
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань запобігання і протидії корупції  

від 06 жовтня 2015 року  

Веде засідання Голова Комітету Є.В.СОБОЛЄВ  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні журналісти, це урочиста для нас подія. 

Представник „Опозиційного блоку” прийшов протидіяти корупції. Це дуже 

важливо. (Загальна дискусія) 

 Друзі, давайте розпочинати. Ми спеціально зібрали сьогодні комітет в 

перерві між засіданнями. Сьогодні дуже важливий день, до якого багато з нас 

йшли, і нарешті прийшли. День, коли в Україні відкривається вся власність: 

вся інформація про нерухомість, землю і автомашини з сьогоднішнього дня 

має бути загальнодоступна громадянам. Ми спеціально запросили 

передовика виконання антикорупційних законів - міністра юстиції Павла 

Петренка, – і інших посадовців, які відповідальні за виконання цього 

законодавства. 

Я пропоную, щоб ми одразу подивилися, як це працює. Є Інтернет, є 

проектор, кожен з нас може подивитися, зробити свої висновки.  

Прошу почати міністра юстиції, який відповідає за відкриття реєстру 

нерухомості. 

ПЕТРЕНКО П.Д. Доброго дня, шановні колеги! Доброго дня, шановні 

журналісти! Насправді, дійсно, сьогодні один з надзвичайно важливих днів 

тієї роботи, яку ми розпочали ще з минулого року: роботи, пов'язаної з 

прозорістю, відкритістю органів державної влади. 

Насправді інструмент переслідування чиновника через кримінальну 

відповідальність, через те, що він десь колись взяв хабар і його за це зловили 

за руку правоохоронні органи, він дієвий, але він не вирішує проблему 

корупції. 

Ми розуміємо, що найбільш дієвим інструментом по запобіганню 

корупції є саме прозорість і інструменти попередження будь-яких 
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корупційних дії з боку чиновників. Коли чиновник знає, що він знаходиться 

під дуже таким щільним, щільною увагою як громадськості, так і 

журналістів, це дуже хороший запобіжник для того, щоб він не вчиняв ті чи 

інші правопорушення. Коли чиновник знає, що вся інформація про його 

статки, про статки його сім'ї є публічною і йому треба буде пояснювати 

звідки у нього ні з того ні з сього з'явилося чи автомобіль, чи нерухомість, чи 

квартира, чи будинок, чи яхта, це теж дуже серйозний запобіжник у боротьбі 

з корупцією.  

І тому ми спільно з Єгором Соболєвим, спільно з громадськими 

активістами протягом минулого року, ну, м'яко кажучи, не просто, але 

проводили через залу Верховної Ради низку законів які сьогодні стали 

реальністю. І ці закони передбачають дуже простий, але дуже дієвий 

механізм, коли ви за прізвищем будь-якого держаного службовця можете 

побачити все те майно яке є на ньому або на його родичах. І цей механізм він 

зрозумілий для кожного простого українця і цей механізм є дуже дієвим з 

точки зору боротьби з корупцією.  

Тому зараз я хотів би, щоб ми продемонстрували те, що зробило 

Міністерство юстиції, тому що Міністерство юстиції насправді є 

утримувачем двох найбільших базових реєстрів які в принципі відкривають 

інформацію про майно як чиновників так і певних осіб пов'язаних з цими 

чиновниками, це реєстр нерухомості, реєстр речових прав і реєстр бізнесу.  

Якщо можна зараз продемонструю як працює наш реєстр з точку зору 

пошуку за прізвищем певної особи, а потім від коментує яким чином ми 

будемо рухатися далі у співпраці з журналістами, з громадськими 

активістами, з профільним нашим комітетом, для того, щоб  цей механізм, 

який відкрив зараз Мін’юст став дієвим інструментом в боротьби з 

нечистими на руку державними службовцями.  

Прошу тоді моїх колег з Мінюсту продемонструвати наочно як працює 

з сьогоднішнього дня цей реєстр. Хочу зразу зазначити, що протягом двох 

днів, вчора і сьогодні, він ще поки що працює в тестовому режимі, тому що 



3 

 

насправді дуже багато людей почали заходити на сайт Мінюсту і є певні 

технічні перенавантаження. Але я хочу всіх завірити, що ми протягом днів ці 

питання вирішимо. Тому зараз  ви бачите роботу реєстру в тестовому режимі, 

але він так само буде працювати постійно у нормальному режимі вже 

протягом наступних декількох днів. Дякую. 

М’ЯЧИНА Н.В. Доброго дня. Зараз я продемонструю безпосередньо, 

як здійснюється пошук, яким чином  можна отримати інформацію з  реєстру 

прав. Кожен зареєстрований користувач, авторизувавшись в системі, в 

кабінеті електронних  сервісів, з переліку  доступних  сервісів обирає сервіс 

„Отримання  інформаційної довідки з Державного  реєстру  речових прав”. 

(Зараз завантажиться). Вантажиться. Попит великий. Вносить свої 

ідентифікаційні дані особа. Підтверджує достовірність зазначених свої 

персональних даних. Це безпосередньо особа, яка здійснює пошук. (Шум у 

залі)  Шукає… Це мої ідентифікаційні дані особи, яка зареєструвалася у 

кабінеті. Це мій особистий  кабінет, я авторизувалася, здійснюю пошук.  

Далі відображається форма для зазначення параметрів пошуку за 

об'єктом, за  суб'єктом. Безпосередньо… 

ПЕТРЕНКО П.Д. Давайте за суб'єктом, за фізичною особою… 

М’ЯЧИНА Н.В. Да, за фізичною особою. Обираємо ідентифікаційні 

дані, ми  здійснюємо за  фізичною особою. Зараз нам відкриється форма для 

зазначення безпосередніх параметрів: прізвище, ім'я, по батькові.   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я пропоную представника „Опозиційного блоку”. 

(Сміх) Давайте: Соболєв. 

ПЕТРЕНКО П.Д. Ні, можемо Петренко, тому що я не проти, щоб 

почали реєстр…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Обох.  

МИРНИЙ І.І. Керівників держави давайте першими.  

ПЕТРЕНКО П.Д. Давайте тоді міністра юстиції і голову комітету. Як 

для прикладу.  
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ПЕТРЕНКО П.Д.  Як для прикладу, так. 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Презентація провалилась.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що це наші гроші працюють……. без 

зупинки з самого ранку. 

(Загальна дискусія) 

ПЕТРЕНКО П.Д. Колеги, у нас поки що ще немає  4G інтернету, поки 

що  тільки 3G, так що… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, я пропоную одразу обговорити одну дуже 

важливу можливість, яка має з'явитися для громадян. Тут відбулася 

ідентифікація за  іменем платника податків, правильно я розумію? А ми в 

законі ще передбачили ідентифікацію за Bank ІD, оскільки це дуже 

популярна річ. І я прошу представника Національного банку  

прокоментувати, в який спосіб Нацбанк пропонує це забезпечити, поки  у нас 

іде пошук через перевантаженість лінії. (Шум у залі) 

М’ЯЧИНА Н.В. Параметри пошуку ми зазначили, здійснюємо 

безпосередньо сам пошук. (Шум у залі) 

СМОЛІЙ Я.В.  Дякую. Добрий день, шановні колеги. Заступник голови 

Національного банку  Смолій  Яків Васильович.  

М’ЯЧИНА Н.В. Зараз здійснюємо оплату. 

СМОЛІЙ Я.В. Так ми дивимося і там, і я говорю, так? Єгоре 

Вікторовичу, я думаю, що я почекаю. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми зараз подивимося… 

М’ЯЧИНА Н.В. Ми просто вже… 20 гривень. (Шум у залі) 

Реквізити банківської картки ми  зазначаємо.  

(Загальна дискусія) 

ПЕТРЕНКО П.Д. Це ще з минулого разу моя картка (Шум у залі) 

 (Загальна дискусія)  
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ЧУМАК В.В. Це самий класний спосіб, в принципі, надати … вашу 

власність. Да, повірте мені. Тому що тут ще будуть переходи власності. 

Ситуація така, що всі будуть бачити, кому продали, ну... 

(Не чути) 

ПЕТРЕНКО П.Д. І ви можете в режимі он-лайн щодня перевіряти, що у 

вас є у власності. Ну, тобто... 

(Не чути) 

ПЕТРЕНКО П.Д. Я думаю, що, може, працівник Нацбанку поки що 

буде розказувати, поки перевіряється.... 

(Загальна дискусія)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я прошу уваги. Поки здійснюється пошук, ми 

послухаємо Нацбанк про можливість використання ID за допомогою банку.  

СМОЛІЙ Я.В. Я роздав один слайд презентації, як на практиці це буде 

використовуватися. Ви бачили на екрані, яким чином здійснювався зараз вхід 

в систему за допомогою зареєстрованого користувача. Так спільна група 

по… з питань розвитку систем електронної ідентифікації при міжгалузевій 

раді з електронного самоврядування, куди входили представники 

Національного банку, погодила і розробила додатковий механізм або 

додатковий шлюз ідентифікації користувача для тих, хто сьогодні 

користується банківськими послугами, використовуючи дистанційне  

обслуговування клієнт-банк або мобільний банкінг. 

