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Веде засідання Голова Комітету СОБОЛЄВ Є.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, колеги, всім добрий день! Всім добрий день! Я 

хочу повідомити наступне. Ми з вами запросили вчора міністра внутрішніх 

справ Авакова і начальника Національної поліції Деканоїдзе. Від Авакова ми 

вже другий комітет підряд не отримали жодної відповіді. Від Національної 

поліції прийшов такий лист: "Повідомляємо, що в зв'язку з щильним робочим 

графіком та необхідністю особистої участі в запланованих заходах голова 

Національної поліції не зможе взяти участь у вище вказаному засіданні". 

Я хочу сказати, що міністр внутрішніх справ – з ним давно вже все 

зрозуміло. Ну, якщо голова Національної поліції в такий спосіб починає свою 

роботу з парламентом, то я боюся, що це ще більше ускладнює шанси на 

утворення, справді, нової і, справді, ефективної Національної поліції. Я 

думаю, що Прем'єр-міністр, всі члени уряду скоро всі стануть перед 

парламентом і оця тактика плювання на парламентські комітети при розгляді 

ключових справ і ключових проблем за всі, за все будуть відповідати. А якщо 

не зможуть відповісти перед парламентом, то будуть відповідати перед 

народом. Я повернувся з Кривого Рогу і дуже натхненний вмінням нашого 

суспільства ставити посадовців перед відповіддю. 

Зробимо, з вашого дозволу, тоді наступним чином. В нас присутній 

голова громадського люстраційного комітету Олександра Дрік і начальник 

департаменту люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко. Ми 

попросимо їх розповісти про ситуацію з Паскалом і тоді перейдемо до 

експертизи законопроектів. 

Прошу, Тетяна, ви, мабуть, почніть. 

КОЗАЧЕНКО Т.А. Я більшість тут людей знаю. 
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Справа в тому, що пан Паскал, вже очолював, після того, як він 

фактично за часи Євромайдану взагалі, починаючи з 11-го року, очолював 

карний розшук країни за часів Януковича. В той час я займалася в тому числі 

адвокатською діяльністю і, я думаю, не секрет, ви всі знаєте яким чином 

активісти і взагалі цивільні громадяни розшукувалися, доставлялися, з яким 

порушенням прав, які були розслідування і яким чином розшуки 

ігнорувалися щодо тітушок і інших, хто порушував права, збоку 

правоохоронних органів. Саме за це відділення був відповідальний Паскал. І 

тут навіть не йде мова про відповідальність, мова іде про те, що відповідно 

до закону, який прийняв парламент і за який підписав Президент, чітко 

визначено, що особи, які більше року займали керівні посади в самостійному 

структурному підрозділу МВС за часів Януковичів, їм забороняється доступ 

до державної служби, а також ті особи, які протягом 3 місяців під час 

Революції гідності перебували на посадах, а саме він був відповідний за 

карний розшук і за ті діяння, які відбувалися на Євромайдані в тому числі, не 

пішов за власним бажанням, їм забороняється доступ до державної служби, 

тобто протягом 10 днів йому повинно було заборонено доступ до державної 

служби і він повинен був бути звільнений ще до 27.11.14-го року. Його не 

тільки не звільнили, його підвищили, він став заступником МВС. (Загальна 

дискусія) 

Ми кажемо про ті величезні посади, які займає особа.  

Всі говорили про те, на скільки професійні дані його є гарними. Однак 

з цього приводу є наступні зауваження: закон діє без обмежень щодо всіх 

осіб і безпосередньо особи, які очолювали такі величезні органи, в тому числі 

до них мають бути розслідування яким чином здійснювалися дії 

правоохоронних органів репресивної системи, коли держава фактично 

зладженим механізмом виступила проти знущання над власними 

громадянами залишається в рамках кримінальної юстиції. Однак, порушити  

вимоги закону не можна. Сталося наступне, що фактично МВС, а саме, 

міністр МВС Аваков, вважає себе вище за закон. Якщо людина потрібна на 
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потрібній посаді може давати відповідні рішення, і йому все рівно слугувати 

якій системі. Притому, відповідно до фактично звіту про розслідування… 

Злочинів під час Революції Гідності, які складені Євросоюзом чітко 

зазначені, що будь-яких розслідувальних дій проведено не було. В будь-

якому випадку особи, які займали найвищі посади, в тому числі органів 

МВС, не здатні забезпечити фактично розслідування щодо себе своїх 

підлеглих, а також керівників, яким вони слугували навіть не рік, а всі 

чотири роки. 

Крім того, пан Аваков прикривається судовим рішенням, яке насправді 

немає жодного сенсу.  

Справа в тому, що громадська рада при Міністерстві юстиції подала 

позов щодо визнання неправомірних дій щодо не звільнення пана Паскала, і 

суд адміністративний  сказав, що громадська рада  не є юридичною особою, і 

немає права  подавати позови до суду. І відмовив в задоволенні позову, тобто 

не  залишив позов без розгляду, а відмовив у задоволенні позову, взагалі, на 

його  думку неіснуючому суб'єкту. При цьому встановив ряд фактів, більш 

того, це дуже чудові судді: Качур, Келєберда, а також Данілішин, які вже 

дають індульгенцію іншим посадовим особам, а саме, надали індульгенцію 

виконуючого обов'язки прокурора міста Києва Волиндюку. Ті ж самі особи – 

Данілішин надав, при цьому судове рішення шість місяців ховалося під 

сукном, не було в реєстрі. Як суди відбувалися, я окремо можу зазначити, на 

них не приходить ані Генеральна прокуратура. Також самі ці судді 

розглядають рішення по керівнику ДФС міста Києві – Людмилі Демченко, 

яка також підпадає під заборони. Всі рішення розглядаються протягом 

декількох днів без виклику сторін фактично з винесенням рішення в 

письмовому провадженні, яке не публікується в реєстрах. При цьому ці 

рішення індульгенції надаються виключно високопосадовцям. 

