
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Призначили мене на посаду разом із паном Насіровим та паном 

Біланом 5 травня цього року. Я згідно чинної на той момент постанови 

Кабінету Міністрів, якою було затвердження положення про Державну 

фіскальну службу, був куратор митного напрямку. І відповідав за здійснення 

державної митної політики. В моїх повноваженнях, у мене були обмежені 

кадрові повноваження. Що я маю на увазі.  

Я міг робити подання на керівників митниць, подання на призначення 

керівників митниць та подання на звільнення керівників митниць. Тобто це 

була певна така перша стадія, перша кадрова стадія, тобто я міг ініціювати 

розгляд того чи іншого питання. Голова служби згідно чинного на той 

момент положення, мав всі повноваження щодо підписання цих документів. 

Тобто у нього не було ніяких зобов'язань підписувати ті кадрові кандидатури, 

які я даю. І в принципі з всього цього і почалася наша сумна історія. 

Насправді я зіткнувся із ситуацією, коли фактично чинний в перші дні 

мого перебування на цій посаді, мені було сказано, що кадрових повноважень 

у мене немає фактично. Що є людина, яка займається кадрами. І було 

рекомендовано прислуховуватись до цієї людини, до думки цієї людини в 

кадрових питаннях. Я називав прізвище цієї людини, це Романенко Геннадій 

Васильович. Він є керівником, він був керівником Київської регіональної 

митниці в останню каденцію, здається. При Калєтніку він був керівником 

декількох митниць, а київську регіональну він очолював вже при Клименко, 

якщо я не помиляюсь. І після того, як відбулася Революція гідності, там він 

пішов у відпустку, потім на лікарняний, щось таке було. І потім його звідти 

зняли. Але ця людина, яка дуже, за моєю  інформацією, є дуже близька до 

Ігоря Калєтніка колишнього керівника Державної митної служби і яка, 

власне, і займалася кадровими питаннями, знову ж таки, за моєю 

інформацією, при панові Калетніку. 

Після цього, ну, скажімо так, було зроблено декілька пропозицій по 

призначенню певних людей. Треба підняти просто записи, згадати, тому що  
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багато дуже подій відбувалося. Більше цих людей тим чи іншим чином була 

пов'язана із попереднім керівництвом Митної служби, я маю на увазі, 

керівництво, яке здійснювалося ще за часів Януковича в тому чи іншому 

вигляді. 

Після того, як я відмовився це робити, скажімо так, всі мої кадрові 

ініціативи, всі мої організаційні ініціативи, які були, вони  були фактично 

заблоковані, тобто, ну, десь з середини травня по початок червня служба 

знаходилася в такому певному заблокованому вигляді. Після цього я декілька 

разів намагався, тому що працювати треба було так чи інакше, рухатися 

кудись треба було, намагався знайти компроміси з не те, щоб компроміс, ну, 

скажімо так, щоб вони пропонували людей, якщо вони когось вважають за 

необхідне пропонувати, хоча б без такого серйозного сліду. Тобто без того, 

щоб люди були прямо замішані у корупційних діях. Тому що проти самого 

Романенка була кримінальна справа, вона була, ну, досить серйозно 

розслідувана. І в серпні 12014 року там, ну, скажімо так, відбулися певні 

події, вона була закрита Міністерством внутрішніх справ, Генеральна 

прокуратура, там, здається, вони закрили цю справу, тому що сама фігура 

Романенка, вона досить цікава, це лю… Ну, як цікава? В такому печальному 

значенні цікава, тому що це людина, яка керувала Київською митницею під 

час того, як був Майдан. Це людина, яка, ну, також в цей період, ви знаєте, 

що на Київській митниці і спецзасоби прибували певні, і там були всілякі 

історії пов'язані з Майданом. Але не тільки це є головним. Головним є те, що 

дуже багато здійснювалося різних дій пов'язаних із, ну, скажімо так, 

ситуаціями, які, які на митниці за Клименка, за Калєтніка існували. Тобто це і 

те, що називається ігри із митною вартістю. При тому, коли здійснюється 

діяльність, скажімо так, по розмитненню товарів на різних митницях за 

різними тарифами. І відповідно, насправді, з точки зору, там, Комітету по 

протидії корупції це, мабуть, і є одним із самих цікавих моментів, тому що 

дуже багато корупції на митниці і відбувається саме там. Тому що, там, грубо 
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кажучи, ви можете на одній митниці розповсюдити один і той же товар за, 

там, за суму "х", а на іншій митниці ви можете розмитнити один і той же 

товар за суму "х" мінус 50 відсотків, наприклад. І оці 50 відсотків це і є оця 

корупційна складова, яка в пропорції, як правило, 50 на 50, наскільки так 

мені люди розказували, ділиться між, власне, підприємцями та митницею.  

Загалом ми говоримо про досить значні кошти, які йдуть поза 

державним бюджетом, і, які фактично, ну, те, що називається, йдуть до 

кишень різних людей. 

Закінчилася ця вся, я можу сказати зараз вже, нерівна боротьби тим, що 

на початку серпня в мене забрали всі повноваження щодо керівництва 

митницею. Тобто Кабінет Міністрів України вніс зміни про Положення про 

Державну фіскальну службу, де фактично було знівельована роль 

заступників голови Державної фіскальної служби. Тобто самі посади 

заступників залишились, але щодо  мене конкретно, то було вилучено 

поняття, "що таке державна митна справа" і  будь-які повноваження пов'язані 

із  кадровою політикою на митниці. Тобто з 6 серпня я не підписав жодного 

кадрового документу. Після цього вже там людина, яка займається кадрами у 

нас до мене з документами  ця людина  більше не заходила.  

Я для себе прийняв рішення, що ця ситуація є неприйнятною і у мене 

залишався єдиний варіант, який я для себе розглядав, це звертатися до 

громадськості і пояснювати цю ситуацію. У мене  ні в якому разі не було і 

немає бажання сидіти в цьому кріслі без повноважень і в суспільному… в 

громадській думці відповідати за діяльність митниці. Тому що фактично 

керівництво митницею на даний момент, я не здійснюю. І, власне, звідти от, 

мабуть, те, що публічно бачили і пішли різні конфліктні ситуації до того як 

така ситуація  відбулась. І коли я мав певні важелі впливу  на систему ми 

змогли дещо і наростити платежі до бюджету. Тобто ми, наприклад, за 

липень  хоча це дуже  важкий місяць ми перевиконали на  сім відсотків  

бюджет, це може там не так багато, але 1 мільярд 280 мільйонів гривень ми 
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додатково додали до плану Мінфіну. І я вважав, що там навіть, якщо я  

завдяки публічній активності зможу певним чином цю ситуацію 

загальмувати, яка відбувається, я вже якісь гроші для держави  збережу. І так 

воно й вийшло, ми навіть за серпень дали плюс 700 з чимось мільйонів,  730 

мільйонів. Тобто насправді, але зараз ситуація виходить з-під контролю 

повністю люди на митницях, я вже навіть… Мені вже навіть важко 

слідкувати, хто й куди призначений. Тому що я про це дізнаюся, як правило, 

із засобів масової інформації, хто призначений на яку митницю. І, взагалі, 

йде така концепція повного поглинання митниці, ліквідації митниці, її 

розстворення в Державній фіскальній службі, це ще одна така дуже велика 

тема. Вона має, на мою думку, дуже серйозний корупційний слід також. 

Тому що якщо ліквідувати цю систему органів, то і потоки фінансові, які 

ідуть на митниці, вони будуть дуже легко розстворені в загальних 

бюджетних потоках  і  їх буде дуже важко контролювати і дивитися, що саме, 

де, хто звідти забрав. Я тому думаю, що все це має досить такі далекосяжні 

плани. 

Дуже показовою, на мою думку, було те, що це все робилося,  оця 

реформа, вона ще розроблялася за попереднього керівництва Державної 

фіскальної служби, ще коли  пан Білоус був керівником. І вони цю реформу, 

скажемо так, під столом, я можу це з відповідальністю сказати,  

обговорювали в рамках самої  Державної фіскальної служби без залучення 

громадськості, без залучення департаментів митного напрямку фіскальної 

служби і, скажемо так, з деякими людьми з МВФ  вони  радилися. Але все ж 

таки  відклали професійну профільну  митну місію МВФ, яка  повинна була 

розпочати свою роботу, якщо не помиляюся, 10 вересня, вони відклали  її на  

2016 рік. Тобто уряд попросив, щоб вона була відкладена. Таким чином 

експерти МВФ  не можуть приїхати на місце, розібратися у цій ситуації, дати  

свої поради, чи правильно це робиться, чи неправильно це робиться, і 
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висловити свою думку. І приїдуть вже тоді, коли фактично ліквідація повна 

системи митних органів буде завершена.  

Я вважаю  з  професійної точки зору  цю ситуацію некоректною і тому, 

що там,на мою думку, є глибока корупційна складова, і тому що таким  

чином держава втратить керованість митницею, ну, дуже сильно.  Тому що 

фактично нічим буде керувати. Це при тому, що митниця вона, там  

фіскальна функція важлива, але вона виконує інші функції. З точки зору, 

наприклад, Всесвітньої митної організації основною функцією митниці є 

безпекова функція, це безпека кордону і функція сприяння міжнародній 

торгівлі. Це основні функції. Фіскальна функція в європейських странах у  

митних… країнах у митниці додатково. 

От така в принципі ситуація. Я, знаєте, я коли про це розповідаю, мені 

кажуть, що це не додає оптимізму, воно насправді дуже сильно не додає 

ніякого оптимізму і мені, але я вважаю, що про це треба говорити, тому що 

незважаючи на те, що це така галузева реформа, і вона дещо така дуже 

професійна, вона вузькоспеціалізовано може розглядатися, але вона має дуже 

серйозні наслідки для всієї держави, для кожного громадянина, тому що все 

ж таки митниця приносить з місяця в місяць до 50 відсотків Державного 

бюджету формує. І тут, я думаю, необхідно, щоб всі знали про те, що 

відбувається, можливо, якщо всі будуть знати, то і відбуватися щось буде 

інакше. 

Я про це говорив багато і з паном Саакашвілі, також окремо по Одесі 

ми з ним говорили, там є декілька, якщо вам цікаво, там є декілька 

проблемних аспектів по Одесі. 

Перший проблемний аспект, це призначення керівника Одеської 

митниці, тому що ця тема була однією з перших тем, якою я займався, 

зокрема, на початку червня я приїхав до Одеси і познайомився з паном 

Саакашвілі, відразу після його призначення, і ми домовились, що ми 

розробимо умови проведення конкурсу на заміщення цієї посади, ми їх 
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дійсно розробили, і десь, якщо я не помиляюся, в 20-х числах червня ми їх 

подали на розгляд пана Насірова, голови фіскальної служби, і вони там 

успішно пролежали 2 місяці, і тільки от минулого тижня, вже після того, як 

після там певної маніпуляції на уряді скандал вийшов в пресу, вже тільки 

після цього, в п'ятницю чи в четвер, фіскальна служба про проведення цього 

конкурсу нарешті. Тобто насправді те, що воно публічно вийшло, вже дало 

певний результат, те, що конкурс вони оголосили. Це одна проблема. 

Друга проблема. е те, про що він говорив, власне, на уряді, це про 

направлення товарних потоків із Одеської митниці на інші митниці, 

фіскальна служба вийшла з таким повідомленням, що цього не відбувається, 

але якщо ми подивимося на документи, на реальні митні декларації, які 

оформлювалися, то стане цілком очевидно, що товаропотік дійсно перейшов 

в великій частині на інші митниці завдяки тому, що ці митниці, ну, мають 

можливість оформлювати той же самий товар за більш дешевою ціною. 

Тобто у нас є такі приклади, наприклад, отака  кричуща ситуація: 20 серпня 

без на… підприємств, але 20 серпня в нас були завезені через Одесу 

бензопили і вони, от дві однакових машини і два однакових види товару, 

одна машина пішла на Черкаську митницю,  інша машина пішла на Київську 

обласну митницю. І на Київській обласній митниці вона була розмитнена в 

три рази дешевше, той же самий товар. Ну, от вам і для ілюстрації того 

потенціалу, який в цих питаннях є. 