Виглядати схема буде таким чином, що при зверненні до одного із 

реєстрів, які будуть доступні для отримання інформації, при виборі 

користувачем напряму або сервісу, який запропонований даним реєстром 

Міністерства юстиції, або  користувач може  вибрати  банк, в якому він 

користується послугами дистанційного обслуговування. При виборів  банку 

буде здійснюватися первинна ідентифікація.  І в залежності від рівня, який  

хоче отримувати користувач, буде надано доступ до реєстру з певними  

повноваженнями. Таким чином через маршрутизацію запиту можна буде   
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отримати доступ до реєстру, не реєструючись як окремий користувач даного 

сервісу. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна одразу перепитати. Це затверджено  

нормативним документом чи це не потребує регулювання нормативним 

документом?  

СМОЛІЙ Я.В. Єгор Вікторович, у нас на сьогоднішній день є  протокол 

останній, який видала робоча група. Ми отримали звернення до 

Національного банку. Ми пропрацьовуємо цей механізм, як на 

законодавчому рівні  затвердити такий інструмент. Я думаю,  що це не буде  

складати додаткового часу, це буде наш внутрішній нормативний документ 

для банківської  системи. 

ПЕТРЕНКО П.Д. Я відкоментую.  Насправді, сьогодні  набула чинності  

Постанова уряду про порядок доступу до реєстрів, яка була ініційована 

Міністерством юстиції. І в цій постанові уряду є звернення до  

Національного банку, щоб Національний банк прийняв свій акт про 

запровадження додаткового способу ідентифікації через BankID. Я думаю, 

що це   буде  або ваша інструкція, або постанова  Національного банку.   

СМОЛІЙ Я.В. Абсолютно правильно. Це буде наша постанова або 

інструкція для комерційних банків, яка буде передбачати можливість 

використання того ж самого коду, паролю, доступу до банківських рахунків 

користувача після маршрутизації на сервери Міністерства юстиції. 

ПЕТРЕНКО  П.Д. Вже є у нас витяг, так? Давайте…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо треба Національному банку будь-яка допомога 

від парламенту, ви давайте знати, ми  допоможемо. 

СМОЛІЙ Я.В. Я думаю, що ми в цьому  випадку справимося. Дякую  за 

пропозицію. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чудово. 

Я прошу  міністра юстиції прокоментувати знайдене.  

ПЕТРЕНКО  П.Д. Давайте, шановні колеги, у нас є витяг з унікальним 

номером. Ви бачите,  номер  інформаційної довідки (прошу підняти трошки 
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вище) 45159722, це само той номер, який підтверджує легальність цієї 

довідки. По цьому номеру цю довідку можна буде знайти повторно для того, 

щоб не платити, умовно кажучи, кошти ще раз, якщо ви там  через місяць, 

через два захочете цю довідку отримати з Інтернету, ви внесете дані номера 

довідки і зможете її ще раз роздрукувати. Тому довідка про  майнові праві і 

речові права фізичної особи Петренка Павла Дмитровича… 

МИРНИЙ І.І. Це ваша особиста?  

ПЕТРЕНКО П.Д.  Абсолютно вірно. Тільки що ми зробили пошук по… 

МИРНИЙ І.І. То у вас нема нічого… 

ПЕТРЕНКО П.Д. Давайте подивимося. Чому нема нічого? Об'єкт 

нерухомості –  земельна ділянка площею 14 соток у  Вишгородському районі.  

(Не чути) 

ПЕТРЕНКО П.Д. Рішення про реєстрацію цієї земельної ділянки і 

власник… Да, тобто це половина цієї земельної ділянки належить мені у 

власності. 

Що нижче є, я прошу спускайте. Так, з Реєстру прав власності на 

нерухоме майно інформація відсутня. Заборони – відсутні. В реєстрі іпотек –  

теж відсутня. Тобто в Реєстрі нерухомого майна є об'єкт нерухомості – це  

земельна ділянка. Можна її роздрукувати. 

Шановні колеги, ми зараз наочно продемонстрували, яким чином 

працює цей реєстр. Я хочу сказати таку дуже просту тезу. Насправді, доступ 

до цього  реєстру – це  можливість для кожного з нас підтвердити правду про 

свій майновий  стан. Тому що будь-який чиновник повинен бути у першу 

чергу прозорим і чистим перед тими людьми, які його наймають на роботу.   

Один з творців реформ в Сінгапурі  Лі Куан Ю сказав, що „людська 

винахідливість не має меж, коли справа стосується конвертації влади в 

особисту вигоду”.  І це дійсно правда. Тому що, якщо немає контролю за  

державним службовцем, то державний службовець тоді, в першу чергу 

ставить  в пріоритет свою особисту вигоду.  І те, що ми зараз з вами  робимо, 

цей дійсно, без переоцінки історичні речі, які в Україні не робилися протягом  
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останніх 20 років. Те, що на сьогоднішній день  є можливість в прямому ефірі  

на засіданні парламентського комітету, який здійснює контроль за боротьбою 

з корупцією,  побачити інформацію про майновий стан і майно будь-якого 

чиновника як діючого, так і того, який перебував на цих посадах раніше, це 

речі, які були фантастикою, думаю, ще півтора роки тому назад, в 

попередньому складі  парламенту.  

Те, що ми зараз з представниками  Національного банку говоримо про 

те, що людина  може ідентифікувати себе через BаnkID,  це теж була  

фантастика ще півроку тому назад. Тому що без переоцінки це  величезний 

крок вперед для отримання людиною багатьох сервісів держави, не тільки  

пошуку і контролю за чиновником. Якщо ми зараз запровадимо банк BаnkID,  

це означає, що людина зможе отримати і реєстрацію бізнесу, і реєстрацію 

нерухомості, і інші сервіси держави без електронного цифрового підпису, без 

папірців, без будь-яких заповнень якихось не зрозумілих довідок і заяв. А 

просто ідентифікувавши себе через свою платіжну картку, яких є практично, 

в кожної люди  є ця платіжна картка. 

Тому я вважаю, що спільна робота, яка була  зроблена всіма нами, це 

дуже серйозний крок вперед по реформуванню країни, без перебільшень.   

І я закликаю всіх журналістів, всіх наших громадян користуватися цим 

сервісом Міністерства юстиції по доступу реєстру майнових прав, перевіряти 

чиновників яких ви наймаєте на роботу: чи це місцевий прокурор, чи суддя, 

чи міністр, чи прем'єр-міністр, чи Президент, яка різниця ви зараз маєте 

можливість перевірити правдивість і щирість кожного чиновника. Ви бачите 

його декларацію, і ви маєте таку можливість через реєстр перевірити 

наскільки  він чесний перед вами. 

Насамкінець хочу сказати, що, дійсно, ми з Єгором із багатьма 

колегами були такими романтиками в минулому році, коли ми починали цей 

процес, і коли ми 1 січня цього року, Міністерство юстиції, в пілотному 

проекті відкрило свої реєстри, здавалось би, що це так тоді вважалося  піаром 

або незрозумілим кроком. Але коли ми на сьогоднішній день бачимо, за цим 
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столом представників інших державних органів, наприклад, 

Держземгеокадастру. Земельний кадастр у нас в принципі був найбільш 

закритим і непрозорим реєстром в державі. І це стосувалося багатьох причин: 

мала заповненість цього реєстру, велика корупція, яка була пов'язана з 

пересіканням інформації про земельні ділянки. Але сьогодні за цим столом є 

вже багато представників інших державних органів, я маю надію, що спільно 

з комітетом уряд зможу долучити інші державні органи, які володіють 

інформацією про майно, про майнові права, до процесу прозорості, 

відкритості в нашій країні. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу як раз підготуватися представника 

Державної земельної агенції і представника Міністерства внутрішніх справ і 

продовжити пошук по моєму прізвищу в реєстрі нерухомості.  

Чи є запитання у членів комітету або журналістів, як працює реєстр 

нерухомості? Прошу, Віктор Чумак. 

ЧУМАК В.В. Я дуже швидко. Я не буду запитувати, тому що я 

перевірив сьогодні себе сам, все знайшов, все на місці.  

Я хотів би сказати, що, да, дійсно робота проведена титанічна. В 

принципі, початок цієї роботи був початий в минулому скликанні, коли був 

прийнятий  перший Закон про відкритість реєстру нерухомого майна, а цей 

вже, скажімо так, його накачав і доповнив всі майнові характеристики. І я 

хочу сказати, що  крім того, що, люди, зрозумійте. Я думаю... Я звертаюсь до 

журналістів, крім того, що цей закон направлений на пошук майна 

корупціонерів, цей закон або, вірніше, ця можливість має зовсім інше 

спрямування в усьому цивілізованому світі.  