 Я просто хочу зазначити на вашому комітеті, щоб ви знали, яка біда, 

що ДФС Києва фактично повертається, очолює людина, яка підпадає під 

заборони, яка влітку 13-го року (Людмила Демченко) була призначена 
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керувати в керівництво Печерського району, найбільшого, найважливішого 

району країни. Її не тільки не звільнили, її підвищили на посаді – керівник 

Києва. Виконує обов’язки пан Волиндюк, який 4 роки представляв 

прокуратуру в судах. І цинізм цієї ситуації складається в тому, що 19 лютого 

– ні до, ні після, а під час розстрілів на Майдані – саме від пана Пшонки він 

отримав винагороду грошову з призначенням для визначення надскладних 

питань прокуратури під час акцій масового протесту. Його не тільки не 

звільнили, йог8о підвищили, він – виконуючий обов’язки прокурора Києва. 

І всі ці особи від тих самих суддів, одних і тих же самих: Данілішин, 

Качур, Кіліберда – отримують рішення індульгенції, при тому у мене ці 

рішення є, вони підтримуються без виклику сторін. В апеляції, в касації всі ці 

рішення були оскаржені з боку Міністерства юстиції, і вчора остаточно 

Вищий адміністративний суд без визову сторін виніс рішення – ми просто 

взнали про те, що він заднім числом фактично виніс рішення, без 

повідомлення – про те, що Міністерство юстиції як орган, який забезпечує 

організацію проведення перевірок, ведення державного реєстру, правову 

політику в державі не є стороною в судах, його інтереси, права, обов'язки не 

порушуються, і він не має права оскаржувати ці справи до суду.  

Таким чином ці особи узагальнюються на посадах, а рішення щодо 

Паскала, суд послався на 7 рішень ЄСПЛ. Такого в практиці в Україні взагалі 

не було. Жодне рішення нема офіційного перекладу на території  України. Я 

впевнений, що судді  їх не бачили, бо  це рішення  не стосується цієї справи, і 

там не йшла мова про люстрацію, а про відсутність доступу до ознайомлення 

документів тих людей, яким була заборона до державної служби. Тобто це 

взагалі інше рішення. Крім того, у цьому рішенні суд зіслався на документи, 

яких взагалі не існує в природі і не існують у матеріалах справи. На доповідь  

у Венеціанську комісію, я не знаю, що це за документ, був висновок, але, на 

жаль, немає в матеріалах, і це взагалі інший документ, а не той, на який 

зсилається суд.  
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В чому питання по Паскалу? Аваков і суд  стверджують, що він  не 

очолював самостійний структурний підрозділ, що карний розшук не є  

самостійним структурним підрозділом. Жодних аргументацій з цього 

приводу в рішенні судовому немає. Аваков зсилається на судове рішення, а в 

судовому рішення написано, що відповідач зазначив, що цей структурний 

підрозділ не мав балансу і не мав печатків. Однак, якщо розглядати 

Положення про цей департамент, тут написано, прямо тут написано: 

Департамент карного розшуку є самостійним структурним підрозділом 

Апарату МВС. Таким чином вже склалася практика, що державні посадовці  

вищого рівня вважають себе вище закону і за змовою із судом фактично 

узаконюють на посадах ті самі  кадри, які слугували під час Януковичу  і 

забезпечували роботу цієї машини. Вони не здатні розслідувати ані питання 

щодо своїх підлеглих, ані  питання щодо себе, ані питання щодо свого 

минулого керівництва. Так як карним розшуком шукалася Лукаш і всі інші, я 

думаю, ви  знаєте. 

І останнє. Я була вражена, коли просто, це моя ремарка як людська, 

коли журналіст пану Авакову по телебаченню, у тому числі я можу це 

надати, це відео, задав питання, чому не звільняється і яким чином ви можете 

користуватися таким судовим рішенням? На що пан міністр сказав, що якщо 

у вас є питання, будь ласка, ідіть до суду. Отаке звертання, коли у нас не 

оновилися суди і ті самі судді виносили ті самі рішення, і жоден із них не 

поніс відповідальності, я думаю, що є найбільшим цинізмом і знущанням над 

тими людьми, які постраждали від тих самих суддів, до яких він зараз 

посилає. 

Так само виглядає цинічним те, що на днях Міністерство внутрішніх 

справ на своєму сайті розмістило фактично лист, в якому зазначило всі 

плюси і досягнення, які в розслідуваннях є виключно особистим розкриттям 

саме Василя Паскала от цілої низки тяжких кримінальних правопорушень: 

від побиття журналістки Чорновол, вбивства активіста Вербицького, 

викрадення активіста Ігоря Луценка. Я сподіваюсь, якщо є можливість, він 
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може з цього приводу щось зазначити. Тому що тоді я спілкувалася і 

супроводжувала в консультації в тому числі адвоката Небесної Сотні 

Закревську Євгенію. Якщо в свій час, я знаю, Ігор був би допитаний, 12 

годин після цього ще був живий Вербицький, його фактично можна було 

знайти, якщо б відповідні дії були вжиті з боку правоохоронних органів.  

Тому ці листи-виправдання, які насправді суперечать закону і фактично 

ставлять на керівні посади в столиці, на яку звертають увагу всі інші 

державні органи і всі інші області країни, що відбувається, є фактично не 

знущанням над законом, бо це єдиний закон: антикорупційні закони не 

запрацювали, кримінальна відповідальність не запрацювала, жодного вироку 

немає, - це єдиний закон, який насправді зараз високопосадовцям часів 

Януковича забороняє доступ до державної служб. Крім тих осіб, які за 

такими ганебними випадками "кришуються" найвищими посадовими 

особами держави, що я хотіла довести до вашого комітету. Взагалі дуже 

вражена, враховуючи, що я і минулого разу була на комітету, і що такого 

рівня високопосадовці ігнорують фактично профільний комітет Верховної 

Ради. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Тетяна. 