Таких випадків не мало, вони там, може, не такі кричущі, десь вони  

там більш акуратно це намагаються робити, але ситуацію у митній сфері 

дуже складна, тому... от, те, що я хотів сказати. Якщо є питання у членів 

комітету, я готовий відповісти. 

БАРНА О.С. Можна? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу Олег Барна. 
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БАРНА О.С. Ну, це дуже .... І  це питання не болюче, тому що робота 

митниці заслуховувалася в нас. Значить, я так зрозумів, що ви взагалі не 

маєте впливу на кадрові призначення? 

ЛІКАРЧУК К.І. На даний момент – ні. 

БАРНА О.С. Щодо цієї... періоду, що був відзначений, ключові посади 

на митниці в департаментах завелися чи очолили нові люди, незалежні від 

системи, чи?.. 

ЛІКАРЧУК К.І. Вдалося завести одну людину на департамент по 

боротьбі із митними правопорушеннями, дуже важко це відбувалося. Але там 

через два місяці нелегкої боротьби це вдалося зробити. Не вдалося завести 

нову людину на інший ключовий департамент, власне, митно-тарифного 

регулювання, тобто там була така дуже важка історія із попереднім 

керівником, який не хотів звільнятися і досі він не хоче звільнятися. Його 

начебто збираються перевести просто до центрального апарату фіскальної 

служби в якийсь інший департамент. Але мені не вдалося, ну, скажемо так, 

людину, якій би я вірив, призначити на цей департамент, це дуже…… 

БАРНА О.С. Ну про Геннадія Романенка ми знаємо, він там займає  

зараз одну з ключових посад… 

ЛІКАРЧУК К.І. Ні, дивіться, воно… 

БАРНА О.С. Його бувша секретарка Кривенко. 

ЛІКАРЧУК К.І. Дивіться,  вони дуже   хитро поступили із Романенком, 

тобто насправді Геннадій Васильович він під люстрацією взагалі-то  

знаходиться. Він там начебто у прикордонній службі пройшов якусь, десь він 

відслужив…  

БАРНА О.С. АТО… (Не чути) 

ЛІКАРЧУК К.І. Ну, все це я  не знаю, це я таке чув.  

БАРНА О.С. Ну фактично він був тоді, коли розмитнювалися  

спецзасоби і зброя, яка завозилася на  Майдан. 



9 

 

ЛІКАРЧУК К.І. Да. Я про це говорив, але це… Я так розумію, це 

питання окремо досліджується правоохоронними органами. Я не знаю, який 

там статус. Ну мені  тому про це важче говорити, я не  був учасником тих 

подій в Київській регіональній митниці. Але щодо його посади, тут 

розумієте, в чому хитрість. Він, насправді, займав посаду позаштатного 

радника голов и служби, тобто фактично він не був в апараті служби.   І ті 

повноваження, якими він був наділений, він був наділений неформально. І в 

результаті того, що він був наділений цими повноваженнями неформально,  

виникає там певний маневр говорити,  що він не займає  ніякої посади  і так 

далі. І насправді, там навіть з точки зору кримінального судочинства, його  

важко було б за щось піймати. Тобто  ну от така ситуація.  

БАРНА О.С. Можна, я ще  хотів би спросити останнє, я вже біжу. Ми 

тут часто обговорювали таких людей славнозвісних, як Сьомка, Кутикіна, 

Шеремета. Вони там залишаються? 

ЛІКАРЧУК К.І. Шеремет – це  начальник управління власної безпеки. 

Його привів з собою пан Насіров, він його, здається, однокласник. Він там 

залишається. 

Кутикіна. Знайоме прізвище, але вона… 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Волинська митниця. 

БАРНА О.С. Волинська  

ЛІКАРЧУК К.І. Волинська. Ну може і залишається десь. Заступник 

вона чи… 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Вона була колись заступником на Львівській 

митниці. а зараз вона… Олег, вона  зараз не працює на митниці, вона там 

працює під митницею. 

ЛІКАРЧУК К.І. Може. Тому що прізвище знайоме, але  я не пам'ятаю, 

щоб вона десь була на керівних посадах.  

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Кутикіна, яка відсиділа в СІЗО за отримання 

хабара. 
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ЛІКАРЧУК К.І. А, да, да, да, да… Да, да. 

(?) БЕРЕЗА Б.Ю. … при якій владі? При Януковичі? Вона була визнана 

хабарницею ще при Януковичі.  

(Загальна дискусія) 

ЛІКАРЧУК К.І. Да, да, да, щось там було таке, я пригадую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Дмитро Добродомов. Колеги, прошу, тихше! 

Дмитро Добродомов. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Іван Іванович, Дмитро Добродомов виступає. 

Дякую. 

Скажіть, будь ласка, я правильно зрозумів, що ваше призначення, одна 

з ключових задач – це було реформування митниці? 

ЛІКАРЧУК К.І. Ну, в напрямку… 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Позаяк вас зараз позбавили права кадрового 

призначення, відповідного у вас немає впливу на діяння своїх підлеглих. 

Тому у мене два питання до вас. Чи проводиться без вас, так виходить з 

ваших слів, взагалі якесь реформування на митниці зараз? І друге питання: а 

що входить взагалі у ваші обов'язки, зараз ви є заступник, а чим ви 

займаєтеся на своєму місці? 

ЛІКАРЧУК К.І. Дивіться, я… я з другого почну. Я курую три 

департаменти в центральному апараті і займаюся там розглядом питань, 

пов'язаних з діяльністю цих департаментів, підписую відповідні документи. 

Насправді питання в тому, що, розумієте, знаходитися в цьому статусі з 

цими  повноваженнями, ну, це абсурд, і, рано чи пізно, цю ситуацію потрібно 

вирішувати. І, я думаю, скоріше рано, ніж пізно. Це перше. 

А щодо того, які реформи проводяться, ну, я не думаю, що будуть 

якісь… 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Просто на вашу суб'єктивну думку. Давайте 

логіку збудуємо наступним чином. Була висловлена претензія спершу в нас 

тут на комітеті, а потім Прем'єр-міністр провів внутрішнє розслідування, був 
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призначений новий керівник ДФС і відповідно ви як нові заступники. Так? 

Ключова задача була – реформування. Це був травень. Сьогодні ми маємо 

вересень. Ви є в системі, ви людина відверта і щира, і дякую, що ви прийшли 

і ми маємо змогу з вами спілкуватися, і дуже також зацікавлені в 

реформуванні. Скажіть вашу суб'єктивну оцінку: від травня до вересня чи 

бодай щось змінилося в діяльності митниці, яка є флагманом корупції в 

нашій країні, ми це прекрасно розуміємо? 

ЛІКАРЧУК К.І. Я думаю, що в кращу сторону ні.  

І, до речі, я якраз хотів вам… якраз вам сказати. Ми були з вами на 

ефірі вкінці червня і говорили про Моніторинговий центр. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Так званий back-office.  

ЛІКАРЧУК К.І. Так званий back-office, який ми хотіли б відкрити, 

поновити, який діє досить ефективно в рамках Державної митної служби. 

Потім, коли Клименко це все об'єднав, він зробив свій моніторинговий центр, 

який йому повинен був, там, для його цілей слугувати 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Для „чорної” бухгалтерії.  

ЛІКАРЧУК К.І. Ну, да. Значить… Мабуть.  

Ми піднімали це питання декілька разів. На жаль, пан Насіров зайняв 

позицію таку, що це непотрібно. На жаль, ми це не можемо тому поновити. 

Ви тоді мені задавали це питання саме в такому контексті, ви були 

абсолютно праві. Але ж спробувати треба було. Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Віктор Чумак.  

ЧУМАК В.В. Дякую. В мене 4 питання.  

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ого!  

ЛІКАРЧУК К.І. Чотири питання? 

ЧУМАК В.В. Я вас дуже уважно слухав, вони дуже прості, дуже прості 

питання. 

Перше. Ви сказали таке, що за постановою Кабміну ви втратили 

повноваження щодо кадрових призначень. Хто був ініціатором цієї 
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постанови? Фактологічно, хто був ініціатором цієї постанови? Тобто людина 

якась, хто готувала ці постанови або хто був під дулом розроблення цієї 

постанови?  

Друге питання. Ви сказали про те, що на сьогоднішній день йде 

розмивання митниці у системі Фіскальної служби. Це теж не може бути 

просто так саме по собі. Чи є якась, документ, який визначає концепцію 

розвитку митної справи, взагалі митниці? Або чи є група людей, яка 

проводить, або зводить це в систему, скажемо, в системі митниці таке 

розмивання?  

Третє питання. Ви в своїх словах отут, коли говорили, "ви" в такому 

невизначеному порядку говорили, що я пропонував, щоб "вони" не 

пропонували людей з якимось шлейфом.  

ЛІКАРЧУК К.І. Явним корупційним шлейфом.  

ЧУМАК В.В. З явно корупційним шлейфом.  

ЛІКАРЧУК К.І. Да.  

ЧУМАК В.В. Питання, хто такі "вони"? Тобто вони, вони повинні мати 

прізвища як мінімум ці "вони".  

ЛІКАРЧУК К.І. Ну, я… я, ці "вони" – це Романенко і Насіров.  

ЧУМАК В.В. Ці "вони"? Ну, все. Це питання знімаємо. Це Романенко і 

Насіров, які пропонують людей з серйозним. 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не чути)  

ЧУМАК В.В. Ну, я маю на увазі.... 

І останнє питання мені стосується Одеської митниці. За... ми 

пам'ятаємо всі дуже добре пам'ятаємо, що ми говорили про те, що за рахунок 

надходжень позапланових на Одеську митницю буде побудовано там за 50 

відсотків цих надходжень буде, повинно було побудована дорога Одеса–Рені. 

В мене таке, на скільки я знаю на сьогоднішній день, на сьогоднішній 

день іде невиконання плану на Одеській митниці мінімум на 15 відсотків. 

Тому що вантажі, які повинні були іти на Одеську митницю і які повинні  
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бути, стати тим самим джерелом надходження щодо побудови цієї дороги, 

вони звідти пішли. 

В мене до вас питання як до фахівця: це є об'єктивний процес, коли 

вантажі тікають з митниці, на якій там ставиться якийсь більш-менш прозорі 

правила і ця митниця стає прозорою і зрозумілою, але не корупційною, от, 

тобто це  об'єктивно? Чи це є спланований процес для того, щоб в принципі 

дискредитувати саму ідею можливості передачі певних коштів від 

позапланових надходжень на митницю, ну, для таких соціальних проектів, як 

дорога Одеса–Рені? Дякую. 

ЛІКАРЧУК К.І. Дякую. 

Да, да, питання, на перші два я відповім потім, тому що відповідь на 

них досить легка. На... по Одесі, по четвертому питанню, дивіться, ситуація 

наступна: ніякі вантажі просто так нікуди не тікають. Вони тікають тоді, коли 

це вигідно робити декларантам. У нас склалася абсолютно патологічна 

ситуація, коли вантажі, які призначені для Одеси, для областей, які 

знаходяться коло Одеси, вони їдуть на Київ, на Київську область, зараз в 

більшості, не на Київ навіть, і розмитнюються на Київській області, потім 

повертаються. Тобто логістичні витрати, які є, вони є більш вигідніші, ніж 

розмитнювати на Одесі. Тобто це нічого так просто не відбувається, це 

перше. 

Друге. По бюджетам, по індикативам, по тому, що було зроблено. На 

початку липня були збільшені, причому абсолютно незаконно, на мою думку, 

плани для митниці на 20 відсотків просто, скажімо так,  волюнтаристські, 

причому не  вносилися зміни до  Закону України "Про Державний бюджет" 

навіть не Міністерство фінансів наскільки мені  відомо ці  зміни робило. Це 

зробила державна  фіскальна служба своїм наказом за підписом Насірова, 

якщо я правильно пам'ятаю, були збільшені на 20 відсотків ці, скажімо так, 

збори. Тобто і одеські також.  
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Далі, що відбувається? Скажімо так, йде  корегування по цим зборам. 

На мою думку, от  ця ідея дати  50 відсотків від додаткових надходжень вона 

само по собі трошки маніпулятивна з боку тих, хто  її забезпечує реалізацією.  