Люди бачать своє майно, майно своїх сусідів і це неможливо, просто-

на-просто, це майно забрати у незаконний спосіб. Це запобігання, величезне 

запобігання від незаконного втручання в рейдер... або незаконне рейдерство, 

незаконне заволодіння майно. Тому що оцей от реєстр, він ще буде, я 

сподіваюсь, він ще буде робити, де будуть всі знаходитися, в тому числі і 

правочини з цим майно. І ці правочини будуть показувати, як це майно 
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переходить від однієї особи до іншої. І тому тоді вже ми не зможемо сказати, 

що в мене майно вкрали, в мене майно не вкрали і таке інше. Там все це  буде 

видно в цьому реєстрі. Тому от зрозумійте, що це для того, щоб зберегти 

бабушкіну квартиру, потрібен був цей  реєстр. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Вікторе. 

Всі члени комітету радять всім громадянам на ніч перевіряти себе в 

реєстрах і спати спокійно. 

Ігор Попов. І нагадую, що ми маємо ще представлення як працюють 

реєстри землі і автомобілів. Прошу.  

ПОПОВ І.В. Дійсно, дуже хороша робота зроблена, але питання про 

можливі недоліки. Коли ми зустрічалися тут з Павлом Дмитровичем на 

початку січня і дійсно в тестовому режимі відкривався реєстр майнових прав, 

то мої питання були в тому, наскільки захищені, власне, права власників 

цього майна, щоб, крім розкриття корупціонерів, ми не сприяли рейдерству, 

ми не сприяли, власне, захопленню того майна нещасних пенсіонерів. Бо на 

той час можна було зареєструватися, для того, щоб отримати запит, від 

вимишленого прізвища – Іванов Іван Іванович, - написати будь-який 

ідентифікаційний код, і воно допускало в систему. Тобто у нас сьогодні 

BаnkID – наше майбутнє. На сьогодні можлива ідентифікація в цьому 

особистому кабінеті або по цифровому підпису, або… Тобто, скажімо, у мене 

в кабінеті зараз лежить тисяча копій паспортів, ідентифікаційних номерів 

кандидатів в місцеві депутати. Я зараз будь-кого з них можу зробити запит, 

зареєструватися, взяти будь-яку інформацію – і мене запустять в систему? 

ПЕТРЕНКО П.Д. Дякую за запитання.  

Насправді Віктор Васильович частково дав відповідь на це запитання, 

сказавши, що самий хороший захист від будь-якого шахрайства з вашим 

майном – це можливість в режимі он-лайн перевірити, хто є власником на 

сьогоднішній день. Будь-які паперові носії, будь-які бланки нотаріальні з 

будь-яким захистом ніколи вас не захистять від підробки документа і від 

рейдерства під час переоформлення того чи іншого майна. Це підтверджено 
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практикою багатьох країн. Та сама Грузія, яка відкривала ці реєстри до нас, 

сім років тому назад, проаналізували за рік роботи відкритого реєстру, 

наскільки зменшилася кількість шахрайств, пов'язаних з переоформленням 

нерухомості. В рази. Тобто ці злочини у них там складають зараз піввідсотка. 

Чому? Тому тощо завжди, коли ви можете стати жертвою шахрайства, певна 

особа, ви можете в режимі он-лайн перевірити, на кому знаходиться це 

майно, хто є власником, хто є представником. 

Другий блок питань, який ви задали. Питання в тому, яким чином 

убезпечити себе від осіб, які заходять під чужим іменем, коли дивляться 

інформацію про ваше майно. Поясню. Крім електронного цифрового підпису, 

крім BаnkID, який, я маю надію, стане реальністю дуже швидко - це не наше 

майбутнє якесь далеке, це реально питання, думаю, декількох тижнів часу. 

Інструментом захисту від того, що ви сказали, коли ви використовуєте чужий 

паспорт і чужий ідентифікаційний код, є дуже проста ситуація. Якщо ви 

скористались чужим паспортом і зайшли в реєстр, побачили інформацію про 

моє майно, наприклад, нічого тут страшного немає. Тому що цей реєстр 

відкритий.  

Якщо ви, не дай, Бог, потім спробували вчинити злочин, там 

переоформити це майно через підробні документи, ситуація дуже просто 

вирішується. Правоохоронні органи мають технічну можливість а) знайти 

інформацію, з якого комп'ютера, з якого IP, паролю заходили в реєстр, 

перше. Друге. Перевірити ту особу, чиїм паспортом скористувалися, вона 

дасть пояснення, що вона не здійснювала цю дію. І вийти в принципі на 

правопорушника в рамках розслідування злочинів, які зараз є в рамках 

кіберзлочинності, і практика така є і в Службі безпеки України, і у МВС. Не в 

цьому є загроза. 

Загроза якраз була в закритості інформації по реєстрам. Я вам можу 

сказати дуже просту статистику. Кількість звернень по нотаріусам, які 

якимось чином були залучені в процес шахрайства під час переоформлення 

нерухомості, в цьому році, ну, у нас одна була тільки скарга по нотаріусу за 
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цей весь рік і вона не стосувалася операції з нерухомістю. Якщо за минулі 

роки таких скарг було там декілька. Дуже маленька статистика, але вона теж 

дуже показова.  

Тому я думаю, що все буде добре. І нашим громадянам не треба 

переживати за те, що хтось перепише їхню квартиру чи їхньої бабусі 

квартиру. Якраз ми робимо всі інструменти для захисту від такого 

можливого шахрайства. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А я звертаю вашу увагу, що знайдений мій будинок в 

селі Горбовичі Києво-Святошинського району.  

МИРНИЙ І.І. Скільки квадратів? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви можете дізнатися це у відкритому реєстрі. 136,9 - 

загальна площа. 

МИРНИЙ І.І. Нічого собі! 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я розумію, що для представника "Опозиційного 

блоку" ця цифра вражаюча. 

МИРНИЙ І.І. У мене 39. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це ми ще не всі реєстри відкрили. Давайте 

перейдемо. Колеги, колеги, дякую Міністерству юстиції за цю презентацію. 

Одну секунду, одну секунду. Я хочу, щоб був представлений реєстр землі, 

реєстр автомобілів і далі ми перейдемо до запитань. Пане Бориславе, щоб ми 

просто встигли в нашу обідню перерву. Прошу… (Шум у залі) Міністр 

юстиції нікуди не йде.  

Прошу, Максима  Мартинюка, який очолює земельну агенцію і має так 

само колегу презентувати, що зроблено з відкриттям інформації про 

власників землі. А Міністерство внутрішніх справ підготувати свою 

інформацію. 

МАРТИНЮК М.П. Доброго дня, колеги. Сьогодні уже запрацював  

кадастр в режимі відкритої інформації. Є деякі відмінності у нас в 

функціонуванні цієї системи від тієї, яка є в Мін'юсті. Наша система дозволяє 

за допомогою карти обрати земельну ділянку, щодо якої у нас виникає 
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цікавість, і отримати інформацію по цій земельній ділянці щодо її площі,  

розмірів, місця розташування і цільового використання, а також довідкову 

інформацію про власника, оскільки Державний земельний кадастр уже давно 

не є носієм інформації про власність, то ми її отримуємо від Реєстру речових 

прав Мін'юсту, і відповідно у нашому випадку ми її надаємо довідково. Ця 

послугу у випадку з Державним земельним кадастром є абсолютно 

безкоштовною.  

Зараз ми покажемо, як вона працює. Ідентифікація можлива трьома 

способами: за допомогою цифрового підпису, BankID „Ощадбанку” і BankID  

„Привату”, двома фактично способами.  

ШЕВЧЕНКО П.В. Зараз ми демонструємо ідентифікацію за допомогою 

електронного цифрового підпису. Вибирайте свій особистий ключ на носії. 

Вводите свій особистий пароль. 

? А де його брати цей пароль? 

МАРТИНЮК М.П. Він дається разом з ключем. 

А де він дається?  

? Ключ можна взяти в Міндоході безкоштовно.  

МАРТИНЮК М.П. Єдиний цифровий підпис, ну наприклад, надає 

податкова всім. Але я сьогодні ідентифікувався за допомогою зарплатної 

карти "ПриватБанку".  

? Тобто це якщо тільки картка "Ощадбданку", "ПриватБанку" або ключ 

від податкової. 

МАРТИНЮК М.П. ПриватID він дає, я дивився сьогодні, там  8 банків, 

по-моєму, підключено до ПриватID, тобто… 

? Сергій, Сергій… (Не чути)  

ШЕВЧЕНКО П.В. Дивіться, у нас є 2 банки: „ПриватБанк” і 

„Ощадбанк” по BаnkID і електронний цифровий підпис будь-який, який ви 

можете отримати в Україні. Ви підтверджуєте, що ви людина, да, а не робот. 

Ось кадастровий номер, за яким ми хочемо получити право власності. 
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Напискаємо "переглянути". Відкривається інформація про земельну ділянку 

та також про відомості про суб'єкта і право власності на земельну ділянку.  