Олександра, я так розумію, що ви інформували начальника 

Національної поліції про персону Паскала і Закон про очищення влади, так? 

Розкажете про це? 

ДРІК О.М. Так. Два тижні тому ми зі своїх джерел, власне, дізналися, 

що Паскал проходить переатестацію в нову поліцію. І ми написали 

відкритого листа голові Національної поліції Хатії Деканоїдзе і зробили все, 

щоб вона цей лист побачила. Ми написали офіційного листа на офіційну 

адресу, ми оприлюднили через ЗМІ, я особисто направила на особисту її 

пошту, на пошту її помічника, їй на Фейсбук і через нашого волонтера 

передала їй особисто в руки цей лист. На що вона сказала дві фрази, вона 

сказала перше: "Мені про нього розказували тільки хороше" і з цього 

зрозуміло було, що вона вже його призначила, а лист, який ми отримали, 
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власне, був просто підтвердженням цього. І друге вона сказала: "Я не 

розумію української мови".  

Тому коли вона протягом двох тижнів не надала нам офіційно, жодного 

офіційного коментаря, незважаючи на те, що її запитували про це після 

оприлюднення нашого відкритого листа в ефірі національних телеканалів, 

стало зрозуміло, що, очевидно, призначення вже відбулося і тут надзвичайно 

складно вплинути інакше, окрім як безпосередньо на самого керівника 

поліції, на жаль. Тому що, я нагадаю, що за положенням, яке затверджене 

Кабміном, рішення, про призначення першого заступника і заступників 

приймає безпосередньо сам керівник Національної поліції за погодженням з 

міністром внутрішніх справ, тобто без неї таке призначення не могло 

відбутися. 

Тому у мене виникає дуже багато питань, які я хотіла, власне, сьогодні 

поставити і мені дуже шкода, що вона не прийшла, і саме тому ми в п'ятницю 

вийдемо на акцію під Міністерство внутрішніх справ, тому що я не бачу 

іншого виходу, коли не діють закони, не діють правоохоронні органи і не 

працюють суди, яким ще чином, окрім як громадським тиском, ми можемо 

добиватися результату. 

Власне, Тетяна вже дуже багато чого розказала про саму персону  

Паскала. Я хотіла тільки нагадати кілька елементів його біографії, щоб всім 

було зрозуміло, з якою людиною ми тут маємо справу і чому останні півтора 

роки "Громадський люстраційний комітет", і не тільки, бореться за те, щоб 

звільнити цю особу взагалі з органів державної влади, а в ідеалі покарати. 

Людина, яка все життя працювала в карному розшуці, людина, яка в 11-му 

році з Захарченком після… за тиждень після призначення Захарченка  

міністром внутрішніх справ була призначена в центральний апарат 

Міністерства внутрішніх справ, я нагадаю, це в той самий  період у 2011 році, 

коли Президент Янукович після отримання майже необмежених 

повноважень, через конституційний переворот змінив керівництво 73 органів 
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державної влади, в тому числі і МВС, поставив повністю підконтрольних 

собі людей.  

Так, от тоді Захарченко фактично витягнув з  пенсії, призначив у Київ з 

2012 по 2014 рік, він очолював Департамент карного розшуку. Це, власне, і є 

та посада, за яку він має бути люстрований, положення у нас є. Я не розумію, 

яким чином суд міг врахувати усні пояснення, не врахувати офіційні 

документи у винесенні цього рішення про те, це ще не все. Коли ми, власне, 

після його призначення запитали Авакова, як так відбувається? Він, взагалі, 

ніяк не відреагував. Він не відповідав на наші запити, і він, взагалі, не  хотів 

коментувати поки до нас в руки, власне, не потрапив один документ. 

Документ внутрішній наказ Міністерства внутрішніх справ, у якому чітко 

зазначено, що Паскал безпосередньо відповідав за покарання учасників 

студентського Майдану. У мене цей документ є, він був опублікований не 

один раз. Журналісти, які зробили розслідування звернулися до Авакова за 

коментарем, як же так, мало того, що недолюстрований, так і ще 

переслідував євромайданівців. Власне, тоді Аваков і  відправив у суд, в суд 

якраз і пішли, і вийшло  от те, що вийшло про те, це ще не все.  

31 серпня під час трагічних подій під Верховною Радою, як ви вже 

напевне вже чули, Паскал безпосередньо давав наказ Нацгвардійцям кидати 

шумові гранати в натовп. На підставі цього факту ми написали звернення, 

заяву про злочин до прокуратури. Нам навіть відповіли, що прокуратура 

щось там розслідує, але в мене немає ілюзій, що вона щось розслідує, бо в 

Україні немає правоохоронних органів. І тим не менше, з огляду на всі ці 

факти в ситуації, коли керівник поліції готова звільнити патрульного за 

зневажливий твітт вона призначає своїм першим заступником… Так вона 

призначає своїм першим заступником людину, яка безпосередньо відповідала 

за переслідування учасників Євромайдану. У мене є величезне питання до 

кадрової політики нової керівниці поліції. І якщо в даному випадку вона хоче 

побудувати новий орган, фактично єдиний, можливо, орган, на який 

покладається надія як на орган, який буде працювати в Україні 
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правоохоронний, то, очевидно, що це неможливо із Паскалом на посаді 

першого заступника і взагалі із Паскалом в структурах нової поліції. Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Тетяна. Дякую, Олександра. Міністерство 

внутрішніх справ вчора оприлюднило низку прес-релізів, зокрема, 

стверджувало, що Паскал є дуже корисним у розслідуванні справ проти 

євромайданівців і, що він взяв участь у розкритті справи про викрадення 

Ігоря Луценка. Я би попросив Ігоря розповісти від першої особи.  

ЛУЦЕНКО І.В. Ну, дійсно Паскал приймав активну участь у 

розслідуванні справи про викрадення нас із покійним Вербицьким. 