Тому що корегування планових показників надходжень від митниць може  

здійснюватися державною фіскальною службою фактично в ручному режимі 

за погодження з Міністерством фінансів. Тому це знаєте, це як  морковка, яка 

висить перед віслюком, який за нею йде і йде і йде, а вона все далі  й далі й 

далі уходить від нього. 

Тому я думаю, що це теж не зовсім щира така позиція. І головне, що 

для деяких митниць плани були скореговані  таким чином, що вони їх 

виконують і перевиконують. А для деяких вони  були скореговані таким  

чином, що їх неможливо виконати. І, зокрема, на мою думку,  і для Одеської 

митниці теж. От така відповідь.  

А щодо перших двох питань, то всі проекти реформи щодо митниці, я 

не бачив, скажімо так, концепція реформування митниці, яка була б 

підготовлена Державною фіскальною службою і затверджена нею. Ми 

готували як митні департаменти таку концепцію декілька разів, і декілька 

разів її представляли і експертам Міжнародного валютного фонду, і 

всередині державної фіскальної служби, і я про неї говорив з міністром 

фінансів. Але так сказати, що наша думка враховується, я не можу, вона не  

враховується і фактично в центральному апараті державної фіскальної 

служби податковими  департаментами  приймаються  всі рішення, пов'язані із 

тим чи іншим реформування митниці. Тобто відповідь на  ваші перші два 

питання наскільки мені відомо, всі  ці ініціативи виходять із ДФС.  Далі вони 

подаються як  ініціативи  Міністерства фінансів на уряд. От у мене така 

інформація. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу Юрій Дерев'янко, далі –  Ігор Попов. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б.  Доброго  дня,  шановні колеги. Доброго дня, пане  

Костянтине.  Чи я правильно зрозумів, що  основним  антиреформатором чи  
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гальмом, чи зацікавленим в  збереженні старої системи, в тому числі кадрів з 

часів Калєтніка сьогодні є Насіров, який фактично блокував спочатку ваші 

повноваження як  державного службовця замість того,  щоб їх підтримувати.  

Це перше.  

І друге. Після створення внутрішньої конфліктної управлінської 

ситуації,  ініціював через уряд позбавлення вас таких повноважень. Це перше 

питання. 

ЛІКАРЧУК К.І. На мою думку, це так.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Друге питання. Чи ви як службовець, який мав 

відповідні  повноваження відповідно  до закону і розуміли, що  вони вам 

перешкоджають у діяльності, робили якісь дії. Я маю на увазі,  звернення до  

міністра фінансів  як до органу, який є органом  управління фіскальної 

служби в уряді, чи до Генеральної прокуратури як особа службова, який  

перешкоджають у здійсненні діяльності.  Чи були такі дії і чи була відповідна 

реакція керівництва Міністерства фінансів і Генеральної прокуратури на такі 

ваші звернення? 

ЛІКАРЧУК К.І. Дивіться, це питання абсолютно правильне і дуже 

цікаве. У мене  є дуже багато проектів таких звернень.  Проблематика у тому, 

що постійно така ідея в Міністерстві фінансів  існує, що якби я таке робив, то 

воно було б там некомандною грою.  Наскільки мені відомо,  в Міністерстві 

фінансів саме є думка така, що  мене треба обов'язково звільнити, тому що  я  

некомандний гравець. Я просто на це пояснював, що я не хочу  бути гравцем 

в команді Романенка і Насірова, я дійсно в цій команді некомандний, мабуть, 

гравець. Я піднімав ці питання на багатьох рівнях, в багатьох розмовах і в 

багатьох ситуаціях перед, ну, скажімо так, самими вищими посадовими 

особами цієї держави. Я хотів би цим обмежитися.   

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Чи... Останнє питання: чи є, чи ви бачите в уряді, я 

так розумію, що ви намагалися донести це питання і до членів уряду, чи в 

Міністерстві фінансів ті люди, які вас підтримують в реформуванні служби, 
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зокрема, в оновленні кадрових... кадрів часів, скажімо так, Януковича і 

Калєтніка у фіскальній службі і в митниці, зокрема?  

ЛІКАРЧУК К.І. Я вам розкажу одну  історію, яка, от я зараз пригадав 

як раз, яка була чи-то не першою кадровою історією взагалі от, яку я 

побачив.  

Ми підібрали, я підібрав ряд кадрів на і начальників департаментів, і на 

начальників митниці, близько 5 чи 7 людей, які були запрошені на співбесіду 

в Міністерство фінансів до пані Макєєвої і фактично всі вони пройшли 

успішно цю співбесіду. В результаті призначені на посаду були, здається, 

двоє з цих семи людей, чи двоє, чи троє. От така була ситуація, після цього я 

жодного разу не пам'ятаю, щоб хтось проходив співбесіди у Міністерстві 

фінансів і я думаю, от в мене склалося таке враження, що у Міністерства 

фінансів немає особливої зацікавленості у розгляді кадрових питань, що вони 

це більше спустили на голову Державної фіскальної служби, і там 

займаються більше питаннями іншими. 

Щодо митниці, я вам можу заявити мою особисту думку, що я думаю, 

що зараз у Міністерстві фінансів професійно до реформування митниці не 

підходить ніхто і не розглядає ці питання взагалі ніхто. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. А яким чином не посадова особа може керувати 

посадовцями такого рівня як ви? Скажіть мені, коли ми говоримо про  

"смотрящего" Романенка Геннадія Васильовича і про те, що він є.... 

ЛІКАРЧУК К.І. Дуже просто, це дуже просто відбувається. Є людина, 

яка має певні, ну, те, що я кажу, неформальні повноваження, яка приходить 

до вас і говорить, що там було б непогано призначити туди цю людину, туди 

– цю людину. А ви кажете: "Я цього робити не буду. Я хочу призначити туди 

цю людину, а туди – іншу людину, да. І робите відповідні подання на голову 

служби, підписуєте їх і вони лежать.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за роз'яснення. Прошу Ігор Попов.  

(Не чути)  
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ЛІКАРЧУК К.І. Ну, такої як кадрова колегія – ні. є якась кадрова рада. 

Але вона не працює, наскільки мені відомо. 

ПОПОВ І.В. Пане Лікарчук, з мого багатого бюрократичного досвіду, 

навіть якісь нещасні сільські районні адміністрації і керівник намагається все 

узурпувати або в нього є якийсь по квоті призначений перший зам, який так 

само веде апаратні ігри і намагається все це узурпувати, забрати, знаючи 

апаратну роботу, і це робить.  

Тобто ви від нас хочете, щоб ми наїхали на Насірова і, щоб вам віддали 

кадрові повноваження назад… 

ЛІКАРЧУК К.І. Ні.  

ПОПОВ І.В. …і ви тоді зробите реформи? Це ж не дуже серйозна 

розмова.  

Тобто… І це не зовсім предмет відання комітету, тому що це тоді має 

займатися Комітет по митній податковій політиці, який якраз і забезпечує 

законодавче забезпечення і контроль за діяльністю своїх піддослідних 

установ. Якщо є підозра на корупцію, то тут є два варіанти реагування.  

Один – по адміністративній вертикалі і Юрій Богданович почав якраз 

цю розмову. Якщо це Яресько, яка не хоче слухати і прикриває Насірова. То 

ми як політики вже повинні реагувати політично чому вона. Чи не в курсі, чи 

чому вона покриває. 

Якщо це Макєєва… Хоча про Яресько і про Макєєву до цього дня, 

скажімо, в мене були позитивні враження, тому що, звичайно, я не фахівець в 

фінансах і в митній справі. Проте, якось по суб'єктивних оцінках ці люди 

дійсно рухали реформи. Тобто, можливо, треба було як мінімум просити 

особистого прийому міністра. І як заступник центральної виконавчої влади, 

ви цілком маєте на це право, і якби вона відмовляла протягом місяця, це уже 

щось було б. Треба подавати було доповідні із описом ситуації про те, що ця 

постанова дійсно заважає проводити правильні реформи. 
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Щодо фактів корупції. Ви навели непряму інформацію про заниження 

митної вартості. Тобто, але навіть з цією інформацією ви як посадова особа 

маєте повне право звернутися до Генеральної прокуратури. Звичайно, я не 

дуже вірю, що в даній ситуації ця Генеральна прокуратура дуже швидко 

розслідувала об'єктивно цю справу. Але був би факт заяви. І тоді ви могли б 

до нас звертатися з тим, що ця, по цій заяві невідкрито кримінальне 

провадження або воно закрите.  

Більше того, чи готові ви зараз би назвати, скажімо, не просто непрямі 

звинувачення, але працюючи всередині, куруючи кілька структурних 

підрозділів, я думаю, цілком можна було б отримати більш глибоку 

інформацію і про ті фірми-прокладки, і про "податкові ями", і про офшори, 

на які ідуть кошти, отримані незаконним шляхом. І тоді, дійсно, ми могли б 

своєю  парламентською діяльністю підтримати ці подання щодо конкретних 

корупційних схем. Тому що просто  винести це на громадськість… Ми, 

дійсно, вам співчуваємо, ми, дійсно, хотіли б, щоб ви провели ті реформи, які 

заявили.  

Проте, от є два шляхи: або звільняти тих, хто гальмує, і йти по 

вертикалі, тобто Ясіров-Яресько-Кабмін і парламент як політичний орган, 

який контролює це.  

Друге – це правоохоронні органи, Генеральна прокуратура по 

конкретних фактах, конкретних епізодах корупції. Ми готові допомагати 

цьому, але треба тоді не проекти, треба, щоби ви їх підписували.  

ЛІКАРЧУК К.І.  Дякую.  

Насправді, ми підготували підборку документів, конкретних 

декларацій, які можуть свідчити... свідчать, на нашу  думку, про те, про що 

ми говоримо зараз. І пан Саакашвілі зробив звернення до правоохоронних 

органів щодо порушення справи з цього приводу. Як тільки будуть відповідні 

запити, я всю цю інформацію надам. Вона є комерційною, конфіденційною 

там з конкретними назвами фірм і так далі, тобто їх можуть отримувати 
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слідчі органи. І я обов'язково цю інформацію надам. І також  пораджу їм, 

кого їм треба  буде допитати в центральному апараті ДФС для того, щоб цю  

інформацію пояснили, прояснили і допомогли розібратися в ситуації.  

Щодо  питань звернень… Щодо питань доповідних записок, то цього 

всього було дуже багато. І зверталися ми і на Комітет з питань митної і 

податкової  політики щодо реформи, яка проводиться, і щодо цієї Постанови 

Кабінету Міністрів за моїм підписом. Воно, насправді, дещо некоректна, 

тому що  з бюрократичної точки зору я не зовсім маю такі можливості, але 

ми навіть це переступали і такі звернення робили.  

І щодо тих питань, які ви говорите, ви майже, фактично, прочитали те, 

що відбувалося. Я, дійсно, там один раз був на прийомі у Яресько, і я їй це 

пояснював. Після цього декілька разів намагався попасти, не виходило там. 

Чи вона заміщала Яценюка, чи то вона ще кудись поїхала. Ну, тобто таке. Це 

все, що ви говорите, це робилось в рамках тих можливостей, які у мене є, 

точніше, були на той момент. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Борислав Береза. 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не чути)  

ЛІКАРЧУК К.І. Насправді і я не керівник митниці. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, давайте по черзі говорити. Борислав Береза. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Добрый день! 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я думаю, важлива ця інформація. 

БЕРЕЗА Б.Ю. У меня к вам два вопроса всего. Учитывая, что вы 

специализировались по кадровому вопросу и персоналиям. Скажите 

пожалуйста, что-нибудь поменялось на Закарпатской таможне после 

стрельбы или ничего не поменялось? Я имею в виду не только в персоналиях, 

а вообще в пресечении контрабанды, в изменении всей этой ситуации 

которая там произошла. Это вопрос первый, №1. По-моему, это вопрос, 

который, просто сейчас молчат, о нем никто не говорит, а хотелось бы узнать 
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у специалиста, которым вы являетесь. Есть ли качественные изменения на 

Закарпатській митниці? Это первый вопрос. 