Також ми бачимо, що ця земельна ділянка знаходиться в оренді. В 

принципі, ви можете роздрукувати цю інформацію або зберегти собі на диск 

за допомогою PDF-файлу. Ну, давайте ми відкриємо. Тут ви бачите ту ж саму 

інформацію та QR-код. За цим посилання з цього QR-коду ви можете 

перейти на нашу кадастрову карту і переглянути, де саме знаходиться 

земельна ділянка. Тут видно, хто був замовник, дата… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу … я прошу представників медіа 

дотримуватися тиші, а то ми будемо змушені вас видаляти. Прошу.  

ШЕВЧЕНКО П.В. Дата та час запиту і вся інформація про земельну 

ділянку, а також про власника земельної ділянки і орендаря.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Запитання. Чи можна по прізвищу власника зараз 

здійснювати пошук?  

ШЕВЧЕНКО П.В. Ні. Здійснюється тільки за об'єктом, за кадастровим 

номером або на карті.  

МАРТИНЮК М.П. Тому що базою для пошуку, ну, програмною базою 

є Державний земельний кадастр. Державний земельний кадастр – це 

геоінформаційна система. Геоінформаційна система – це де-факто карта з 

нанесеними на ній земельними ділянками.  

БЕРЕЗА Б.Ю. То есть, землю Соболева найти мы не можем?  

МАРТИНЮК М.П. Землю Соболева мы можем найти очень просто.  

?. Я могу показать.  

МАРТИНЮК М.П. Мы можем найти очень просто, только нам надо в 

предыдущий реестр зайти, ввести фамилию Соболев и получить 

информацию о земельных участках и их кадастровых номерах. А с помощью 

этого мы можем посмотреть, где это находится. Или же идти от обратного 

найти там свою землю и поинтересоваться, кто у вас сосед, ну, то есть, по 

участку. Можна и так, и так искать. И мы доработаем еще это програмное 

обеспечение, здесь можно будет в части, ми ж даємо відомості про власника 
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довідково, буде прямий Link (посилання) переходу на реєстр Мін'юсту для 

того, щоб отримати актуальну інформацію. Тому що я вам пояснюю технічно 

як ми отримаємо інформацію про власника: Мін’юст є держателем 

інформації про власників на об'єкти нерухомого майна, в тому числі на 

земельні ділянки. І щоденно у нас відбувається обмін інформацією, але він 

відбувається в оф-лайні, тобто ми не підключені до того реєстру, ми 

отримуємо цю інформацію на диску, її підвантажуємо. Умовно кажучи, якщо 

ми зранку через систему Державного земельного кадастру отримаємо 

інформацію, що власник земельної ділянки – Єгор Вікторович Соболєв, а в 

цей час він сидить у нотаріуса і продає свою земельну ділянку Мартинюку 

Максиму Петровичу, і на момент отримання інформації через цю систему 

власник – Соболєв, а де-факто уже, де-юре – Мартинюк. І тому я би радив 

при пошуку інформації про власника звертатися до реєстру Мін'юсту, а всю 

іншу інформацію, яка стосується земельної ділянки, можна отримати у нас. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, ця відкритість одразу демонструє, які є 

проблеми з реєстрацією, з обліком і з роботою реєстрів. Насправді це була 

зроблена помилка багато років тому, коли вирішили робити два окремих 

реєстри. Це була велика війна між тодішнім Держкомземом і тодішнім 

Мін'юстом, бо ясно, що вся нерухомість стоїть на землі, і мати два окремих 

реєстри: один – нерухомості, інший – землі, - це просто наслідок 

бюрократичної боротьби, а не зручності і захисту власності. Я думаю, що це 

дуже хороший, символічний приклад, що, як тільки ми відкриваємо цю 

інформацію для громадян, ми починаємо розуміти, що працює не так. І наш 

наступний крок – це говорити про об'єднання реєстрів, які би один одного 

підтримували і захищали. 

Чи є запитання до голови земельної агенції від членів комітету? Я, з 

дозволу журналістів, щоб ми все встигли, я вам пізніше надам до будь-кого 

запитання. 

Прошу, Сергій Лещенко. 
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ЛЕЩЕНКО С.А. Дозвольте задати. Чому у вас система ідентифікації 

складніша і менш варіативна, ніж в Мін'юсту, тому що там можливо, я так 

розумію, не тільки за картками двох банків це здійснити. 

МАРТИНЮК М.П. Вона відповідає вимогам до захисту. BаnkID і 

єдиний електронний цифровий підпис. Як ще можна ідентифікувати особу?  

ЛЕЩЕНКО С.А. Ні, це я розумів. Але тільки два… (не чути)  

МАРТИНЮК М.П. По-перше, це буде розширено, тому що BаnkID як 

такий ще в найближчий час буде врегульовано і визначено. По-друге, що та 

ке, наприклад, „Приватбанк” ID? „Приватбанк”- ID, якщо ми зараз зайдемо, 

от я сьогодні просто пробував, в мене зарплатна карта „Привату”, це не 

тільки приватовські карти, там воно видає список із восьми, здається, банків, 

які підключені до „Приват”-ID. Так само „Ощадбанк” теж не „Ощадбанк”, а 

ще і декілька банків, які підключені до „Ощадбанк”-ID. Але я думаю... Я не 

знаю, як Нацбанк врегулює питання  BаnkID, але я думаю, що ми врешті 

вийдемо на єдину базу BаnkID і банки або будуть підключені до неї, або не 

будуть до неї підключені. 

СМОЛІЙ Я.В. Колеги, я хочу доповнити Максима Петровича. Суть в 

тому, що Національний банк побудує портал свiч, на якому буде перелік всіх 

банків, які надають послуги з дистанційного обслуговування і це інтерфейси 

будуть зроблені з усіма реєстрами від усіх банків. Тому список банків буде 

розширено при доступі з любого реєстру буде можливість за банк-ID любого 

банку попасти... 

МАРТИНЮК М.П. І я так розумію, що після цього ми відійдемо 

взагалі від поняття "Приватбанк"- ID, "Ощадбанк"- ID. 

СМОЛІЙ Я.В. Так, так. 

МАРТИНЮК М.П. Буде просто банк-ID. Тобто зараз просто два є свіча 

цих, які належать відповідно "Привату" і "Ощаду". А у людей один свіч, який 

буде належати Нацбанку. 

СМОЛІЙ Я.В. Все правильно. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи є інші запитання? Прошу, Вадим Кривохатько. 
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КРИВОХАТЬКО В.В. Яку мету взагалі переслідували, коли ми робили 

це відкриті дані? Скажіть, будь ласка.  

(Не чути)  

КРИВОХАТЬКО В.В. Да, яка мета? Що ви хотіли показати? Що це нам 

дає взагалі? Да, да.  

Крім того, що любий хтось може і далі ще. Носить витяг з реєстру 

юридичний характер? Чи може служити в кримінальній справі доказовим 

документом? Оце мене цікавить. 

МАРТИНЮК М.П. При правильній організації відслідковування історії 

запитів, звичайно, це може служити доказами і в кримінальних, і в цивільних, 

і в господарських справах. 

КРИВОХАТЬКО В.В. Тобто закону немає, яким чином? 

МАРТИНЮК М.П. Ну, є забезпечення ідентифікації, є... При 

ідентифікації фіксується дата,час запиту, ІР-адреса, з якої цей запит робився. 

І тому ми можемо довести, що в момент запиту, наприклад, те чи інше 

майно, адже реєстр є носієм інформації про власника, тобто де-факто 

перебування в реєстрі того чи іншого прізвища підтверджує право власності 

на той чи інший об'єкт. І відповідно, маючи докази того, що станом на, там, 

15 годину 16 хвилин за цією земельною ділянкою власник рахувався, там, 

припустимо, Соболєв Єгор Вікторович, а потім, через 2 хвилин, раптом став 

інший, а Соболєв в цей час перебував на засіданні комітету в прямому ефірі, 

відповідно це є доказ уже в усіх справах. 

КРИВОХАТЬКО В.В. Я думаю, вам як нікому відомо, що, власне, один 

кадастровий номер буває пару земельних ділянок, так? 

МАРТИНЮК М.П. Не буває. 

КРИВОХАТЬКО В.В. Ну як "не буває"? Буває. По десять буває 

земельних ділянок. І це буває рішенням суду. Тобто як тут, як в цій ситуації? 

МАРТИНЮК М.П. Бувають накладки, коли ділянки з різними 

кадастровими номерами накладені одна на одну, і вони, ну, в кадастрі просто 

як би багатоповерхові ділянки, ми їх називаємо.  
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КРИВОХАТЬКО В.В. Тобто на одну землю є два кадастрових номера? 

МАРТИНЮК М.П. Але з одним номером ділянок не буває. 

КРИВОХАТЬКО В.В. Ну буває дві ділянки… Ну як? Буває така 

ситуація. Буває. І як в даній ситуації бути? 