Буквально, там, в перші, тижні після Майдану ми почали зустрічатися з моїм   

адвокатом з ним і, власне, потім через певний час… До речі, не Паскал, а 

конкретно Аваков і, там, можливо, там певна частина журналістів почали 

казати, що от було розкрито цей злочин.  

Я мушу сказати свою думку щодо того, чи взагалі можна вважати 

злочин розкритим. Дійсно визначено, хто саме був безпосереднім 

виконавцем викрадання нас із Вербицьким. Тобто це звичайні рядові 

спортсмени-тітушки, вони були ідентифіковані і навіть пару з них було 

зловлено, інші всі повтікали в Крим, в Росію. Але в суді і серед затриманих 

не побачили ми тих, хто був замовником викрадення і тих, хто навіть 

координував тітушок. Тобто середня і вища ланка учасників цього злочину, 

вона абсолютно не присутня ні в матеріалах, котрі були передані в суд, ні 

звісно і тим більше у… серед тих, хто було подано в розшук і затримано. Це 

перше. Але, можливо, навіть не найважливіший, є іще два дуже важливі 

моменти. 

По-перше, справа у тому, що, от під час викрадення я спілкувався зі 

своїми викрадачами оцими спортсменами-тітушками, і один із них мені 

декілька разів повторював, а також я чув їхні телефонні переговори щодо 

того, що нас мають здати, нас з покійним Вербицьким мають здати в районне 

управління внутрішніх справ. Яке саме, я не знаю. Що відповідно дає мені 
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підстави вважати, що викрадачі діяли у тісному конфлікті з тодішньою 

міліцією.  

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Контакті. 

ЛУЦЕНКО І.В. Контакті, так, вибачте. Дійсно в  контакті, і власне ті 

злочини, котрі відбувалися за аналогічною схемою, коли викрадали 

активістів Майдану, швиденько їх здавали в РВВС, вони в принципі 

кладуться на ту ж саму схему, яка у більш жорстокому варіанті, але сталася  з 

нами з Вербицьким. Відповідно… Це перший факт, котрий свідчить, що була 

тісна взаємодія викладачів з міліцією. 

Другий факт. На сьогодні слідством, яке вже не веде міліція, яке веде 

Генеральна прокуратура, управління Горбатюка, було встановлено факт 

санкції суду на негласні слідчі дії за мною особисто. Це після розгону 

Майдану було подано міліцією, якими саме особами, я не знаю, в суд, 

відповідне подання, яке суд задовольнив, відповідно санкціонувавши  

легально спостереження за мною  особисто. Як саме відбувалося, я не знаю 

точно, але негласні слідчі дії були абсолютно дозволені на подання міліції, 

що також вказує, що до цього злочину могла бути причетна наша тодішня 

міліція, ну виходить, що ще і нинішня поліція.  

Відповідно я абсолютно не готовий називати  злочин, скоєний стосовно 

мене і Вербицького, внаслідок якого Вербицький загинув, таким як 

розкритим, оскільки посадові особи міліції, які були причетні до нього, не 

були навіть названі в ході слідства, не були ідентифіковані іще, і матеріали 

на них не були подані у суд. Тому говорити про те, що розкрито злочин я би 

не став. Я хотів би сказати про інше, що було ряд дій, які в принципі спряли 

тому, щоб вивести із-під удару посадовців міліції. Зокрема, міліція сама 

розслідувала цей злочин, хоча там чітко було вказано, що причетні 

міліціонери, ому мала б займатися Генеральна прокуратура. 

Так само були ще інші ряд дій, про які я там, можливо, і не можу 

говорити з точки зору таємниці слідства, але однозначно я не готовий 

назвати злочин, який стався з Вербицьким і мною таким, який розкритий. 
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Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ігорю. 

До нас приєднався адвокат Автомайдану Роман Маселко. 

Романе, можливо, у вас є щось додати з приводу цієї історії з 

Паскалом?  

МАСЕЛКО Р.А. Так, дякую. 

Звати Маселко Роман, так, я адвокат Автомайдану, але на даному тут 

представляю адвокатську, так звану адвокатську дорадчу групу, це і адвокати 

Небесної Сотні та "Автомайдану", які об'єдналися для того, щоб розслідувати 

і супроводжувати всі справи Майдану. Чому? Тому що ми побачили 

розслідування без постійного, тобто опрацювання вже не просто як 

цікавитись, а просто фактично треба входити в це розслідування і кожного 

дня системно працювати. Тому зараз я представляю нашу спільну думку. 

Стосовно того, що ВМС там проявилося в розслідування. Наша 

позиція, що МВС мало того, що не проявилося, вона явно відкрито 

перешкоджає цьому розслідуванню, робила все для того, щоб це 

розслідування не було належно здійснено, тобто якщо говорити, наприклад, 

про співпрацю, співпраці ніякої не було, ми неоднократно зверталися до пана 

Авакова, неоднократно проводили зустрічі, на віх зустрічах був і пан Паскал, 

де говорилося про те, що співпраці, наприклад, немає, що треба зробити, але 

ми її в підсумку знову ж таки не отримували. Це стосовно співпраці. 

Стосовно конкретних якихось дій там по розслідуванню. Я займаюся 

більше Автомайданом, але колеги, які займаються іншими справами, 

підтверджують і, до речі, на минулому тижні були ряд передач, де виступали 

там Євгеній Закревський, Віталій Титич, адвокати Небесної Сотні, які 

безпосередньо там займаються, вони заявляли про те, що збоку МВС була 

системна протидія в плані і знищення доказів, які до сих пір не розслідувані, 

не надання належних службових розслідувань і в принципі призначення чи 

збереження на посадах тих осіб, які або були безпосередньо залучені до 
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переслідувань в часи Майдану, або, як мінімум, не сприяли цьому в 

подальшому, чи були заплямовані іншими фактами. 