Второе. Сегодня – День Одессы, сегодня день города. И я общался с 

одесситами, они говорят одну и ту же фразу. Если бы те деньги, которые на 

Одесской таможне руководство таможни кладет себе в карман, а часть 

отсылает в Киев, вложить в бюджет города, то Одессу было бы не узнать 

через пару лет уже. Скажите, пожалуйста, можно ли что-то сделать в 

пресечение контрабанды на уровне законодательном? Вы как специалист 

считаете. Или все-таки вопрос исключительно в персональных?  

То есть проще. Нам надо выписывать новый закон или просто брать 

людей, которые вообще никогда не были связаны с таможней, с налогами, 

брать людей или действительно там не знаю, брать западных специалистов. 

Вопрос на законодательном уровне или вопрос в персоналиях? Закарпатье, 

Одесская мытныця. 

ЛІКАРЧУК К.І. Спасибо. Одесская таможня, я думаю, вопрос больше в 

персоналиях. Я не уверен, что это вопрос законодательного уровня. Хотя есть 

проекты законов о внесении изменений в Таможенный кодекс по 

определению таможенной стоимости, который соответствует требованиям, 

нашим международным обязательствами, которые у нас есть, которые мы 

разработали. И я не уверен просто, что Государственная фискальная служба 

их подала.  

То есть в действительности потому что вы должны понимать, как это 

проходит. Мы разрабатываем, делаем докладную записку на председателя 

службы. А дальше оно где-то там куда-то идет или не идет. Значит поэтому. 

Это один вопрос.  

Но по Одесской таможне, то, что вы говорите, оно в принципе 

корректно. Я не знаю там кому что передается  на Киев, я могу только 

предполагать. И тут  не хотелось бы предполагать, а хотелось бы, чтобы в 

этом  больше  разобрались. Но   как бы то, о чем идет речь, это то, о чем 
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говорит и  Саакашвили постоянно, что  действительно есть некий потенциал 

для того, чтобы каким-то образом город развивать или если перенаправить 

эти потоки, если их обелить, если их оставить в  Одессе. Вы правильно 

говорите, я здесь ничего не могу добавить.   

БЕРЕЗА Б.Ю.  Так закон или персоналии?  

ЛІКАРЧУК К.І. И то, и другое.  

Второй вопрос по Закарпатью. Я в действительности дважды 

докладывал на заседании  временной следственной комиссии по Закарпатью 

о ситуации, которая там есть, и достаточно детально. Я думаю, что они в 

ближайшее время, насколько я знаю, собираются выпустить отчет и 

возможно они отразят там эти моменты тоже.  

Ситуация по Закарпатью достаточно непростая. И я могу сказать свое 

личное мнение,  что там  собственно произошло и почему оно произошло. И 

в какой-то мере, что было сделано вот с нашей стороны как со стороны  

таможенного направления, потому что я  эту ситуацию знаю более подробно 

в связи с тем, что вот как раз на Закарпатье мне удалось назначить своего 

человека, скажем так, человека, которого… 

БЕРЕЗА Б.Ю. Вам удалось назначить своего человека до стрельбы или 

после? 

ЛІКАРЧУК К.І. За две недели до стрельбы.  Значит, по моему мнению, 

что произошло…Это опять же мои умозаключения, они не обязательно будут 

подтверждены отчетами. Но там существовало две, я это уже говорил  на  

заседании ТСК и могу повторить здесь. Там существовало два вида, ну 

скажем так, деятельности, которая касается контрабанды сигарет прежде 

всего. Потому что контрабанда сигарет –  это один  из самых выгодных видов 

контрабанды, там большие деньги. Контрабанда через таможню и 

контрабанда через зеленую границу, это вне пунктом пропуска. Значит, 

контрабанда через таможню контролировалась одним направлением. 

Контрабанда через зеленую границу контролировалась другим 
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направлением. Задачи, которые ставились руководством страны и 

Президентом, в тому числе публично, передо мной, заключались в том, 

чтобы вот эти вот контрабандные потоки, которые были, максимально 

перекрыть. И именно с такими инструкциями мы туда назначили господина 

Крутяка, Олега Крутяка, который, ну, буквально в течение нескольких недель 

подготовил отчет о том, что он сделал, какие там он потоки, какие схемы он 

останавливал. И я не исключаю, что эти направления, там, кланы – как это 

правильно назвать, я не знаю, - решили, что там нужно что-то переделить, на 

"зеленой" границе, не исключаю. Потому что на таможне мы делали 

максимально все, для того чтобы порядок там навести и эту контрабанду 

остановить. И те отчеты, которые у меня были о деятельности таможни, та 

информация, которая поступала с той стороны, в принципе, 

свидетельствовали о том, что это ведется достаточно успешно. 

После того, как все произошло, было несколько таких, достаточно 

сложных ситуаций. Были поручения, которые давались через средства 

массовой информации Премьер-министром, относительно того, что там надо 

всех уволить, на Закарпатье чуть ли не всю таможню уволить. Ну, я тоже 

докладывал этот вопрос на ТСК, относительно того, что я все-таки, ну, я 

профессиональный юрист, я привык действовать в рамках закона все-таки. И 

уволить, сколько их там, я не помню точно сейчас, но это большая таможня 

очень, порядка тысячи человек, возможно, и остановить практически 

полностью работу государственного органа, в принципе, незаконно, я не 

готов. То есть речь могла идти о том, что могли быть отстранены от 

исполнения обязанностей руководящий состав, что было сделано. И, если я 

не ошибаюсь, до сих пор не завершено внутреннее расследование 

Государственной фискальной службы относительно… Нет, наше, ДФС-ное, 

которое проводит Управление внутренней безопасности, - в частности, 

вспоминался его начальник здесь, – которое должно было быть завершено 

еще, если я не ошибаюсь до 10 августа, потом оно было продлено до  10 
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сентября. И вот на основании результатов этого расследования и планируется 

окончательно определить, кто, что делал не  так, но не в том конкретном 

случае, потому, что сам инцидент произошел на „зеленой границе” – там, где 

таможни нет, а в принципе на таможне.  

БЕРЕЗА Б.Ю. Уточняющий вопрос, в данный  момент контрабанда в  

Закарпатье пресечена или нет? 

ЛІКАРЧУК К.І. В данный момент ответить на ваш вопрос, я не могу. 

Потому что господина Крутяка в 20-х числах августа с этой должности 

уволили, и с тех пор  информации у меня нет, к сожалению.       

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я думаю, що треба приймати рішення як далі 

діяти, там є ще у вас запитання. Прошу, Юрій Тимошенко.  

ТИМОШЕНКО Ю.В. А чи відомо вам  про хабарництво на митниці. Я 

дуже багато років займався перевезеннями через митницю, переважно 

Львівську. І я знаю в деталях, тобто заїзд, на заїзді – там  5, 20 доларів 

пограничникам на паспортному контролі 50-70 доларів, митникам там за 

перевезення наприклад мікроавтобуса "Sprinter" з посилками з закордону чи з 

колесами там 800- 1тисяча 200 доларів і якась там  20 завжди на виїзді. Чому 

це обговорено так? Тому що казалося, що ми хлопці вибачте, у нас теж друзі 

були на митниці, вибачте, але ми мусимо збирати кожного місяця конкретну 

суму, щоб дати цю суму наверх, існує план. І коли ми так не раз десь 

пробували, чисто по дружньому зібравшись, там десь митниці підраховувати 

скільки  у нас є, скільки там… Я, наприклад, шофер, але в мене були 

власники цього майна, наприклад, так скільки це потрібно було давати. 

Виходило, що тільки Львівська митниця щомісяця давала наверх, як вони 

просто казали „на Київ”, декілька мільйонів доларів, а якщо порахувати всі 

митниці довкола України, виходило, що десятки мільйонів доларів хабарів в 

чистому вигляді готівкою стікаються в Київ щомісяця. І, напевно, вони 

стікаються на самий верх до Романенка, до Насірова от, наприклад, зараз. 

Адже це теж нічого не перестало існувати, воно все існує надалі. Чи відомі 
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вам  масштаби оцих хабарів і чи думаєте ви якось з цим боротися і, можливо, 

треба навести порядок з цими людьми. 

ЛІКАРЧУК К.І. Я б з радістю з цим боровся. Я для себе бачив цю 

боротьбу таким чином, що ми, з однієї сторони, зробимо дуже серйозні  

кадрові зміни на митниці; з іншої сторони, організаційні зміни на митниці. 

На жаль, не вдалося ні того, ні іншого. Тому на даний момент цю боротьбу 

мені продовжувати дуже важко з тими повноваженнями, які у мене є.  

А щодо явища, то ви абсолютно праві, явище таке звичайно є. І за 

ситуації, яка була до Революції гідності, воно звичайно там мало інший 

масштаб, тому що економіка була трошки іншою і чисельно іншою. І вони 

могли збирати на багато  більше грошей. Зараз масштаб інший, але все одно 

досить значний. І однією з основних... Я знов-таки підкреслюю, що з 

прикордонних митниць на західному кордоні нам вдалося призначити на 

півтора місяці фактично тільки одну людину на Закарпатті. Всі інші люди 

там, скажімо так, вони були не мною рекомендовані. І людині, яку я 

призначав, я таки задачі ставив. І зокрема ніяких планів, от про те, що ви 

кажете, щоб мені щось несли, такого не було.  А щодо того,  що відбувається 

там, на Львові, на Волині, на Чернівцях, ну…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу Костянтин Тимошенко. І давайте вже 

обговорювати, що далі робити. (Шум у залі)  Перепрошую, Матейченко.  Це 

збірний образ людей з війни. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Я в плане уже даже не вопроса, от вы сказали 

фразу, що будемо робить. Я вот хотел бы с Игорем Владимировичем не 

согласиться. Вот вы сказали: так что нам  наехать на Насирова? Вы знаете, я, 

конечно, вот вас первый раз вижу, да. Ну, что такое "командная игра"? Что 

такое "команда"? Это и есть основа коррупции, когда друг у друга четко все 

спинку подставляют и так далее. Человек вне команды. Да, это как раз и есть 

наша, что в той команде был человек не из той команды, который набрался 

смелости и пришел, что они так, так, так, так, есть проблемы. А почему бы 
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сейчас взять и не не наехать, взять не решить вопрос? Это мое предложение. 

Спасибо.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А як саме ви пропонуєте це зробити? 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. А это давайте подумаем вместе. Я, конечно, как 

сделать, ну, это подумать… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, дивіться… Давайте тоді обговоримо можливі 

подальші дії. Найбільша дія – це заслухати на комітеті спеціальними 

слуханнями, куди запросити все керівництво, міністра фінансів, яка прямо 

несе відповідальність за те, що там відбувається, голову ДФС і інших людей. 

Друге. Найпростіше написати звернення від комітету, де перелічити 

названі факти і просити надати пояснення в короткий термін. Між цими 

рішеннями ми маємо зараз знайти план наших дій. Які є пропозиції?  

МЕЛЬНИЧУК І.І. (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Іван Мельничук. Повторіть, будь ласка.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Я думаю, друге. А потім по результатам цього другої 

пропозиції, як ви сказали, вже тоді першу робити.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу тоді по черзі. Пан Юрій Гарбуз.  

ГАРБУЗ Ю.Г. У нас есть хорошая история уже. Вы помните ситуацию 

в Генеральной прокуратуре, когда мы пригласили Генерального прокурора и, 

когда пришел Давид Сакварелидзе, и когда ситуация, мы ее действительно, 

все поддержали, она была очень такой емкой и понятной. Почему? Потому 

что как может сегодня просто гражданин нашей страны отстоять свою 

позицию, если зам Генерального прокурора за малым не потерял голову в 

этой борьбе. Помните, да? 

Сегодня практически у нас та же история. Я считаю, что надо 

пригласить сюда, правильно, и министра одного и второго, и пригласить, и 

сразу же здесь публично пригласить прессу, и разобраться в этой ситуации. 

Это правда.  
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Да. Если мы сможем действительно поддержать, мы тогда глянем на 

реакцию всей этой ситуации, потому что действительно вы сегодня 

набрались смелости и, наверное, впервые действительно это происходит 

здесь и здесь как раз нужна поддержка, я с вами полностью согласен, 

Константин Владимирович, потому что если мы сегодня просто опустим 

рукава и скажем, ну, ваши предложения, то останемся с тем, чем останемся.  

Спасибо.   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Ігорю, ви повернетесь? 