МАРТИНЮК М.П. Ще раз кажу, що земельні ділянки і інформація 

кадастру не містить відомостей про власника. Відомості про власника 

містяться в реєстрі речових прав. Тому от, за ким ділянка з унікальним 

кадастровим номером записана в реєстрі речових прав, той і є власник. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Максиме.  

Я думаю, це теж дуже символічна дискусія, тому що якраз відкритість 

цієї інформації дозволяє всьому суспільству взятися і навести лад, в тому 

числі в обліку і в реєстрації прав на землю – одне з ключових прав для 

громадян. 

Юрій Дерев'янко. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Шановні колеги, це дуже велика робота насправді. 

І те, що почали в минулому скликанні – пан Чумак пішов, - але ми якраз 

починали ще законопроект, який ухвалили: про відкриття всіх реєстрів. І 

зараз ми маємо всі ті вади реєстрів, а нам важливо, щоб громадяни мали 

захист гарантований своєї власності. І коли ви кажете, що немає однакових 

кадастрових номерів у вас на одну і ту саму ділянку, і навіть не тільки 

кадастрових номерів, а й кілька власників на один і той самий кадастровий 

номер, то, на превеликий жаль, є. І я хочу вам привести конкретний приклад, 

коли в Івано-Франківській області землі національного парку по вашій карті 

відкриті і по вашій системі є приватною власністю деякі. І я звертаюся до вас 

як народний депутат, ви мені пишете, що  це є помилка, яку має виправити 

Івано-Франківське  управління земельних ресурсів. Я звертаюся до них, вони 

кажуть, що це  є помилка, але їх має виправити Держземагенство, тобто ви і  

ви нас пускаєте по колу. Але найголовніше інше, що створена у вас система  

захисту, комплексного захисту інформації відповідно до вимог державних і 

відповідно до Закону КСЗІ, побудовано комплексна система захисту 
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інформації вашої інформації системи з тим, щоб так не ставалося, що ці 

помилки можуть приводити до втрати власності нашими громадянами. І це 

мова йде про питання землі, про питання нерухомості, тому що відкриваючи 

ці реєстри ми повинні точно розуміти, що ця комплексна система захисту 

інформації, яка має бути побудована вона має передбачати всі можливі 

запобіжники для того, щоб будь-який шахрай, який туди заходить не міг 

скористатися чужою власністю, прошу.  

МАРТИНЮК М.П. Дякую. 

Перш за все, я хотів би принести від імені органу влади вибачення за 

неналежне опрацювання ваших звернень. На жаль, це така хвороба давня у 

нас, ми все опрацьовуємо. Опрацьовуємо, я зараз намагаюсь привчити своїх 

підлеглих, щоб вони вирішували питання, а не опрацьовували. 

По-друге, що стосується захисту інформації, і на щастя, і на жаль, у нас 

захист інформації знаходиться в одному з найкращих в країні станів. І цей 

комплексний захист свого часу, ще був закладений при формуванні  

кадастру, як програмно-апаратного комплексу. Ми маємо всі сертифікати, 

експертизи Укрспецзв'язку, на жаль, це створює побочні проблеми. 

Тому що, наприклад, при підключенні нотаріусів це вимагає від них 

додаткових витрат, які однозначно, пов'язуються з нами, але, насправді, до 

нас мають відношення дуже побіжне. Тобто нотаріус для того, щоб 

підключитися до Державного земельного кадастру і мати можливість 

генерувати витяги з Державного земельного кадастру має встановити в себе 

ці програми засоби для захисту інформації, і загалом йому  це обходиться у 8 

тисяч гривень з чим пов'язані багато скарг від  нотаріальної спільноти. Ми 

зараз шукаємо пошуки виходу з цієї ситуації, але, на жаль, система захисту 

комп'ютера нотаріуса має бути паритетною з системою захисту самого 

Державного земельного кадастру. Тому із захистом у нас все непогано.  

Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … представника Міністерства внутрішніх справ 

розповісти, що з відкриттям інформації про власників автомобілів.  
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КРИКЛІЙ В.А. Шановний голово, шановні присутні! Я заздалегідь 

хочу попросити вибачення, що ми, напевно, трохи не зможемо так 

візуалізацію зробити і презентацію, так, як Міністерство юстиції та 

Госгеокадастр. Але що хотів би сказати і зазначити. Як виправдання для 

Міністерства внутрішніх справ. І продовжити цю тематику.  

По-перше, зараз відбувається певне реформування. Тому в законі 

передбачено, що реєстри щодо власників транспортних засобів будуть 

відкриті, інформація наявна в реєстрах Державтоінспекції. Ну, всі ми 

розуміємо, що Державтоінспекція вже видозмінюється, вже створена 

Патрульна поліція. І в принципі обрана така лінія, що всі реєстри будуть 

належати не певним якимось підрозділам, а всі вони будуть централізовані 

безпосередньо за Міністерством внутрішніх справ і обслуговуватися на 

центральному рівні. 

Це буде, скорше за все, ІТ-департаментом або зараз це Департамент 

інформаційно-аналітичного забезпечення. Що в свою чергу опрацьовано на 

рівні МВС на сьогоднішній день з приводу відкриття інформації. Ми 

вирішили не зупинятися виключно на інформації щодо власників 

транспортних засобів, будь то юридична особа або фізична особа.  

Ми розуміємо, що є певний попит на іншу інформацію, яка наявна і 

може бути отримана з реєстрів наявних в Державтоінспекції, в подальшому в 

Міністерстві внутрішніх справ. А саме: інформація щодо водійських 

посвідчень, яка теж є доволі таки актуальною; інформація щодо наявних 

погашених, непогашених адміністративних правопорушень. Ну, і загалом 

інформація по історії автомобіля. На кшталт „карфаксу”, на світовому рівні 

доволі таки відомому сервісу. 

Якщо говорити про ідентифікацію або про ті засоби, які 

використовуються для того, щоб там ідентифікувати особу, ми в принципі 

вже відпрацювали з порталом IGO(?). У нас місяць назад тому була 

анонсована реєстрація транспортних засобів, так само використовується і 

ВankID, і єдиний цифровий підпис, ну, і, в принцип, ми в даному випадку не 
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бачимо певних обмежень, єдине, це сертифікація від Державної служби 

захисту інформації. В принципі, будь-які інші засоби ідентифікації, які 

будуть з'являтися, там не так давно був анонсовано там mobil-ID від деяких 

операторів мобільного зв'язку, в принципі, всі ці засоби для ідентифікації 

особи власника, вони можуть використовуватися.  

Що стосується, ну, я ще раз повторю, що візуалізувати на сьогоднішній 

день ми це не зробили, тому що не зрозуміло, зрозуміло, точніше, що це буде 

не в контексті департаменту автоінспекції, а вже безпосередньо в 

Міністерстві внутрішніх справ. Ми робимо деякі доопрацювання там, 

отримали зауваження на днях від Центру протидії корупції з приводу того, 

що хотіли б більше інформації, більше можливостей отримувати, але, звісно, 

не порушуючи Закон про персональні дані. В принципі 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А можна уточнити? Виходить, що ви не виконали 

норму закону і з сьогоднішнього дня ця інформація не є загальнодоступною, 

як вимагає закон? 

КРИКЛІЙ В.А. Вона є загальнодоступною, єдине, що поки що немає, з 

нашого боку не реалізовано засобів для того, як отримати цю інформацію, 

але це найближчим часом буде вирішено. (Шум у залі) Да, да. На 

сьогоднішній день ще не реалізована можливість. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Вибачте, будь ласка, якщо не реалізовано, то ви 

порушили норму? Я так розумію? Неможливо бути частково вагітною, чи 

так, чи вагітна, чи ні. 

КРИКЛІЙ В.А. Так, частково вагітною не можна. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Ви вагітні чи ні? 

КРИКЛІЙ В.А. Ми не реалізували на сьогоднішній день норму закону. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А коли ви плануєте це зробити? 

КРИКЛІЙ В.А. Пануємо ми це зробити найближчим часом, оскільки і 

проект постанови ми вже розробили, який зараз у нас в стані дискусії і 

розробки. Як тільки буде вирішено з постановою, ми готові реалізувати цей 

проект, тобто технічна можливість у нас є вже наявна. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, можливо, щоби це у громадян з'явилося, а ми  

будемо контролювати виконання закону Міністерством внутрішніх справ. 

Іван Мельничук має запитання. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Єгор Вікторович, я дякую за надане слово. 