Тому наш висновок однозначний: ми не розуміємо, ми категорично 

проти того, щоб такі "спеціалісти" (в лапках), як Паскал, продовжували 

знаходитися на такій посаді. Більше того, ми вважаємо, що їхнє знаходження 

на посадах є шкідливим. Ну, скажімо, навіть банально, от буквально пару 

фактів, зокрема по "Автомайдану". Зокрема, у мене є відповідь, підписана, до 

речі, Паскалом на запит Єгора Соболєва. Ми зверталися по "Автомайдану". 

Всім відомо, що були масові фальсифікації рапортів, протоколів, на підставі 

яких абсолютно невинних людей притягували до відповідальності. Яка була 

роль тут міліції, Міністерства внутрішніх справ? Їм потрібно було зібрати 

інформацію, провести належне службове розслідування, надати інформацію 

прокуратурі, щоб вона належно розслідувала і встановила факти. 

Що відбулося? Уже в 2015 році, в січні 2015 року один з потерпілих, 

який, ну, вирішив раптом заявити про те, що його неправомірно зупиняли, на 

той момент по цьому інспектору ДАІ, який начебто склав на нього рапорт, і 

другий начальник ДАІ міста Славутич, який складав протокол на підставі 

фальсифікованого рапорту, по цьому інспектору ДАІ вже справа знаходиться 

у суді, тобто прокуратура вже встановила факт підробки рапорту, вже 

встановила, що він є винен, передала в суд. І, ну, цей потерпілий раптово 

подав звернення, і отримує відповідь, що міліція провела внутрішнє 

розслідування – і не виявила жодних ознак порушень в діях цих працівників, 

які є вже встановлені факти.  

Ми обурилися, звертаємося вже через народного депутата, який, в 

принципі, багато бере участь в керуванні розслідуванням. Ми отримуємо 

відповідь за підписом вже пана Паскала про те, що службовим 

розслідуванням не виявлено підстав для притягнення до відповідальності 

посадових осіб, які розглядали попереднє звернення. Тобто підлеглі провели 

службове розслідування, нічого не встановили, сказали, що все окей, вони 

перевірили, яким чином вони роблять перевірку, і немає жодних підстав для 
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того, щоб сказати, що вони, тобто щось не так зробили. Тобто міліція до  цих 

пір вважає, що все було гаразд. Це не що інше як покриття винних осіб і 

приховування доказів, тому що без цих доказів зараз справи тому і 

розвалюються у судах, тому що неналежно зібрані докази і не було цієї от 

співпраці прокуратури і міліції. Це по-перше. 

Друге. Була міжнародна дорадча група, яка робила свої висновки 

стосовно результатів розслідування. І тут ж чітко вказано, от МДГ, пункт  

527, МДГ дійшла висновку що позиція МВС по відношенню до ГПУ не 

сприяла співпраці, а з певних точок зору навіть перешкоджала 

розслідуванню.  

Наступне, висновок МДГ. МДГ також вважає, що  призначення деяких 

осіб після подій на Майдані на керівні посади  в МВС сприяло втраті 

зовнішніх характеристик незалежності цього органу і слугувало підриву віри 

громадськості, готовність МВС розслідувати злочини, вчинені під час 

Майдану. Тобто, з одного боку, фіксують, що не було сприяння і сприяли 

навпаки знищенню, а з другого, саме призначення чи наявність таких осіб на 

посадах, воно само дискредитує, саму готовність і видимість, хоча б 

видимість того, що МВД здійснює розслідування. Тому ще раз наголошую, 

наш висновок категоричний, однозначний, що пан Паскал не в праві бути на 

такій посаді, більше того, він повинен бути покараний. 

І ще одна ремарочка остання. Я так розумію, що єдиний аргумент, чому 

його треба зберегти з боку міліції, те, що він є професіоналом, на якому 

тримається якийсь величезний участок роботи. Я перепрошую, я у звичайній 

роботі ще є банкір, скажемо, так і маємо багато кримінальних розправ, то тут 

банально, міліція в Харкові 3 роки вже розслідує, куди зникло приміщення. 

Його знесли буквально вночі, про це знає у тому числі пан Паскал, і вони 3 

роки шукають карний розшук, куди ділось, щезло приміщення, будівля 

капітальна. Тобто про що говорити, про який професіоналізм, за що таких 

людей, їх потрібно наказувати, а не тримати. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Романе. 
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Сергій Лещенко хотів сказати. Далі – Юрій Тимошенко. 

ЛЕЩЕНКО С.А. Я хотів сказати про таке, що вчора я ввечері 

відвідував офіс поліції України у зв'язку з перевіркою, яка робилася відносно 

прослуховування мого телефону і бачив там пана Паскала в повному здравії, 

він працює на посаді. Прослушку мою, звичайно, вони оголосили такою, що 

не мала місця. Після чого я керівникові Національної поліції пані Хатії навів 

докази того, що інформація, яку їй дає підлеглий до неї пан Паскал може не 

відповідати дійсності, що така прослушка, справді, може мати місце. Я не 

хотів би розголошувати, які саме докази я їй надавав. Але, я думаю, що вони 

будуть для неї переконливі, тому що вона зі здивуванням оцінила. Але, 

справді, пан Паскал працює на посаді. Єдине, так з загальних я зроблю дуже 

коротку ремарку. Мені здається, що не факт, що він буде на цій посаді 

працювати довго, тому що настрої в міністерстві дуже неоднозначні відносно 

його постаті. І знову ж таки думка, яка лунає від нового керівництва, що їм 

потрібна ця людина для того, щоб запустити цей блок в Національній поліції 

тимчасово на цій посаді. Я не працюю тут адвокатом. Просто пояснюю ті 

думки, які довелось почути вчора в ході цього нетривалого спілкування. 

Дуже дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Тимошенко.  

ТИМОШЕНКО Ю.В. Друзі, для мене, як і для кожного з вас, слово 

"Майдан" є таким самим святим як і для вас. Я за те, щоб такі як Паскал і 

йому подібні сиділи в тюрмі на довічно з конфіскацією майна вже сьогодні. 