Прошу, пан Віктор Чумак.  

ЧУМАК В.В. Я вважаю, що ситуація на митниці, вона достатньо 

серйозна. Більше того, я вважаю, що правильно сказав Добродомов, що є 

флагманом. Я думаю, що фіскальна служба, але на першому місці податкова, 

а на другому митна. Її частина є флагманом корупції в Україні. Це правда, і 

це саме ті органи, які, в принципі, створюють фон корупційний в державі, це 

ті органи, які створюють корупційний фон у державі і від яких, по великому 

рахунку багато людей, багато наших громадян просто не бачать ніяких 

жодних успіхів у боротьбі з корупцією. Тому що нічого не міняється у 

податковій сфері, де існувала корупція, і це "давить" бізнес будь-який, який 

можна, нічого не міняється на митній службі. І те ж саме відбувається з 

бізнесом і на митній службі.  

Ви знаєте, я думаю, що робити такі… наші з вами слухання тут на 

комітеті або заслуховування – це півсправи. Я думаю, що комітет повинен 

вийти з проектом постанови. Саме комітет. Ні Соболєв, ні Чумак, ні 

Добродомов. Комітет повинен вийти з проектом постанови про проведення 

Дня уряду, присвяченому питанню стану справ у митній сфері або в митній 

справі. При чому… (Шум у залі) або у податковій.  

Більше того, я б сказав, що ми повинні вийти з проханням заслухати 

пана Лікарчука, пана Насірова, ми повинні зробити абсолютно повний і 

прозорий аналіз саме в залі. В залі парламентському. Наш майданчик 
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хороший, він працює, це дійсно, працює. Але тут ситуація набагато 

серйозніша. І я думаю, що … Ну, достатньо серйозна ситуація. Я думаю, що 

ми повинні зробити саме проект постанови з проведенням Дня уряду і 

заслуховуванням керівників Міністерства фінансів, Державної фіскальної 

служби… поіменно призначити, поіменно, за стан справ у фіскальній службі 

у податковій і митній сфері.  

Причому, перед цим я би дуже попросив, Єгор Вікторович, вас, 

звернутися, ну, принаймні, до якихось незалежних експертів для того, щоб 

мати альтернативний проект аналізу. Ми повинні це найти. Ми повинні з 

вами найти, щоб мати альтернативний проект аналізу ситуації на митниці. Це 

повинні бути, можливо, міжнародні експерти, які працюють в Міжнародному 

валютному фонді, які працюють із митницею. Ми повинні  бачити просто 

інший погляд. Тому що... 

ЛІКАРЧУК К.І. ...в Єврокомісії запитайте. 

ЧУМАК В.В. Ми повинні бачити... абсолютно точно Єврокомісія, яка 

відповідає за... 

ЛІКАРЧУК К.І. Безпеку кордону. 

ЧУМАК В.В. За безпеку – правильно, абсолютно точно. Тому що зараз 

в них проводяться як раз такі моніторинги. От, тому я думаю, ми повинні 

мати дві альтернативних доповіді. І цих дві альтернативних доповіді ми 

повинні... або повинен розглянути український парламент, ми не повинні  

тягнути із реформами в такій важливій сфері, як податкова і митниця. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Дмитро Добродомов і Юрій Дерев'янко, Іван 

Мельничук, але давайте формувати саме пропозиції. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Дуже швидко, пропозиція про те, що 10 місяців У 

нас минуло. В нас була перша зустріч за попереднього керівництва, так, вона 

завершилася нічим: віз і нині там.  

Тому пропозиція, я хотів би підтримати пана Чумака. Він абсолютно 

правильно, викликаємо сюда, настоюємо на тому, що ми проводимо такі з 
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ними слухання і за їхніми результатами мусимо вийти із якимсь рішенням 

комітету, так як ми це виходили і далі тиснути. Тому що нічого не зміниться, 

ми це чудово розуміємо. От, це правильно і нам дуже... Я закликаю просто 

колег по комітету дуже активно включитися в цю ситуацію. Не лише ми 

просто заслухали, ми просто щось сказали, просто активно. Якщо треба – 

давайте працювати там хто там у фракціях, хто позафракційно з депутатами в 

цьому подані. Тому що, ну, ситуація, як ми розуміємо, виглядає саме так, як 

вона є. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Дерев'янко. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Я, шановні колеги, пропоную до того стану справ 

окремим розділом, виділити окремим розділом – це кадрові питання, кадрові 

питання, тому що ми за станом справ втопимося в цифрах, в статистиці, яка 

буде різна, курси різні, гривня різна, мається на увазі, будуть параметри 

зовсім різні. Нам дуже принципово важливо – це кадри, які працювали за 

Калетніка, які була сформовані тією злочинною владою, злодійською і де ці 

кадри є зараз, на яких вони посадах, що вони роблять і як вони імітують 

бурхливу реформу, це перше. 

Друге. Нам важливо розділити, не тільки в сесійній залі заслухати, це 

важливо, тому що... Але там час дуже обмежений за Регламентом, тобто ми 

можемо там мати, ну, 20-30 хвилин. А окремо, можливо, спланувати більш 

детальний розбір всіх цих питань на комітеті з запрошенням перших осіб так 

як було кимось з колег запропоновано. 

І нам важливо зараз висловити нашу сильну підтримку пану Лікарчуку, 

тому що зараз система буде його з'їдати під різним соусом. Ми розуміємо, що 

це є удар по посадовим певним особам уже зараз і не тільки в Державній 

фіскальній службі, а в уряді в тому числі. І тому зараз ця система 

консолідується для того, щоб якимось чином з'їсти ту людину, яка вирішила 

підняти голову і наважилась якби стати проти. Тому нам треба висловити 

спільну підтримку і задекларувати те, що будь-які дії негативні щодо 
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персонально вас, вот, зараз вони будуть розцінюватись абсолютно чітко як 

можливість просто закрити, скажімо, вам рот, якщо так можна грубо сказати, 

щоб не розслідувати ці всі питання і не проводити реальні реформи.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я наскільки розумію, в значенні системи пан 

Костянтин нейтралізований, що не заперечує того, про що ви сказали.  

Пан Іван Мельничук. 

МЕЛЬЧУК І.І. Я пропоную, цілком підтримуючи попередніх колег 

виступаючих щиро, і, тому що з цим всім треба боротися і в цьому треба 

ставити крапку, по крайній мірі дуже постаратися, тому що дальше немає 

куди йти і немає як рухатися. Але я би хотів попросити добавити не тільки по 

митниці, а й по податковій попрацювати, тому що гідра одна й та же, 

розумієте? Ну, зараз доки будемо розбиратися з митницею, податкова і 

дальше буде робити те, що вони роблять на сьогоднішній день. Щиро і 

відверто, без різниці, звідки людина, бувший наш колега і так далі, ми 

повинні поставити цьому крапку. Моя пропозиція добавити ще митницю, 

податкову, податкову. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Тимошенко.  

ТИМОШЕНКО Ю.В. Допоможіть пану Костянтинові отримати 

потрібні повноваження, стовідсотково розігнати все керівництво попередньої 

митниці, замінити на нових, чесних, незаангажованих людей. і така 

пропозиція нововедення. Дивіться, от, наприклад, навіть з часом буває так як 

у мене, наприклад, є якась людина знайома і от, коли…  найомі на митниці, 

коли депутат Верховної Ради, наприклад, під свою відповідальність може 

запропонувати якусь людину, на якусь там невеличку там посаду, хай навіть, 

наприклад, начальника зміни чи чогось, але він гарантує своїм словом, що ця 

людина буде працювати чесно чи прислухались ви до таких пропозицій.   

ЛІКАРЧУК К.І. А ви знаєте, з моменту призначення дуже багато таких 

розмов було і я дуже з багатьма людьми зустрічався, і деяких з них я 

пропонував на посади і навіть деякі були призначені – невеликий відсоток.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я думаю, що ми завжди маємо відстоювати 

відкритий конкурс так як ми намагаємося зараз собі знайти потрібних 

експертів, так ми маємо рекомендувати, діяти і всім урядовцям. 

Я пропоную тоді наступний проект рішення, в будь-якому разі нам 

треба звернутися до Прем'єр-міністра, до міністра фінансів, до голови  ДФС з 

проханням надати пояснення тим фактам, які ми почули. Це перше, так. 

Пане Іване, я формулюю проект рішення, зробити звернення з  

проханням надати пояснення тим  фактам, що ми почули. 

Друге. Звернутися до спікера парламенту з проханням, пропозицією від 

комітету організувати спеціальні заслуховування уряду по цій темі з 

запрошенням так само, і прем'єр-міністра, і міністра фінансів і  голови ДФС.  

І третє, почати готувати матеріали для власного засідання, в тому числі 

залучити експертів європейської комісії. Тому що, якщо парламент не 

прийме такого рішення нам доведеться… І ми не отримаємо пояснення, які 

показують, що ситуацію виправляється нам доведеться знову до цієї теми 

повертатися. 

Окремим пунктом висловити подяку заступнику голови ДФС за 

привернення уваги  до фактів корупції і зловживань в його сфері. Я думаю це 

буде коректно, так.  

БЕРЕЗА Б.Ю. … нужно дать какие-то гарантии. Потому что у нас есть 

прецеденты, что происходит с людьми, которые обычно начинают 

рассказывать о коррупции в государственных органах, как например, у нас 

есть глава Госфининспекции, господин Гордиенко. И просто бы не хотелось, 

чтобы завтра с утра господина Ликарчука сообщили, что он уже не является 

тем, кем он является, потому что не соответствует занимаемой должности.  

ЛІКАРЧУК К.І. Но они четыре раза... Сегодня четвертый раз, я знаю, 

пытались рассмотреть вопрос о моем увольнении. Я не знаю, рассмотрели… 

(Шум у залі) Ну, честно говоря, мне до конца не понятно… Да, хочуть заяву, 

да.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю так, колеги: сам факт нашої зустрічі, 

безумовно, буде взяти й урядом до уваги. Наша підтримка так само для них 

має значення. Ми не можемо написати в рішенні "не чіпайте людину, ми всі  

розуміємо". Да? Вони це так само розуміють. (Сміх у залі) Тому це буде 

трохи наївно. (Шум у залі)  

Прошу, Костянтин Тимошенко.  

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Та Матейченко моя фамилия. (Шум у залі)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Костянтин Тимошенко. (Сміх, шум у залі) 

Перепрошую, Костянтин Матейченко. Костя, я перепрошую, ви просто в 

мене двоє хороших наших ветеранів, які сидять поруч. І в мене один добрий 

збірний образ.  

Костянтин Матейченко. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Вопрос такого плана. Вот вы говорите 

относительно проведения, когда в парламенте будет заслушиваться уряд. Ну, 

я считаю, это не конструктивное решение, не конструктивное предложение, 

потому что в нашем … сейчас парламент, особенно как раз в нашей сейчас 

ситуации, ну, это будет не до этого. 

Я считаю, что в этом решении сегодняшнем надо четко определить 

дату, время проведения именно нашего комитетского слушания с 

приглашением сюда Яресько, Насірова и так далее. Это будет конкретно уже 

сегодня решение. А когда ото "звернутися к Гройсману", ну, пролежит оно 

месяц-два, забудется, найдут, решат эту про… про звільнення пана 

Костянтина і так далі. Поэтому я думаю, сейчас нужно вплоть до того, чтобы 

не откладывая в долгий ящик, на следующей неделе провести вот эти 

слушания комитета, и где уже четко подвести черту под вот этой проблемой, 

с вынесением обществу и… парламента. Потому что, вот это в парламент – 

это в никуда.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є багато ризиків і з тим, і з тим. 
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Якщо є заперечення, то просто проголосуємо всі пункти окремо. На 

наступний тиждень проситься Міністр юстиції. Він підготував… 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. А там тоже большие коррупционные проблемы?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да! Він підготував проект рішення, який стосується 

так званих бенефіціарів, прихованих власників компаній. Він каже, що він 

потребує підтримки комітету. Тому це теж важлива тема. Давайте просто 

проголосуємо кожний проект дії окремо і тоді стане зрозуміло, як діяти 

комітету. Так. Я думаю, що за звернення до Прем'єр-міністра, міністра 

фінансів, голови ДФС з прохання пояснити почуті нами факти проголосують 

всі, так, це перший проект, пункт рішення. Да, прошу голосувати. Дякую. 