Запитання. Ви розумієте якось ви так  цікаво відповідає: „скоро, там”, 

„ближайшим часом ми будемо це робити”. Ви можете сказати граничний 

термін. Я поясню чому? Тому що ми зараз говоримо для того, щоб для людей 

відкрити якби базу даних це всіх автомобілів. Я позавчора вночі стояв дві 

години стояв наблюдав за тим, як працює патрульна поліція. Хлопці, молодці 

стали з планшетика, машина їде без номерних знаків, пробивають її. По 

планшету видало два автомобілі з таким VIN-номером, вони подзвонили на 

один телефон дали у ВАЗік, а стояло "Daewoo Nexia", передзвонили ще на 

один телефон, дали воoбще якийсь комбайн по номеру цьому. Ну, що… І ви 

зараз говорите, ви не можете у самій міліції зараз зробити єдину базу даних 

автомобілів по VIN, по номеру і так далі. Ви зараз говорите, що  ви дасте 

людям цю можливість. Якщо ви дасте, ми вам віримо, питань немає, але я як 

член комітету по протидії корупції, вночі не мав, що сказати патрульним 

поліцейським. От вони сказали, ми не розуміємо, що відбувається ми  даємо 

запити по номеру автомобіля: чотири автомобіля за півтори години їм  

видали, і що їм конфісковувати цей автомобіль чи що їм робити. 

То есть назовіть, будь ласка, граничний термін, ви як представник  

Міністерства внутрішніх справ, коли це зможуть побачити люди, не говорячи   

вже про те, що по цьому будуть працювати патрульні поліцейські. 

КРИКЛІЙ В.А. Дякую, за запитання.  

І я спершу відповім чому можливо така ситуація трапилася з наявною 

інформацією в реєстрах. Оскільки у нас раніше IT-структура вибудовувалося 

таким чином, що створювались певні регіональні системи, які зберігали данні 

щодо транспортних засобів, там водійських посвідчень. Потім – створили… І 

майже в кожній області вона своя, відокремлена була. Потім – створювалася 

ще окремо іншим керівництвом на той момент національна система, і потім 
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тільки, врешті-решт, прийшли до єдиної системи, над якою зараз ми дуже 

суттєво працюємо і якраз робимо міграцію даних з регіональних баз саме за 

для того, щоб виправити таку ситуацію, яку ви зазначили. Так само як от у 

колег, що в попередній доповіді, так в Госкадастрах, у них теж були іноді 

дублювання, у нас теж. Але ми таким… ми будемо видаляти повністю, 

заміщувати інформацію наявну в  регіональних базах даних і все робити на 

єдиний рівень виводи. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. На вашу думку, граничний термін, коли це 

станеться?  

КРИКЛІЙ В.А. На нашу думку, граничний термін, якщо говорити 

безпосередньо про повну міграцію всіх даних, це до кінця року. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Зрозуміло, дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Борислав Береза, прошу. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, у мене таке запитання. 

Як швидко будуть змінюватися дані в реєстрі з тим, що дійсно, ну, стається? 

Якщо автівка змінила власника, то як швидко зміняться дані в реєстрі? Я 

поясню, чому я запитую. Наприклад, я продав свою автівку ще в березні 

місяці. Але вона досі „висить” на мені. От моє запитання, як таке може 

статися? Документи, офіційно: „Продав”. Не по довіреності, а так.  

Скажіть, будь ласка, як це стається і як швидко буде змінюватися ця 

інформація в тому реєстрі, що ви обіцяєте до кінця року нам представити? 

Дякую. 

КРИКЛІЙ В.А. Дякую за запитання. З 2013 року у нас в принципі всі, 

мова йде про старі дані до 2013 року. Тому що з 2013 року вже все ведеться, 

всі дані на рівні Національної автоматизовано-інформаційної системи, це 

єдиний реєстр, до якого ми будемо зводити дані.  

Якщо говорити саме про вашу ситуацію, я, на жаль, не володію 

деталями. Це була довідка-рахунок чи яким чином безпосередньо купівля-

продаж здійснювалась автівки?  

БЕРЕЗА Б.Ю. Снималась, снялась… 
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КРИКЛІЙ В.А. З обліку?  

БЕРЕЗА Б.Ю. Да. 

КРИКЛІЙ В.А. Треба перевірити. На жаль, заочно не можу просто 

надати пояснення, оскільки. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Володимир Парасюк. 

ПАРАСЮК В.З. Добрий день! Я хотів запитати, як взагалі 

Міністерство внутрішніх справ хоче врегульовувати питання, коли людина 

передає, ну, продає свою власність не знімаючи з оформлення транспортний 

засіб, а через юридичний договір у нотаріуса? Як такі питання взагалі будемо 

врегульовувати? Бо я вважаю, що це досить така, суттєва прогалина.  

І тим більше, у нас зараз запускається реєстр, ну, тобто відеофіксація 

на дорогах. І ви розумієте, що ті листи щастя будуть приходити фактично до 

тих людей, які були власниками. Тоді, можливо, вартує прикріпляти якісь 

договори до цієї бази юридичні чи змушувати людей їх подавати в 

Міністерство внутрішніх справ? 

КРИКЛІЙ В.А. Дякую за запитання. Ну, якщо говорити безпосередньо 

в контексті автоматичної фото -, відеофіксації, то ми навіть радимо, звісно, 

не заключати договори нотаріальні, генеральні довіреності. Оскільки це 

створює певну проблематику, оскільки власник транспортного засобу 

змушений повідомляти Міністерству внутрішніх справ про те, що була зміна, 

фактична зміна власника про те, що право на керування транспортним 

засобом надано іншій особі і фактично це буде відбуватися за заявою. Ми 

звісно вже порушили це питання, думали над цією проблематику. І будуть 

вноситися відповідні дані щодо власника, який буде фактично керувати 

транспортним засобом. Це так само буде стосуватися, наприклад, і 

юридичних осіб, там, лізингових компаній, наприклад, які фактично ще 

мають транспортні засоби у себе на балансі, а використовують, хто вже, по 

договору лізингу користуються зовсім іншим.  
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ПАРАСЮК В.З. Ясно. А стосовно реєстру. Так само будете 

зобов'язувати, тому що подано, але це, напевне, буде мати більше такої 

інформаційної площини, прохання до людей, що зробіть, ну, це потрібно?  

КРИКЛІЙ В.А. Ну… 

ПАРАСЮК В.З. Чи буде, на законодавчому рівні будуть якісь, ну, 

тобто пропозиції, щоб прийняли?  

КРИКЛІЙ В.А. Ну, я думаю, що на законодавчому рівні це краще до 

депутатського корпусу, до вас звертатися з такими ініціативами.  

ПАРАСЮК В.З. Кабінет Міністрів ……(не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Володимире, дякуємо вам.  

Прошу Сергій Лещенко.  

ЛЕЩЕНКО С.А. Я все-таки до керівника Державної автоінспекції 

питання. Які можливі санкції за те, що ви не відкрили вчасно цей реєстр? 

А друге питання. Якщо цей реєстр не відкритий чи надаєте ви, чи 

будете ви згодні надавати інформацію з цього реєстру на запити? Тобто от, 

якщо реєстр не відкритий, я не можу зайти онлайн. Тоді, якщо я надсилаю 

вам письмовий запит за формою доступу, там, до публічної інформації чи ви 

даєте мені відповідь відносно транспортних засобів, які зареєстровані за 

особою, про яку я запитую?  

КРИКЛІЙ В.А. Дякую за запитання. Да, дійсно ми готові і надаємо 

інформацію за запитами. В цьому проблеми немає. Тобто фактично дані у нас 

наявні, актуальні. Єдине, що, я ще раз повторюсь, можливо, що нам 

необхідно звести всі реєстри, локальні, регіональні до єдиної системи задля 

того, щоб інформація була на 100 відсотків вірною і автентичною, а не певні 

розходження були з регіональними даними.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Барна.  

БАРНА О.С. Доброго дня. Дякую. Ну, публічність робить в деякій мірі 

суспільну легалізацію, що дає можливість захистити майно. Але в цей час, 

коли є можливість нашим людям виїхати трохи за межі України, ну, 

особливо таким поважним державним службовцям і там накопичити майно), 
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гадаючи, що цей банк даних повинен би бути доповнений і іншим майном. 

Тобто їхні майнові статки не будуть повністю об'єктивні, коли не буде 

включено, зокрема, майно, яке є за кордоном, щоб люди могли теж оцінити 

ту діяльність як, оцю процедуру можна би було доповнити і вникнути в оцю 

базу даних, в тому числі ми знаємо, що і судна, і літаки, які не зареєстровані, 

чи транспортні засоби, на території України, але вони дійсно відображають 

реальний стан надприбутків тих можновладців, в тому числі і земельні 

ділянки... Тобто оце процедура співпраці з міжнародною спільнотою, щоб 

дійсно якомога більш об'єктивніше відобразити майновий стан посадових 

осіб. Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за дуже слушне зауваження. Реєстри 

більшості розвинутих країн є відкритими. Ми сьогодні зробили крок на те, 

щоб стати на той самий етап розвитку. Чекаємо від уряду і Державної 

фіскальної служби інформацію про квартиру Романа Насірова, яка була 

знайдена журналістами в Лондоні. Все це ми разом будемо з вами 

використовувати, щоб досягти і прозорості, і відповідальності посадовців за 

набуте майно. 

Я прошу представника Податкової міліції і Державної фіскальної 

служби додати свої думки щодо впровадження, і, якщо треба допомоги 

парламенту у цьому впровадженні. І далі запитання від журналістів і 

громадських активістів до всіх, хто є присутнім.  