Заради цього я прийшов у Верховну Раду, заради цього я попросився в наш 

комітет. Але, Єгор Вікторович, тим не менш, мене як депутата Верховної 

Ради ображає от таке явище як ота дівчинка під дверима стоїть в тій футболці 

з тим вульгарним нецензурним надписом. Поясніть їй, будь ласка, що вона 

прийшла в комітет Верховної Ради, а не десь на сільську дискотеку, що, 

можливо, їй як жінці мало би бути соромно. Хай або вийде звідси, або скине 

те, що вона на собі має. Це просто неприлично.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чумак, а далі Дмитро Добродомов.  
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ЧУМАК В.В. Знаєте, друзі, останніми днями я теж дуже багато чую 

щодо Паскала, що Паскал дуже потрібен кримінальній поліції для того, щоб 

запустити кримінальну поліцію як блок, як професіонал. Я теж не буду ні 

чиїм адвокатом, я просто вам хочу сказати, яким би професіоналом він не 

був, якщо б це було… Він служив, там кажуть при Луценко, служив потім 

при Захарченко, служив там і служив там, і зараз буде служити теж. Це дуже 

добре, що людина є професійною, що людина рухається у державній службі 

професійно. Є одне маленьке "но", одне, але маленьке "но", якби це не було 

настільки аморально те, що робилося під час Майдану, те, що робилося проти 

Майдану. 

І тут ситуація така: якщо це  просто аморально ну, добре, тоді людина 

буде красніти, а якщо в усіх діях людини, можливо, десь, колись є склад  

злочину, то вона завжди буде висіти на гачку в прокуратурі у своїх же, 

власне, колег і таке інше,і тоді ця людина просто-на-просто керована.  

І мені здається, що  цих людей залишають зараз на службу саме тому, 

для того, щоб мати керованих людей у правоохоронних органах. Керованих, 

саме керованих, якими можна керувати, маніпулювати їхнім минулим от для 

того, щоб у будь-який час можна надавити на когось. Це система, яка 

відбудовувалась, правоохоронна система, яка відбудовувалась 25 років, 

оскільки там 25 років. Це система, яку ми до сих пір не можемо подолати.  

Тому я не думаю, що ми повинні просто-на-просто закривати на це очі. 

Я думаю, що повинна бути наша заява, достатньо серйозна заява, вимогу у 

п'ятницю до Авакова, щоб він був тут, щоб дав всі відповіді, наскільки  

професійний Паскал потрібний для Кримінальної поліції України, от. 

Наскільки це критично, і невже у нас немає більше професійних людей у 

кримінальній поліції або в кримінальному блоці бувшої міліції.  

Тому розмовляти, коли немає ні керівника поліції, ні керівника МВС – 

немає сенсу. Ми просто-на-просто випускаємо  пар самі собі і випускаємо 

пар громадськості, яка просто говорить, що ну, поговорили і розійшлися 

знову. Або ми будемо розмовляти  відверто, маючи от тут керівників, я вже 
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не знаю, як  на це реагувати, щоб вони просто-на-просто ігнорують комітет, 

або звертатися до Прем'єр-міністра з проханням на те, щоб кожний раз 

писати Прем'єр-міністру з проханням забезпечити явку його підлеглих на 

засіданні комітету. У нас більше немає вибору іншого. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, які є пропозиції щодо подальших дій? Дмитро 

Добродомов.  

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Так. Я підтримую все, що сказав Віктор Чумак. 

Мене, до речі, дивують наші грузинські колеги, коли вони змінювали 

правоохоронні органи, міліцію, вони понабирали себе, тобто їх молодих і, 

там, про те, що щось досвід, який треба встановлення, вони цьому тоді 

чомусь не переймалися цими питаннями. Щось вони раптом в Україні почали 

перейматися цим. Це щодо поліції зараз. А є конкретна пропозиція, ми уже 

неодноразово стикаємося з ігноруванням нашого комітету, вона у нас звучала 

минулого разу. Я пропоную її здійснити. Вот, громадськість йде в п'ятницю, 

так. Давайте ми всім складом комітету, якщо Магомет не йде до гори, а 

сходимо до пана Авакова так як ми і говорили. Ну, в мене є чітка пропозиція, 

давайте, в нас корона з голови… в нас корона з голови не впаде, так. А, його 

питання, я думаю, і кожен, ми, кожен з нас як народний депутат своє 

ставлення до цього висловить 11 грудня, так, коли буде питання про 

діяльність уряду. Так? І в нас є, я думаю, що сказати, особливо щодо його 

правоохоронної частини і щодо, зокрема, пана Авакова. Але запрошувати 

його черговий в п'ятницю, щоб … не чекати тут, я вважаю, що нам краще 

приєднатися до громадських активістів, показати свою позицію цим самим, 

так, і сходити на виїзне, назвемо це так, так, засідання до… на Богомольца, 

10 для початку, я ще раз кажу. А, вважаю, що варто сьогодні підтримати і 

звернення до Яценюка щодо забезпечення його виклику і в тому числі 

звернення знову ж таки до Гройсмана щодо того, щоб людина прийшла і 

пояснила, бо справа резонансна.  
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Нас ще чекає новий антикорупційний прокурор. Я вам скажу, що, ви 

знаєте, теж інформація, яка йде звідти, якщо дійсно, там, той, що… та 

людина, який очолював одеську, так, дійсно на… претендує і, не дай Бог… 

(Не чути) Фаворит. 

ДОБРОДОМОВ Д. Є. … фаворит ще і стане ним, так. То, я ще раз 

кажу, щоб ми мали… ми маємо стати більш дієвими. От в нас є тільки такий 

на сьогоднішній день варіант. Підтримую, що говорити – це надто мало. 

Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я нагадую, що ми вчора з вами на засіданні  

закритому домовилися розділити парламентські і вуличні методи.  

Олег Барна. 

БАРНА О.С. Ну, корупція найбільше боїться публічності, а режим 

боїться найбільше, кажуть, незалежних від нього людей. Тому і не дивно, що 

зараз чиновники першого рангу підбирають під себе людей, які будуть  

залежні від них, тобто рабів. Таким чином формується звичайна бригада, з 

чим фактично можна вітати нас всіх із створенням своєї бригади МВС.  