Рішення прийнято.  

Друга пропозиція була від Віктора Васильовича: звернутися до 

Гройсмана із проханням організувати заслуховування уряду на цю тему в 

Верховній Раді України. 

(Не чути) На „годині Уряду”. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Я просто.... 

(Не чути) Нет, не будет – сразу... 

ЧУМАК В.В. Друзі... 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Віктор Васильовича попросити. 

ЧУМАК В.В. Я пропонував не звернутися до Гройсмана. Я пропоную 

трохи інше, я пропоную внести постанову від імені комітету про проведення 

спеціального дня уряду з приводу оцих всіх подій, це зовсім інший рівень. Я 

не прошу Гройсмана, а ми виносимо з вами постанову і це постанова 

комітету, а не постанова Чумака, Соболєва, Гарбуза і когось ще. Це 

постанова, це набагато вищій рівень відповідальності і вищій рівень 

відповіді, вона повинна бути поставлена, тим більше, що в нас сидять от тут 

от люди – представники всіх фракцій. Якщо ми погоджуємося, то ця 

постанова буде проголосована в залі завтра, післязавтра. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. А якщо вона не буде проголосована?  
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ЧУМАК В.В. А хто... А куди ви дінитеся? А куди ми дінемося? Ви не 

проголосуєте за неї? "Народний фронт" не проголосує за неї? Я подивлюся, 

як він не проголосує за неї. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Сомневаюсь. 

ЧУМАК В.В. БПП не проголосує за неї? Я подивлюся, як БПП не 

проголосує за неї. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Васильович, тільки поясніть, проект 

постанови все одне має бути підписаний конкретними депутатами, комітет не 

є суб'єктом законодавчої ініціативи. 

ЧУМАК В.В. Всіма членами комітету. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді я пропоную за це не голосувати, а ви підготуєте 

проект постанови. Ми запропонуємо всім членам комітету стати авторами. 

Хто вірить в цю пропозицію – він це зробить. Так. 

І третю пропозицію ми маємо проголосувати, це ідея – зробити  

спеціальний аналіз із залученням експертів Європейської комісії для 

підготовки окремого засідання комітету. Ми маємо просто бути до нього 

готові. Йшлося про те, щоб мати реальне розуміння стану справ. Да. Прошу 

тоді проголосувати за таке рішення.  

(?) БАРНА О.С. А податкову увійшла туди?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Обов'язково. Я думаю, що це, насправді, єдина проблема. Бо, якщо 

корупція відбувається в митній сфері, ясно, що в податковій та сама біда. 

Колеги, дякую. Я ще запитаю наших колег з митного комітету, яка в них 

інформація і, можливо, частину цієї інформації ми можемо долучити до нас.  

Пане Костянтине, справді, щира подяка за вашу відвертість, 

небайдужість, будемо допомагати вам вирішити цю біду.  

ЛІКАРЧУК К.І. Дякую.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Єгор Вікторович. Єгор Вікторович, дозвольте. Мені 

здається, все-таки на умовах просто думки, як члена комітету. Я би думав, що 
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нам все-таки треба було звернутися як підкомітету, щоб на період підготовки 

до цього слухання і проведення слухань ми якби попросили, просто ми не 

впливали на Кабінет Міністрів щодо цього, ми попросили просто не 

приймати проти нього жодних ніяких дій по звільненню і так далі, доки ми 

не послухаємо цю всю ситуацію. Ми можемо таке зробити чи ні? Я думаю, 

що вони б до нас прислухалися.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це як буде лунати? „Пане Прем'єре, на час розгляду 

цієї проблеми не ініціюйте вп'яте відставку заступника голови Державної 

фіскальної служби?”.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Ну, ми ж перші звертаємося, щоб вони вп'яте не 

ініціювали.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я – "за". Давайте тоді разом пошукаємо 

формулювання, в цьому пункті підтримки знайдемо його, залучимо 

Костянтина Матейченка до цієї роботи для того, щоб знайти правильне 

формулювання.   

САВЧУК Ю.П. Одне формулювання правильне. Якщо уволите, значит, 

то, что говорит пан Константин – це правда (точка).  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так і напишемо.  

Добре. Дякую, пане Костянтине. Буду радий далі поспілкуватися.  

ЛІКАРЧУК К.І. Добре. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви можете тоді залишитися на комітеті. Це від вас 

залежить.  

ЛІКАРЧУК К.І. Ага. Добре.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ми не проголосували за порядок денний… 

ЛІКАРЧУК К.І. Дякую вам всім.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. З урахуванням того, що один пункт ми пройшли, але 

прийняти весь порядок денний. Прошу голосувати. Дякую.  

Питання про Агентство з запобігання корупції. Ви пам'ятаєте, що з 

створенням цього нового органу була проблема, оскільки уряд делегував 
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представників громадськості в комісію для обрання членів агентства, які 

викликали велике обурення з боку самої громадськості. Яка сказала ми цих 

людей не знаємо, це якісь підставні люди з підставних ГО, які один на одного 

дали рекомендації і були обрані в комісію. Ми тоді зробили з вами 

спеціальне розслідування, Сергій Лещенко за нього відповідав, зв'язалися з 

громадськими організаціями і підтримали їхню позицію. Ви пам'ятаєте, ми 

зверталися з листами до Прем'єр-міністра, робили заслуховування 

відповідального за це в уряді Романа Греби і не делегували представника від 

Верховної Ради в цю комісію, що має обрати Агентство запобігання корупції. 

До честі громадських організацій, вони не залишили боротьбу, їх підтримала 

частина урядовців і уряд переглянув своє рішення. Був проведений новий 

конкурс, за результатами якого були обрані нові представники від 

громадськості. Більше того, уряд відсторонив Гребу від відповідальності за 

цю справу і призначив, якщо я не помиляюся, Севастьянову, так, заступника 

міністра юстиції. Тепер м'яч на нашому боці. Громадськість сформована. І 

нам треба запропонувати Верховній Раді одного представника в цю комісію, 

яка обере вже Агентство запобігання корупції, яке почнеться оприлюдненням 

і контролем декларації посадовців займатися.  

До нас надійшли за цей час три пропозиції. Всі анкети є у вас, роздані. 

Єдине, що я би попросив Віктора Тарана, який, до речі, обраний якраз у цю 

комісію від громадськості, дати нам останні новини і рекомендації. Прошу, 

пане Вікторе. Ви можете сидячи. 

ТАРАН В.В. (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто треба  натиснути. 

ТАРАН В.В. Шановні народні депутати, шановний головуючий, по-

перше від імені своїх колег, представників антикорупційних організацій та 

"Реанімаційного пакету реформ" хотів вам подякувати за ту підтримку, яку 

ви нам надавали, бо дійсно боротьба з Секретаріатом Кабміну тривала понад 
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3 місяці і ваша підтримка так само була однією  з визначальною, в тому що 

ми змогли  переграти цей  конкурс. Тому вам спасибі. 

І, власне, дійсно, в п'ятницю відбулися перевибори, були обрані чотири 

нові представники: Леся Шевченко з Фундації "Відкрите суспільство", 

Андрій Марусов, Віктор Таран, "Центр політичних студій та аналітики" і 

Віктор Шинчак, Інститут відкритої політики. І на сьогоднішній день 

залишилось одне вакантне місце, яке має доукомплектувати Верховна Рада. І 

"Реанімаційний Пакет Реформ" і антикорупційна група пропонує вам 

визначитися між двома кандидатами це або Михайло Буроменський, який 

представляє Юридичну академію Харкова або пан Володимир Сущенко, 

власне, поруч він біля мене знаходиться – це „Києво-Могилянська академія”, 

який довгий час там був головою кафедри права, кандидат юридичних наук, 

доцент. І я думаю, що ви б могли йому безпосередньо так само задати всі 

питання, які вас хвилюють.  

Чому так важливо було б визначитися між цими двома кандидатурами? 

Нам в комісію дуже важливо мати правника і людину, яка має досвід роботи 

з законами і з правом безпосередньо не тільки практичного, але і 

теоретичного. І, власне, тому ми саме закликаємо вас відійти від квотного 

принципу призначення, а відійти до принципу професійного, бо як 

показувало навіть попереднє обговорення, квотні принципи дуже часто 

призводять до проблем потім в роботі новостворених органів. Я вам дуже 

вдячний і закликаю підтримати. І, власне, пан Володимир біля мене, може він 

так само кілька слів сказав. 

Пане Єгоре. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Вікторе. 

Я хочу додати, що окрім двох представників, які були офіційно 

рекомендовані громадськістю ми отримали звернення "Реанімаційного 

Пакету Реформ" щодо кандидатур пана Буроменського і пана Сущенка, так.  

Ми ще мали усну пропозицію від Дмитра  Котляра відомого експерта, який з 
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нами співпрацює, делегувати Андрія Шевченка, нашого колегу, з яким 

багато, хто знайомий, депутат минулого скликання. Втім, Андрій в розмові зі 

мною вчора сказав, що він вважає, що нам варто все-таки було 

рекомендувати представників громадськості. І тому ми домовилися, що він 

прийде сьогодні на комітет, але з іншої теми. Він хоче нас вивести в 

Сєвєродонецьк, а це окрема історія для розмови. Андрій Шевченко.  

Тому, якщо ви не проти, я пропоную визначитися щодо кандидатур 

пана Михайла Буроменського і пана Володимира Сущенка. Пан Михайло 

живе в Харкові, він викладачем академії Ярослава Мудрого є, як вже було 

сказано. Він не зміг сьогодні дістатися. Пан Володимир Сущенко є з нами, бо 

він є викладачем Києво-Могилянської академії.  

Насправді, обидва кандидата дуже сильних, нам неможливо 

помилитися. Я пропоную, якщо є питання до пана Володимира, то їх 

поставити і далі вже визначитися. В кого є питання до кандидата? Прошу 

Іван Мельничук.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. В мене не до кандидата, в мене до… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Взагалі питання? 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Да, взагалі питання. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. А чому ми тільки сьогодні отримуємо ці анкети?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Анкети… Анкети… Анкети були вам розіслані на 

передодні… 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Коли? Коли?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо я… 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Коли?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо я не помиляюся, це сталося в понеділок. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Єгор Вікторович, ви помиляєтеся.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, дайте мені сказати.  
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МЕЛЬНИЧУК І.І. Ми відслідковуємо пошту. Ми у відпустку не 

ходили. Ми кожен день на роботі, ми відслідковуємо пошту. Тому не були… 

Ну, єй Богу. Просто це не… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Іване, дивіться.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Не перший раз воно так тихенько в нас появляється, 

розумієте?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Іване, ви знаєте, і давайте я відповім, а потім 

Віктор Васильович додасть. Ви знаєте, що я дуже погано ставлюся до рішень, 

які виникають вчора, да, 100 відсотків. 

 Щодо цих кандидатур. Ви пам'ятаєте, що ми спеціально не брали 

участі у висуненні цього, щоб підтримати позицію громадськості. Як тільки 

уряд переглянув свої попередні помилкові рішення і тема була розблокована, 

ми отримали звернення від "Реанімаційного Пакету Реформ" щодо цих двох 

кандидатів.  

Звернення до мене прийшло в понеділок. І я одразу дав негайно 

вказівку відправити його на електронну пошту всім членам комітету.  

Так само сьогодні ми переконалися, що вони роздруковані і роздані вам 

в порядку денному. Якщо ви не змогли і мали замало часу, щоб з цим 

ознайомитися, я приношу вибачення, але такою була сама ситуація в цій 

проблемі. 

Прошу, Віктор Чумак. 

ЧУМАК В.В. Я просто хотів сказати те, що сказав пан Єгор Соболєв, 

що це було зроблено на минулому тижні, наскільки я знаю, РПР висував ці 

кандидатури, вони визначалися. В понеділок до нас всі ці документи, я їх 

просто бачив, можливо, хтось і не побачив. А от роздрукували тільки 

сьогодні. 