БІЛАН С.В. Дякую, Єгор Вікторович. Вітаю, шановні присутні. 

Буквально короткий коментар від Державної фіскальної служби.  

Цей реєстр дуже зручний для нас як для користувачів, можна так 

сказати, тому що згідно статті 5 Закону про очищення влади та згідно вимог 

Закону про засади запобігання протидії корупції ми здійснимо перевірку 

зараз, ми зобов'язані здійснювати перевірку державних службовців на 

відповідність статті 5 Закону про очищення влади. Цілий департамент у нас 

займається цим питанням. Вал просто документів, тому що всі зобов'язані 

пройти цю перевірку.  
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Тому введення таких реєстрів, до речі, у нас з Мін'юстом першого нуль 

сьомого був підписаний договір про доступ до реєстру прав на нерухоме 

майно. Тому ми дуже плідно співпрацюємо. Цей реєстр значно спростить, він 

значно прискорить процедуру. Тому що багато державних службовців 

чекають оцього документообігу між відомствами і міністерствами щодо 

запитів. Чи є нього земельна ділянка, чи є у нього ще якісь статки. Це значно 

спрощує і пришвидшує цю роботу, по-перше. 

По-друге. Я дещо хочу на підтримку колеги з МВС сказати, таку тезу. 

У нас, у них дійсно існує Національна автоматизована інформаційна система 

ДАЇ, де є в комп'ютерному вигляді всі ці дані. Державна фіскальна служба 

має і підписаний також протокол, і має он-лайн доступ до цієї системи. Тому 

я думаю, що найближчим часом, після того, якщо вони об'єднають саме 

регіональні відомості. Сама система, вона присутня. Тому я думаю, як тільки 

вони об'єднають ці відомості, вони зразу зможуть це зробити, оболонку, 

платформу, на якій громадськість буде мати доступ до цієї інформації. 

Ще раз хочу від імені фіскальної служби висловити вдячність і 

підтримку за роботу і Мін'юсту, і комітету. Ці реєстри значно спрощують і 

полегшують нам нашу діяльність. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Справді, вдячність треба висловлювати громадськості 

і журналістам, які допомогли ухвалити це законодавство і є його 

повноцінними співавторами. Я прошу Віталія Шабуніна поставити перше 

запитання. 

ШАБУНІН В.В. У мене їх буде кілька. Дякую щиро. Дякую комітету, 

який не тільки фактично проламам цей закон через парламент, а й допомагає 

в імплементації, що не менш важливо, ніж саме голосування. Перш подяки. 

Дякую міністру юстиції, який насправді пішов нам назустріч і розкрив реєстр 

навіть трішки більше, ніж було прямо в законі прописано, відверто. Дякую за 

це. 

Держземкадастру за те, що використали BankID, пішовши вперед всієї 

нормативної бази. Ви нам дали можливість ставити іншим державним 
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органам вас в приклад. Проте, проблема залишається. Проблема 

ідентифікації лишається. І в мене величезне питання і пропозиція до 

Нацбанку. Окресліть час, коли BankID буде формалізований. Тому що навіть 

Міністерство юстиції зараз теж потребує для його реєстру цього BankID. Як 

ви бачите термін втілення, ну, коли це запрацює? Коли це буде нормативно 

легко для всіх, а не дише, там, для найбільш передових?  

МАРТИНЮК М.П. Ну, дивіться. В нас є два питання, дві проблеми, які 

потрібно вирішити. 

Перша. Це технічна, де ми проговорили, яким чином ми бачимо 

використання BankID, його можна запускати в тестовому режимі. І те, що ви 

бачите сьогодні з кадастром земельним, де два банки функціонують, 

Національний банк взяв на себе зобов'язання зробити центральний портал, 

через який буде здійснюватися свіч запитів від користувача до BankID, 

конкретних банків і звідти на конкретний реєстр. 

Друге питання законодавче. Це буде наша постанова. Я думаю, що ми 

зможемо це питання врегулювання, ну, не хочу казати, найближчим часом, 

ну, протягом місяця це питання буде вирішено. 

ШАБУНІН В.В. Місяць – цього більш ніж достатньо. Дякую щиро.  

Я перепитаю, тобто зараз… Я… Зараз… Почекайте. Зараз. Тут я 

правильно розумію, що зараз Міністерству юстиції, щоб запустити 

ідентифікацію через BankID в своєму реєстрі треба дочекатися вашої 

постанови? 

МАРТИНЮК М.П Ні. Я не думаю, що потрібно чекати. Питання 

електронного цифрового підпису в банківській системі регламентовано 

нашими документами для використання дистанційного доступу, його можна 

використовувати. Ми хочемо узаконити оцей маршрут, який… 

ШАБУНІН В.В. Я розумію. Тобто, пане, пане міністре, тобто от ми 

чекаємо постанови, як, як вам буде комфортніше, ви і так пішли нам на 

зустріч з логіном і паролем. Я тому хочу перепитати, коли це можна буде 

легалізувати через банк BankID? 
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ПЕТРЕНКО П.Д. Пане Віталій, я хочу вам особисто подякувати. І хочу 

нагадати яким чином приймався цей закон, ми тоді з вами спільно пікетували 

Верховну Раду. Це, напевно, вперше було, коли громадські активісти і 

міністр юстиції зробили такий пікет, тому що, ну, це уже був тоді крик душі, 

ми розуміли, що парламент не дуже хоче голосувати за цей закон. 

Що стосується позиції Міністерства юстиції і моєї особисто. Я готовий 

йти вперед і ви знаєте, що ми навіть рухаємося попереду нормативної бази. 

Основне питання – це все ж таки захист наших громадян. І якщо 

Національний банк нам в оперативному порядку підтвердить можливість 

зараз на підставі їхніх чинних нормативних актів використовувати 

ідентифікацію через платіжні картки, то ми готові це зробити в пілотному, 

тестовому проекті навіть не чекаючи їхньої постанови Національного банку. 

Я думаю, що ми оперативно після сьогоднішнього засідання звернемося до 

Національного банку і комітету Міністерства юстиції, якщо ви нам дасте такі 

підтвердження, що можна використовувати ідентифікацію власника 

платіжної карти. Я думаю, що ми запустимо в Міністерстві юстиції так, як і в 

земельному кадастрі цю систему тестову. Але будемо дуже наполегливо 

просити Національний банк це питання узаконити на рівні своєї постанови.  

СМОЛІЙ Я.В. … можна сказати, що ви вже попросили, ви сказали, що 

запит відправили ми на нього відреагували так, що буде це зроблено 

найближчим часом. 

ШАБУНІН В.В. Єгор, можна далі? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віталій, ще одне запитання і поправимо два 

наступних, тому що нам треба повертатися голосувати. 

ШАБУНІН В.В. Я хочу звернути увагу всіх, можна я дуже коротко 

всіх, у нас є бріф детально розписаний проблем по всіх реєстрах. Він у вас є у 

мене тільки прохання до власне реєстру МВС, бо з ним зараз найбільше 

питань. 

По-перше, хочу захистити представника МВС, тому що їхня постанова  

не прийнята саме через те, що вони враховують наші пропозиції. Тобто 
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власне це плюс їм, а не мінус. Тому що вони могли прийняти на тому  

Кабміні без нормальних змін і це було б набагато гірше.  

Проте я хочу зараз проговорити про ті ключові проблеми, які б ми 

хотіли, щоб були враховані. 

Перше, система таки в он-лайні, тобто це система он-лайн доступ, коли 

через пару секунд маємо відповідь, а не добову обробку, бо це он-лайн-

доступ, а он-лайн-запит. Тобто ми хотіли бачи все-таки онлайн-доступ – 

перше. 

Друге, ми дуже вас просимо про зручну систему оплати, тобто 

присилати відскановану квитанцію, ну, це трошки, мабуть, не те, що б ми всі 

разом хотіли з вами бачити.  

І, третє, найважливіше – це ідентифікація. Ми просимо, так само, з 

Національним банком погодити можливість використання BankID, як це 

зроблено зараз в реєстрації, в земельній карті і буде зроблено в реєстрі 

нерухомості. Це ключові три норми, які ми просимо вас врахувати у вашій 

постанові. Дякую, щиро. 

МАРТИНЮК М.П. Дякую за підтримку, і як попередньо 

обговорювалось, ми звісно це підтримаємо. І в принципі, немає обмежень з 

приводу того, які засоби для ідентифікації користувача використовувати і для 

оплати. Тому дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу. 