Ну, ігнорування нашого комітету, відношення до нього зі сторони 

Авакова – це повне віддзеркалення відношення до Верховної Ради  самого  

Яценюка і відповідно і до нас як депутатів. Тому ця зухвала поведінка 

Авакова можлива тільки була і можлива тільки в наслідок того, що його 

покриває Яценюк і фактично, як і всі в уряді, окремі депутати фракцій. 

Сподіваюся, що ми повинні з цього приводу міняти свою думку по решті, 

тому що зараз ми, очевидно, побачили, що новостворена дитя 

правоохоронної системи – поліцію фактично вже увійшов вірус у вигляді  

Паскала, який  заражує, ну, раковою пухлиною. І тут  лікування тільки одне – 

вирізати, видалити.  

Тому, на мою думку, що б ми зараз не говорили, ми зараз повинні 

зробити тільки одну дуже серйозну річ: зробити чіткий висновок, що цей 

уряд не здатний на проведення реформ, що цей уряд є не просто 

неефективний, а він є згубний і злочинний для України і для народу. Тому я 
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прошу колег підтримати відповідні постанову про відставку уряду і нема що 

чекати, гратися у котика-мишку, тому що нами будуть маніпулювати, час 

проходить, а Україна в біді. Тобто я прошу, щоб ми самі вирішили, чи ми 

будемо служити партійним клеркам, чи ми будемо служити народу України  

відповідно до присяги, яку ми дали народу як депутати. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Парасюк. 

ПАРАСЮК В.З. Всім доброго дня. Говорили-балакали – сіли і 

заплакали, називається… Стосовно того, що відбувається, ви знаєте, я, 

напевно, погоджуся з Барною стосовно того, що відбувається. Але я тут 

почув ідею, яку ми реально можемо реалізувати. Не один Аваков нас ігнорує. 

Сюди Грицак не ходить, присилає якихось заступників, яких позавчора 

призначив; сюди Шокін не ходить, сюди ніхто не ходить. І відповіді на 

питання, які ми отримуємо, от пан Чумак правду сказав: ми їх не маємо. 

Тому я вважаю, що досить нормальне явище є таке, якщо ми як 

парламентський комітет, ми ж… там не потрібно кудись їхати, можемо 

зібратися без камер, без журналістів, піти і запитати мотивацію начальника 

Національної поліції, міністра внутрішніх справ, Генерального прокурора, 

голову СБУ стосовно тих чи інших подій. Я вважаю, що це є правильно, ми 

тоді зможемо суспільству дати відповіді, яке через засоби інформації чекає 

на це.  

Тому, я вважаю, що це, напевно, правильне буде рішення. Бо, пане 

голово, ви розумієте, що, скільки би ми тут не сиділи, вони сюди не 

прийдуть, бо вони знають, що їх тут розкладуть просто на молекули і це все 

перетвориться просто на політику. 

Тому давайте для себе в першу чергу, ну, ми як представники народу, 

давайте для себе вияснимо і потім передамо суспільству, що ми дійсно 

добилися. А кожен раз казати, що вони ганебно поступають, ну, це вже і так 

всім ясно. Ну, тут вже всі в курсі, чому так поступає Аваков, Шокін.  

Тому пропозиція досить хороша. Від від'єднуємо, до речі, вулицю від 

наших парламентських дій. Я думаю, що це нормальне явище, якщо ми всі з 
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посвідченням прийшли, представились, домовились на зустріч в Міністерстві 

внутрішніх справ. Вони тоді вже нікуди не втечуть, вони змушені будуть 

дати відповідь на питання. Але, знову ж кажу, не буде камер – і тоді є 

можливість знову ж дізнатися для себе в першу чергу, щоб ми тут не були 

пустодзвонами. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Борислав Береза. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Буквально две недели назад началось торпедирование 

Национальной полиции. Объясню, каким образом. Сначала всплыли факты о 

том, что люди, которые откровенно ненавидят Украину, находятся в лавах 

украинской полиции. Потом выяснилось, что люди, которые ненавидят 

Майдан, также попали в полицию. Затем это было подтверждено в видео, 

фото и выдержками социальных сетей. Сейчас происходит очередное 

торпедирование доверия украинцев к Национальной полиции, необходимо 

получить на него ответы. Видимо ответы, которые мы хотим услышать, не 

просто нам не понравятся, а не понравятся всему украинскому обществу. 

Именно поэтому у нас есть такая возможность, как в пятницу "година 

запитань до Уряду". Я ведь ничего не ошибаюсь, правильно? Так же у нас 

есть, согласно Регламенту, такое полномочие, в случае если на наш запит не 

отвечает чиновник или нас не удовлетворяет его ответ, то собрав 90 

подписей, мы можем вызвать в сессионную залу любого государственного 

чиновника, это написано в Регламенте. 

Так вот у меня есть предложение. Вопросов к господину Авакову более 

чем достаточно, 90 голосов в Верховной Раде найти не проблема. В случае, 

если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе, в случае если Аваков не 

идем к нам, не не надо бегать за ним, есть закон и этот закон гласит – 90 

голосов и в пятницу господин Аваков обязан быть в Верховной Раде и 

отвечать, это закон, он незыблем. 

У меня большая просьба, мы говорили о том, что мы будем 

взаимовежливы и уважать друг друга. Поэтому есть конструктивное 

предложение – инициировать, за завтра зафиксировать 90 голосов, это 
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возможно сделать до 12 часов утра, дня, вернее, и в 12:30 это должно быть у 

Арсения Петровича Яценюка, в этом случае нам не смогут отказать, это 

абсолютно законный техничный метод, увидеть Авакова, задать ему вопросы 

и услышать его ответы, других вариантов в законном способе на 

сегодняшний день я не вижу. 

ПАРАСЮК В.З. А якщо не прийде? 