Я зараз просто біжу, врахуйте мої голоси, у мене зустріч там… через 5 

хвилин. Але ставимо на голосування щодо цих людей. Я їх, в принципі, знаю 

особисто, і не один рік, і по роботі. і по громадській діяльності, так би 
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мовити. І тут ситуація така, що, якщо пан Тимошенко каже, що під чесне 

слово нардепа можна призначати когось на митниці, повірте мені, я даю під 

свою повну відповідальність за будь-кого з цих двох осіб, можу поставити на 

будь-яку посаду в цій країні. Це правда. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, прошу уваги! Прошу, Дмитро Добродомов. 

Думки або пропозиції. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Пропозиція: поставити на голосування. Тому що я 

думаю, що всі присутні тут цих людей знають. Це не була ситуація минула, 

пам'ятаєте, вона була неприємна. Але якщо в когось є питання, давайте 

задамо питання, ставимо на голосування, і доопрацюємо далі. (Шум у залі) 

 Колеги, тоді ми визначилися, що це буде пан Володимир. Пане 

Володимире, нам дуже приємно вас рекомендувати, дуже приємно бачити на 

засіданні комітету. І ми сподіваємося, що парламент вас затвердить. Єдине, 

що я би попросив вас, ми вже мали один неприємний досвід делегування 

представника Верховної Ради. І тоді зробили висновок, що обов'язково треба, 

як при призначенні міністрів, зустрічі з фракціями Верховної Ради.  

Тут є прекрасна пані Олена, яка прямо зараз вас фотографує. Я 

попрошу її організувати такі зустрічі з фракціями, і, колеги, звісно, прохання 

сприяти цьому. Для того, щоб ви з тими фракціями, які захочуть окремо 

поставити вам запитання перед голосуванням і зустрілися. Добре?  

Прошу, пан Юрій Тимошенко.  

ТИМОШЕНКО Ю.В. Прошу долучити мій голос за пана Сущенка. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Десять… Добре. Дякую.  

Пане Володимире, ще раз велика подяка і шана вам, дуже приємно тут 

бачити.  

СУЩЕНКО В.М. Два слова, якщо можна?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка.  

СУЩЕНКО В.М. Шановні… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви так само, будь ласка, сідайте і… 
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СУЩЕНКО В.М. Для мене це дійсно певна несподіванка і пропозиції 

висування в цю комісію – це честь. Дійсно я там проходив на цих зборах. 

Але, ну, це приємно, тому що я вам скажу, коли тобі пропонують твої 

колишні студенти, тебе рекомендують, то це, ну, це багато чого варте, так би 

мовити, в житті викладача взагалі.  

Тому я дякую за довіру і, якщо це станеться, я можу абсолютно свідомо 

запевнити, що я своїм ім'ям, честю і совістю не торгую. От і все. (Оплески)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо ще раз.  

(Не чути) А наступного разу прошу за тиждень наперед нам давати, 

отак дасте нам…. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я навіть за два… 

БАРНА О.С. (Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я навіть за два буду давати. Просто, повторюся, тут 

була заблокована ситуація. Як тільки вона розблокувалася, знаєте, скільки 

разів Олена і Володимир Гройсман запитували: "Ну, коли ж ви делегуєте 

людину до Агентства з запобігання корупції?".  

Віктор Таран просить слово. Прошу. 

ТАРАН В.В.  Півсекунди хотів, по-перше, подякувати. 

По-друге, дійсно сказати, що вибори були у п'ятницю, в цю п'ятницю і 

документи ми могли дійсно подати тільки в понеділок, да, бо пан Володимир 

з нами балотувався. Тому дійсно круг дуже малий.  

І, шановні колеги депутати, 1 вересня в Україні почала працювати 

моніторингова місія Європейського Союзу одна з восьми, яка вивчає стан 

виконання… підготовку України до візової лібералізації. І вона буде вивчати 

питання по боротьбі з корупцією. Стан готовності виконання Закону про 

Національне агентство з питань запобігання корупції. Тому я вас закликаю, 

як можна в найкоротші терміни проголосувати це питання в парламенті. Ну, 

реально 2 тижня часу поки працює моніторингова місія. Прошу це не 

затягувати. Дякую.  



41 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Вікторе. Дякую, пане Володимире. До 

зустрічі тоді у фракціях. Колеги, ще одна тема, біда, виклик, який ми з вами 

маємо допомогти парламенту вирішити, - це нормальні вибори справжнього 

антикорупційного прокурора. Ви пам'ятаєте величезні суперечки в 

парламенті, які закінчилися ухваленим законом про те, що антикорупційний 

прокурор, який буде, по суті, процесуальним керівником Антикорупційного 

бюро, буде обраний чотирма делегатами від Генерального прокурора (він 

вже делегував цих людей) і сімома делегатами від Верховної Ради. 

Що нам треба зробити? Оскільки в ході цього процесу наш комітет був 

звинувачений Юрієм Луценком в намаганні узурпувати посаду 

антикорупційного прокурора і так далі, ми не отримали повноважень 

організувати для парламенту делегування цих сімох членів виборчої комісії 

для антикорупційного прокурора. Втім до нас звернулася прогресивна 

громадськість так само в особі Віталія Шабуніна, і я прошу його розповісти, з 

яким саме зверненням. 

ШАБУНІН В.В. Доброго дня, шановні народні депутати. Я щойно з 

комітету, я введу вас коротко в курс справи. Комісія з 11 людей: семеро - від 

парламенту, чотири – від Генерального прокурора. Четвірку Генпрокурор 

свою призначив. Хто ці люди? Перший – це безпосередній керівник 

"діамантового" прокурора Шапакіна, Шапакін був його першим замом. 

Другий – це людина, яка була прокурором Закарпатської області рік, в.о. 

Третій – це людина, яку привів Даниленко, ну, тобто перший зам Яреми, 

який керував кадрами. Четвертий – це перший зам Севрук, який спробував 

поховати реформу прокуратури, поставивши під питання якість тестів. Це 

четвірка Шокіна. Врівноважити її може лише мудрий вибір парламенту, 

тобто семеро людей від парламенту врівноважать те, що відбувається зараз в 

Генпрокуратурі. 

Яка буде процедура? Я щойно з комітету пана Кожем'якіна, тому що їм 

доручив Гройсман підготувати проект рішення. Вони обрали наступну 
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процедуру: звертаюся до голів фракцій і груп всіх, ті дають скільки хочуть 

кандидатів, всіх їх виносять в парламент на голосування. 17-го в четвер, 

наступного парламентського тижня. І в рейтинзі перша сімка іде в цю 

конкурсну комісію. Рішення комітету. Це те, що вони прийняли як рішення. 

Чи добре, чи погано, але вам вирішувати. Мені видається, що це мало бути 

трошки по-іншому. Але вже як є. 

В чому моє велике прохання. Дуже відповідально віднестися до цієї 

сімки. Прохання від нас, від громадських організацій, від експертів – відійти 

від партійних, ну, принципу партійних квот. Це направду мають бути 

професіонали, направду з бездоганною репутацією. З великим проханням, 

щоб це були люди, яких поважають і знають на глобальному рівні.  

Ми запропонували фракціям ось цей список з десяти людей. Це ті 

люди, кого ми просили підтримати, парламентські фракції і групи. У вас є 

цей список. Це ті люди, яким ми довіряємо. Звичайно, право депутатів 

призначити інших людей, про що ми просимо вас. Втримайте планку, планку 

професійності, незалежності цих людей і їх компетентності.  

Я наголошу, що конкурс по директору Антикорупційного бюро 

фактично від зриву було врятовано однією людиною – Джовані Кеслером, 

іноземцем. Присутність іноземців в комісії дозволить, а) зламати бажання 

когось протягти; б) дасть довіру до конкурсу від наших партнерів за 

кордоном. А значить убезпечить майбутнього прокурора.  

Чому його роль критично важлива. Працівники цього спецпрокурора 

будуть представлені керівниками Антикорупційного бюро. Якщо ці 

працівники будуть комусь підконтрольні, то жодного розслідування 

ефективного не буде проведено. Хочеш когось слухати або за кимось 

дивитися, називається слідчі дії – санкція прокурора. Не дав – поховали 

слідство. Хочеш робити виїмку, прокурор не дав санкцію – поховали справу. 

Когось затримати, прокурор злив – поховали справу.   
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Ну, у мене коротко все. Щиро дякую. А ще сьогодні була заява 

Європейського Союзу, яка… де прямим текстом сказано, що ми дуже часто 

пристально дивимося за процедурою обрання конкурсної комісії. Так само 

обрання цієї конкурсної комісії, спецпрокурора, це один з ключових маяків у 

візовій лібералізації, це теж є в заяві. Їхній ключовий меседж – прохання не 

політичного рішення професійність і авторитет людей, яких ви обираєте в цю 

сімку. Дякую щиро за вашу увагу.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, які є пропозиції?  

Дмитро Добродомов. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Я би в першу чергу спробував би з реагувати на 

прізвища, які подані Генеральним прокурором. Друзі, там реально одіозні 

люди. Якщо ми будемо в стороні стояти і так спокійно дивитися на це, то я 

вважаю, що це неправильно з нашого боку.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, які ще є пропозиції? 

?. Хотелось бы среагировать… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Порадити включити Артема Пшонку… в цей перелік. 

Які є ще пропозиції? 

Я бачу два варіанти як може комітет допомогти. Перший, це самому 

запропонувати кандидата. Це буде просто позиція комітету, але ми важливий  

комітет і на неї звернуть увагу.  

Другий. Рекомендувати парламентським фракціям обирати з 

представників, які пройшли верифікацію громадськості. От цього 

прекрасного передвиборного плакату, який вже нам всі розданий. Я думаю, 

що це буде правильним рішенням підкомітету, а там можна зазначити, ми 

можемо за це окремо проголосувати, що ми розчаровані виборам Генеральної 

прокуратури і вважаємо, що це ставить під загрозу шанс вибрати 

незалежного антикорупційного прокурора. Втім, це окремий пункт. 

Якщо немає зауваження, я пропоную тоді проголосувати за рішення 

рекомендувати парламентським силам вибрати делегатів у цю конкурсну 



44 

 

комісію серед людей, які вже пройшли оцінку і отримали підтримку 

громадськості. Немає заперечень?  

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Немає. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Проти такого.  

Прошу тоді проголосувати. Дякую. Рішення прийнято.  

Другий пункт у цьому ж рішенні висловити… 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Зауваження.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Та зауваження – це… Звернути увагу, що вибір 

Генеральним прокурором таких представників в цій конкурсній комісії 

ставить під загрозу завдання обрання незалежного, сильного 

антикорупційного прокурора. Тому що, справді, ну, поарештовували 

підлеглих, а виходить, що їхні керівники будуть вибирати антикорупційного 

прокурора. Це трохи нонсенс. 

(?) БЕРЕЗА Б.Ю. Пока не введут Пшонку, мы не голосуем. (Загальна 

дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, пане Віталію, так. 

ШАБУНІН В.В. Я можу попросити комітет в цьому зверненні 

зазначити, що було б непогано Шокіну передивитися його рішення і 

запропонувати когось, ну… (Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна, з одного боку, да, звернути увагу на те, що це 

є ризики, і попросити Генерального прокурора призначити незалежних, 

сильних, перевірених… (Загальна дискусія) 

Рекомендувати, да, причому не просто новий склад, а обрати людей, які 

не пов'язані з корупцією, якщо таких вдасться знайти в складі Генеральної 

прокуратури в складі чотирьох осіб. (Загальна дискусія) 

Насправді вони можуть брати не з Генеральної прокуратури. Прошу 

проголосувати за цей проект.  
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Рахуємо голоси. Рішення. Хто проти? Утримався? Ви двоє утрималися, 

так? Добре. Чи ви голосували, пане Юрію? Утрималися, добре. (Загальна 

дискусія) 

У нашому комітеті співпраця між парламентарями є зразковою для 

всього парламенту. Рішення прийнято. 

Колеги, тепер до… Прошу уваги! Нам кілька важливих, але маленьких 

рішень, треба прийняти. Пане Віталію, дякуємо вам за вашу небайдужість і 

наполегливість. 

Перше. Як я сказав, міністр юстиції просить його запросити. Він 

просив сьогодні, я сказав, що зайнято. Я пропоную... Наступної середи ми 

працюємо в комітетах?  