ЧАПЛИНСЬКИЙ Д. Дмитро Чаплинський, "Канцелярська сотня". У 

мене запитання до пана міністра. Пан міністр, з моменту відкриття реєстру 

мене непокоїть одне запитання: ми тричі отримували на нього відповіді, і 

кожний раз вони були різні: чому доступ до реєстру є платним, чому доступ 

до Госгеокадастру є безкоштовним, а доступ до вашого реєстру – 17 гривень 

та ще три гривні комісії? Чому в інших країнах ті, хто використовує систему 

„торенсу”, у Великобританії там, я не знаю там, в Іспанії… Де ще? У Новій 

Зеландії, наприклад, цей доступ є безкоштовним? У вас кожного разу, коли 

ми запитуємо, лунають відповідь, наприклад… Ну, ви знаєте, нам потрібна 
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ідентифікувати того, хто запитує. Але ми знаємо, що сплата банківська, вона 

не є методом ідентифікації. Пан Богданов колись взагалі сказав, ну, ви 

знаєте, нам потрібно підтримувати кол-центр, але я, коли намагався 

скористуватися вашими послугами кол-центру, я не бачив там coll-центру. 

Звідки взялися 17 гривень плюс три гривні комісія?  

ПЕТРЕНКО П.Д. Дякую за запитання.  

Знаєте, це ознака демократичної держави, що завжди, як би не зробив 

добре, завжди є певні побажання. Тому відповідь дуже проста: те, що доступ 

до реєстрів у більшості країн Європейського Союзу, у більшості переважній, 

є платний, і те, що Україна є в цьому плані, напевно, країною з найменш … з 

самим дешевим доступом до реєстрів, це теж факт. Наприклад, реєстрація 

бізнесу у нас безкоштовна, чого немає в жодній країні Європейського Союзу, 

реєстрація нерухомості вартість найнижча серед країн Європейського Союзу.  

Ми, звичайно, хотіли би, щоб всі ці бази були безкоштовні, щоб були 

повністю така, знаєте, "комуністична" модель роботи з громадянами. Я 

переконаний, що якщо буде така необхідність на законодавчому рівні 

встановлювати, що ця інформація буде безоплатною, як це передбачено для 

бізнесу, ми, звичайно, це зробимо. Але і реєстри, і обслуговування реєстрів, і 

система, яка працює, вона потребує певних витрат з lержавного бюджету. Ми 

теж повинні бути об'єктивними, що воно нікуди ні звідки не береться. І те що 

на сьогоднішній день плата складає 20 гривень і ці кошти йдуть до 

державного бюджету, це теж факт. 

ЧАПЛИНСЬКИЙ Д. По-перше, вони йдуть до бюджету 

держпідприємця, підприємство. По-друге, Госгеокадастр так само надає цю 

інформацію безкоштовно. Закон каже, що доступ до цих даних відкритий. 

Він не каже, там коштовний він, безкоштовний, але для мене – відкритий, це 

значить, відкритий, без лапок. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я хочу приєднатися до Дмитра.  

По-перше, подякувати за величезну роботу, яку він і його однодумці 

роблять з прозорості і загальнодоступності інформації для громадян. Я 
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думаю, що на основі цих реєстрів багато програмістів, журналістів, 

громадських організацій побудують власні бази, які дозволять дуже швидко 

бачити корупцію і попереджати її.  

А, по-друге, я скажу, що коли ми писали закон, то як раз слова про те, 

що інформація є відкритою та загальнодоступною і означали, що доступ до 

громадян до цієї інформації має бути безкоштовним. Єдине виключення, де 

згадана плата, стосується Державної земельної агенції, тому що частина 

інформації є специфічною, яку потребує бізнес і ми погодилися, що вони 

можуть брати за нею плату. Ну, наприклад, координати поворотних точок 

між об'єктів кадастру, бонітування ґрунтів і так далі. Це те, що потрібно в 

бізнес-угодах і ми погодилися, що за цей хай бізнес платить. Якщо ми 

говоримо про доступ до цієї інформації, то все-таки це велика цінність і 

велика ідея, щоб він був прозорий. Я думаю, що ми за результатами 

напишемо листа до Кабінету Міністрів і попросимо: і при прийнятті 

постанови щодо реєстру машин і при роботі над постановою щодо реєстру 

нерухомості все-таки передбачити безкоштовний доступ громадян. При 

реєстрації право власності, очевидно, береться плата, в тому числі і за 

ведення реєстру і буде справедливо, якщо на цьому ми і зупинимося. 

Сергій Лещенко, прошу. 

ЛЕЩЕНКО С.А. Колеги, я спробую швидку. Але все-таки на захист 

міністра, в Британії, наприклад, реєстр Land-register, тобто реєстр земельних 

ділянок – це, якщо не помиляюсь, 15 фунтів за доступ до цього реєстру. 

Реєстр корпоративних прав – це 1 фунт за документ, тому безкоштовного 

доступу... можливо, він існує в деяких країнах, але не скрізь. В Австрії, 

скажімо так, яка не є актуальною, там доступ справді безкоштовний, але 

актуальна база теж за гроші. 

А я хотів запитати, яка ініціатива міністерства і, можливо, інших 

присутніх щодо подальшого відкриття реєстрів. От у мене особисто вже 

кілька місяців є ідея про відкриття реєстру ліцензій на відкриття валютних 

рахунків за кордоном, тобто на інвестування за кордоном. Коли ми знаємо, 
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що наші чиновники володіють офшорними компаніями або нерухомістю за 

кордоном, вся ця інформація так само зберігається в Нацбанку у 

відповідному відділі ліцензування, коли вони отримують ліцензії на 

інвестиції за кордоном. Що ви думаєте про таку ініціативу? Тобто це не 

оформлена ініціатива, але в порядку роздумів і щодо підвищення подальшої 

прозорості. 

ПЕТРЕНКО П.Д. Я повністю підтримую ініціативу щодо подальшого 

відкриття реєстрів. Немає жодної тут державної таємниці щодо інформації 

про отримання індивідуальної валютної ліцензії тою чи іншою особою на 

виведення коштів за кордон. І це так само буде інструментом, в тому числі 

запобіжником, в питаннях по боротьбі з корупцією. 

Тому держава на те і формує бази даних, які є державною власністю, 

щоб до цих баз даних був доступ у громадян, і при цьому забезпечувався 

захист персональних даних особи. Тобто якщо ми ці два баланси 

врегульовуємо, то немає інших якихось підстав, чому той чи інший реєстр 

повинен бути закритий. Чим більше прозорості, тим простіше і для ведення 

бізнесу, і тим краще для боротьби з корупцією. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергію, пишемо законопроект. 

Давайте останнє запитання – представника руху, який одним з перших 

виступив за повну прозорість посадовців, рух "Без парканів". Прошу. 

(Не чути) 

ПЕТРЕНКО П.Д. Ну, що стосується іншого майна, тут є однин, 

напевно, момент. Якщо це рухоме майно, тобто інше майно, яке десь 

обліковується, тоді гіпотетично є можливість відкрити інформацію про це 

майно. Ну, мова йде про ті самі плавзасоби, про яхти, вони є транспортними 

засобами в розуміння закону і тому, я думаю, що оператор цього реєстру, 

Міністерство транспорту і інфраструктури, ми просто його сьогодні не 

запросили, повинно так само, як і ДАІ, цю інформацію відкрити. 

Інше майно, якісь там дорогоцінності і тому подібне, воно, на жаль, не 

обліковується, а в якихось реєстрах. І тут буде у вас найкращий… 
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(Не чути) 

ПЕТРЕНКО П.Д. Плавзасоби, якщо мова іде про якесь інше 

дорогоцінне майно: картини, якісь вироби з мистецтва, то у вас в наступному 

році з'явиться дуже цікавий для роботи реєстр, реєстр декларації і там можна 

буде побачити дуже багато цікавої інформації про власність кожного 

державного службовця, яку він повинен вносити по дорогоцінним речам або 

дороговартісним речам. 

(Не чути) 

ПЕТРЕНКО П.Д. По транспортним засобам, по плав засобам, я думаю, 

що комітет звернеться і ми так само підтримаємо до Міністерства 

інфраструктури для того, щоб це міністерство так само попрацювало на 

відкриття інформації по власникам. 

БАРНА О.С. Можливо і не тільки плавзасобів, авіа? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голову Держземагентства відповісти. 

МАРТИНЮК М.П. Оренда земельних ділянок є похідним правом і 

воно теж підлягає реєстрації в реєстрі речових прав, там можна отримати 

саму актуальну інформацію. 

Знову ж таки, за допомогою відкритого Державного земельного 

кадастру можна отримати інформацію, яка, можливо, не зовсім актуальне, 

але теж релевантна щодо орендарів, вибираючи інформацію по конкретно 

взятій земельній ділянці. 

? В якому проміжку часу ви отримуєте цю інформацію? 

МАРТИНЮК М.П. Ми отримуємо її щоденно, тобто це не зовсім он-

лайн, але це актуальна інформація станом на вчора. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, всім дякую. Дякуємо тим посадовцям, які 

почали виконувати закон, будемо слідкувати за тими посадовцями, які його 

ще не виконали. 

Всім громадським організаціям велике прохання контролювати 

виконання закону на всіх рівнях і інформувати комітет, якщо ви бачите 

порушення закону. 
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До зустрічей і ідемо на голосування. 