КАРМАН Ю.В.Так. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я пропоную... Ми у вівторок проводимо комітет, так, 

чи?.. 

КАРМАН Ю.В. В середу. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, в середу ми вирішили не проводити, бо Кабмін. В 

нас комітет по вівторках був останнім часом? 

(?) СОРОЧИК Ю.Ю. Вівторок, четвер. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Давайте тоді на вівторок запросимо міністра 

юстиції, щоб він відзвітував як іде процес встановлення власників компаній. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. (Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що, що? 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Ждет поддержки. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Підтримки, він хоче від нас моральної політичної 

підтримки. 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А це важлива тема, це втілення законодавства про 

розкриття реальних власників компаній, за яке ми з вами боролися, 

ухвалили... 
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МАТЕЙЧЕНКО К.В. …время не тратить ни на, скажем…  (Загальна 

дискусія)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми можемо швидко провести. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. (Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я повністю погоджуюся. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. ...обоюдно есть…. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми його заслухаємо по цій темі. Я його тоді одразу 

попрошу представити плани про розкриття реєстрів власності, такий закон 

теж ухвалений, щоб він нам дав обіцянки і конкретні кроки. 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. Законодавство втілене. Є проблеми з його 

виконанням. І нам.... 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я пропоную проголосувати за те, що це тема 

наступного комітету. Так. Прошу підтримати. 

Колеги, голосуйте. 

? Вівторок, 11.00? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Вівторок 11 година, да? Немає заперечень? 

Добре. З міністром юстиції все добре.  

Тепер друга новина. Колеги, прошу уважно, вас чекає далека подорож, 

далека подорож. Мені прийшов лист як голові комітету. Пане Іване, ви 

пропускаєте цікаву інформацію.   

(Загальна дискусія)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вас з Юрою треба розсадити. Значить, Володимир 

Гройсман написав листа з прохання внести пропозицію, хто поїде в 

Індонезію. З 6 по 8 жовтня цього року в місті Джокякарта... 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Написано: Джокякарта. (Оплески) Офіційний 

переклад від пана Володимира – Джокякарта. Відбудеться насправді велика 
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всесвітня конференція „Парламентарі проти корупції”. Всі знають ініціативу 

під назвою „гопак”. Гарне українське слово. Насправді це англійськими 

літерами так перекладається.  

І комітет наш має запропонувати трьох членів комітету для поїздки, 

тому що це … (Шум у залі) Які є пропозиції? (Сміх у залі) Я прошу… Я знаю, 

що всім хочеться. (Шум у залі, сміх) Я прошу уваги! Одну секунду!  

? Можна пропозицію?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тиша! По черзі висловлюємо пропозиції. Перший – 

Костянтин Матейченко.  

МАТЕЙЧЕНКО К.В. В мене не було пропозиції.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так! (Шум у залі) Я зрозумів: постали тільки 

Костянтина Матейченка. Хороша пропозиція. (Шум у залі)  

Прошу, Дмитро Добродомов.  

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Є нормальна, слушна пропозиція: висловити 

пропозицію голові комітету. Це буде найправильніше, щоб ми це не 

перетворювали в базар. Висловіть свою пропозицію, кого вважаєте за 

потрібне – і поїхали. (Шум у залі) Да! "Поощрение"! "Поощрение", до речі, 

по рейтинговому… по відвідуванню комітету. Це отаке "поощрение".  

ПОПОВ І.В. І політичний баланс: влада – опозиція – позафроакційний. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо ви мені довіряєте, то я, справді, тоді… (Шум у 

залі, сміх)  

Я ціную ваш настрій. Прошу, Борислав Береза має пропозицію,  

БЕРЕЗА Б.Ю. У меня предложение такое: я предлагаю… У нас, на 

самом деле, в комитете масса ярких личностей, и те, кто достаточно давно 

боролись с коррупцией. Я предлагаю на полном серьезе, предлагаю Игоря 

Луценко и двух людей, которых мы сами определим.  

Почему Игоря Луценко? Человек давно с этим сражается и, я думаю, 

что сможет нормально представлять нашу страну. Тем более, если не 

ошибаюсь, и с английским языком у вас, господин Игорь, все нормально.  
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Нет, это в Джак і Арті індонезийський, а там будет английский. 

ПОПОВ І.В. У меня є питання: вимоги по мові є?  

БЕРЕЗА Б.Ю. Ну скорей всего переводчик… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, я думаю, насправді, переклад буде, тому що це 

всесвітня конференція і це конференція парламентарів. Я думаю, що у 

багатьох будуть проблеми з англійською. Тому, я  думаю, це  обов'язково… 

(Шум у залі) Там близько сотні мов у цій країні, наскільки я знаю, тому вибір 

великий.  

Які ще є пропозиція? Значить перша пропозиція послати Костянтина 

Матейченка… 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що, що? Парламентарі світу. Це Всесвітня 

міжпарламентська асоціація тих, хто бореться з корупцією. 

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, давайте так. Якщо ми зараз позбавимо 

Чумака, який був учасником минулої конференції, якщо я не помиляюся, це 

буде несправедливо. Тільки на підставі, що він пішов раніше. Давайте тоді 

зробимо наступним чином.   

Я прошу всіх направити пану Юрію пропозицію, хто хоче. Ми з вами, 

якщо пропозицій буде більше трьох, визначимося спеціальним тоді 

рейтинговим голосуванням чи жеребкуванням, як минулого разу. Але ми  

викличимо тих, хто прогулює, мається на увазі, більше половина засідань у 

нас там є перелік. І виключимо Лещенка, тому що він досі не привіз 

норвезьку рибу, яку обіцяв. (Шум у залі) Що, що?  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Там поїздка в Норвегію була виграна у листопаді. 

(Шум у залі) Це буде справедливо, ми домовлялися, що якщо кандидатів буде 

багато, буде порівно між членами комітету. Є тоді згода з таким порядком? 
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Добре. (Шум у залі) Може бути менше трьох чи там троє. Тому я думаю, 

проблем не буде. 

Давайте тоді, колеги, якщо… Ні, давай міняти процедури. Якщо треба, 

давайте рейтингове голосування, це буде справедливо. Якщо буде серйозна 

реальна конференція, відправимо туди тих, хто, на думку членів комітету, 

більш гідний цього, так. Якщо буде більш… (Загальна дискусія) 

Добре тоді, якщо є різні думки, проголосуємо рейтинговим 

голосуванням за два методи. Перший метод – це метод жеребкування, ми вже 

його застосовували. Другий метод – це… Це рейтингове голосування. 

? И сейчас давайте, кто хочет пусть зайдет… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Треба серед всіх членів комітету цю інформацію 

розповсюдити.  

(Не чути) А как Ланьо будет участвовать. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ланьо може голосувати. Добре. Хто за те, щоб 

жеребкуванням визначати, прошу підняти руку. Треба буде трьох так. Прошу 

порахувати, пане Юрій.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Сім. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сім. 

Тепер хто за те, щоб визначати  рейтинговим голосуванням членів 

комітету. Можна голосувати два рази це ж рейтингове голосування. 

Тримайте руки. Добре тоді далі будемо жеребкуванням.  

Далі буде жеребкування. Я чекаю пропозиції два дні, у п'ятницю 

запрошую всіх після парламенту в себе на кабінет, пан Іван забезпечує  

капелюх будемо робимо жеребкування. Стоп, останнє рішення. Це серйозно.  

Ми з вами домовлялися  робити виїзні засідання через те, що ми важко  

працювали над творенням законодавства, ми нікуди не їздили, то було 

правильно. Але зараз антикорупційне законодавство ми з вами по факту  

створили. Велика наша робота це зараз роз'яснювати його людям і 
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допомагати боротися з саботажем цього законодавства, треба їхати сто 

відсотків.  

Світлана Заліщук, депутат з „Блоку Петра Порошенка” звернулася до 

нашого комітету з проханням поїхати в Луганську, а тепер Севередонецьку, 

за фактом, столицю-область, тому що там є губернатор, який за її словами 

хоче боротися з корупцією, там є громадськість, яка хоче слідкувати за 

тендерами, але там немає ні розуміння, ні звички це робити.  

І вони запропонували на… ми дивилися, коли засідання комітетів там, 

22-25-те вересня… Вересня? Вересня, вересня! таку поїздку. Програма 

"РАДА" – це американська програма підтримки парламенту, яку, до речі, 

зараз Андрій Шевченко очолює, він тому і має прийти, він не знав, що ми так 

швидко закінчимо. Вона пропонує нам фінансування цієї поїздки для того, 

щоб ми не витрачали власні гроші, яких мало. Тому, я думаю, з цим так само 

проблем не буде, якщо хтось буде на це зважати.  

Є пропозиція визначити… Можете зараз календар відкрити, пане 

Юрію? Зараз. Так, 21-27 вересня, прошу дивитись на цей день. Це ж 

правильно? Робота в комітетах? Туди важко діставатися, тому що потяг 

ходить тільки до Слов'янська, а машина ще повільніше буде їхати. Ну… 

(Шум у залі) Що-що? До Лисичанська ходить… (Шум у залі)  Ну, туди важко  

все одно. Не швидко діставатися. Тому я би запропонував два дні. Тим 

більше, що Заліщук хоче, щоб ми не просто засідання комітету провели і 

зустрілися з громадськістю… (Шум у залі) Я зараз договорю! Вона хоче, щоб 

ми ще зустрілися зі студентством, з молоддю, ну, щоб було кілька зустрічей. 

Якщо так далеко їхати, це має сенс побільше зробити.  

Є пропозиція взяти, наприклад, 25-26-е, це п'ятниці-субота. 25-го 

вирушаємо, 26-го вночі, очевидно, повертаємося. Щоб не розривати тиждень, 

але неділю мати… (Шум у залі) Це і буде реальне засідання комітету. Ми 

візьмемо з собою порядок денний… (Шум у залі) Їм буде цікаво подивитися, 
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як ми працюємо. Вони потребують натхнення і розуміння, що українська 

влада є і вона є адекватною. Тому це одне з наших завдань. 

БЕРЕЗА Б.Ю. 24-го туда, 26-го обратно. Потому что стопроцентно 

будут накладки по всем вопросам. 

? Конечно! Два дня – это ни о чем. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Это нереально. Значит, два, я сразу говорю…  

Дима, смотри, я предлагаю такую вещь. 24-го мы должны приехать 

туда. 24-25 – там, 26-го мы возвращаемся обратно вечером. Это в лучшем 

варианте. У меня накладка, ПАРЕ, полюбе еще придется, я буду, я поеду, 

туда поеду принципиально. Но если мы едем, приехать-уехать, это ни о чем. 

ПОПОВ І.В. Давай про логістику. Якщо нічний поїзд, то два дні нам 

хватит… А якщо день в дорозі… 

БЕРЕЗА Б.Ю. …Секундочку! Как человек, который туда ездит, я могу 

вам сказать. Самый простой вариант: через Харьков на Изюм, и через 

Харьков и Изюм на… То есть в ту сторону проще всего ехать, на Славянск, 

ну, автобусом. Взять бус и доехать. Это проще всего и быстрее будет. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це варіант. Єдине, що, ну, там погана дорога. Ну, в 

тих, хто їздив, це. Все, що стосується Донбасу, там далі…  

МАТЕЙЧЕНКО К.В. От Чугуева до Изюма нормально, а от Изюма до 

Северодонецка, там тоже нормальная.. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Ну, така, ну, лучше, чем от Чугуева до Изюма. Я там 

езжу…. 

МАТЕЙЧЕНКО К.В. Заедьте к нам на Донецк и тогда вы поймете… 

БЕРЕЗА Б.Ю. Совсем все плохо? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще ми будемо класною мішенню для ДРГ. Але, я 

думаю, це в будь-якому разі є ризик. Тому не будемо переживати. Окей. Тоді 

плануємо за планом Борислава. З 24-о до 26-о. А далі точно, коли будуть 

визначатися організатори. І будьте готові до автобусу або до залізниці і 
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автобусу. Бо якщо нам швидко доїхати до місця призначення потягом, а 

звідти автобусом, то це теж має сенс. 

Ну, ми розрахуємо просто логістично. Тоді прошу проголосувати за 

проведення комітету в місті Сєвєродонецьк.  

Дякую. До зустрічі завтра в парламенті.  