БЕРЕЗА Б.Ю. Это нарушение закона. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Дерев'янко. 

(Загальна дискусія) 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Шановні члени комітету… 

ПАРАСЮК В.З. У нас парламент політичний, уряд політичний, він 

зав'язаний на лозунгах, він зав'язаний на політиках, це політика, я ще раз… 

БЕРЕЗА Б.Ю. Володя, мы договаривались не устраивать шоу из наших 

комитетов, а слушать друг друга. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Шановні члени комітету, шановні запрошені! Ви 

знаєте, риба завжди гниє з голови. І те що Аваков сьогодні, і не тільки 

сьогодні, і минулий раз висловив свою чергову неповагу до парламенту 

Верховної… до парламенту, до нашого комітету профільного, до фактично 

українців, які обирали парламент, і народних депутатів, які в тому числі зараз 

в комітеті засідають. Але Хатія Деканоїдзе, яку ми палко підтримували 

оплесками, коли її призначили, вона нова людина в тій системі, і я особисто 

був переконаний у тому, що людина, яка не має ніяких коренів тут в Україні, 

яка не має ніяких політичних зв'язків і будь-яких інших зв'язків в Україні 

буде виключно працювати по закону, буде гідно, підкреслюю, гідно нести 

ім'я головного керівника поліції і буде здійснювати все так, як чітко 

передбачає закон. 

Щодо політичної посади Авакова, це стосується, безумовно, відставки 

уряду і як наслідок відставки міністра внутрішніх справ. Щодо поведінки  

голови поліції, то це так само, умовно, голова всієї поліції, яка почала 

дискредитовувати всю поліцію ще не створений орган, але який зараз 
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створюється з призначенням Паскала. Тому у мене є пропозиція: викликати 

до Верховної Ради пані Деканоїдзе і постаратися їй пояснити про те, що її 

місія як керівника поліції і є надзвичайно, неймовірно важлива для того, щоб  

довіра суспільства до цього новоствореного органу, про який пан Береза 

говорив, сьогодні у суспільства ми би хотіли, щоб вона тільки зміцнювалась і 

росла. І такі дії керівника поліції як ігнорування нашого комітету взагалі, в 

тому числі як призначення Паскала  спочатку, потім як ігнорування нашого 

комітету і взяття у свою як би практику найгірших традицій Міністерство 

внутрішніх справ щодо Верховної Ради, щодо ігнорування, щодо фактично 

нехтування вимогами, законними вимогами народних депутатів заслухати 

пані Деканоїдзе, воно призведе до того, що ми маємо ставити питання, якщо 

вона не зрозуміє, на якій вона посаді знаходиться, про її так само відставку.  

Шановні друзі, я вважаю, що ми можемо як комітет ініціювати 

відставку і повинні ініціювати відставку всіх тих чиновників, які не чують 

парламентський комітет, які ігнорують парламентський комітет, які не 

поважають ні Верховну Раду, ні народних депутатів, ні народ України, 

слугуючи народу України, і виконуючи таку чи таку важливу службу як 

керівництво Національною поліцією.  

Тому я прошу повторно викликати ще її на комітет, а так само і 

запросити на засідання Верховної Ради до сесійної зали. І в разі, якщо буде 

проігноровано другий раз, ставити питання… ініціювати питання про 

відставку голови Національної поліції. Я думаю, що ми маємо багато гідних 

людей в Україні, які можуть займати цю посаду. І я не вважаю, що ми 

повинні ставитись до цього як щось політичне чи як щось таке, яке 

закономірне, що голова Національної поліції профільний комітет ігнорує і не 

приходить, і не дає відповідні на ті запитання, які звичайні наші виборці, 

українці просто не можуть сформулювати нікому, а роблять, і можуть 

зробити це тільки через нас представників у парламенті. Тому прошу це так 

само в наш протокол занести і ініціювати таку… таке повторне запрошення 

пані Деканоїдзе до нашого комітету.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Савчук.  

САВЧУК Ю.П. Я підтримую повністю своїх колег і Юрія Дерев'янка, і 

чомусь я не згоден, а саме в чому, Юр, не в тому, щоб ми могли звільняти їх, 

а в тому, щоб ми могли їх перед назначенням отак, як ми робимо експертизу 

законів… законопроектів, так само робити експертизу тих, кого назначають.  

Я зараз… я зараз приведу вам як приклад чому я це говорю. Я вчора о 

шостій годині… Да, ми приймаємо, Володя каже, ми прийняли, він прийняв 

участь в семи законах, які хороші закони, але вони не діють, тому що 

чиновник не виконує ці речі.  

Я вчора о шостій годині, до мене як до народного депутата звернулись 

люди з великим фактажем і я пішов на комісію, яка назначає голову 

Бориспільського аеропорту. О шостій годині вона засідала, 5 міністрів і 

комісія, там, я не пам'ятаю, десь 12 чоловік, там, 5 чи 7 іноземців в цій комісії 

засідають. Коли я почав давати весь цей фактаж, мені задали питання, я 

перед колегами відчитуюсь, чи я направлений комітетом? Я кажу: ні, я 

прийшов як народний депутат. Коли я почав говорити про фактаж, один з 

іноземних представників комісії мені задав просте запитання: а ви на 

комитете это рассматривали или будете рассматривать? Ви розумієте, на що 

він натякав. А чому ми у себе не пропускаємо до того, як поки ці люди 

попадають на цю комісію, цих людей. (Шум у залі)  Ну, вибачте, розширимо 

комісію, а по іншому не… Ми будемо  з вами приймати закони, вони не 

будуть, Віктор Васильович, працювати. З 11 чоловік, які були представлені 

на конкурс, пройшло четверо, з чотирьох – два отъявленных коррупционера, 

які працювали при Януковичі, при тому, при тому, мільйони, десятки 

мільйонів накрадених грошей, і вони відібрані в четверку. Я розумію, що 

іноземці про них даже знать не знають. От такий стус оригінального акту 

заключення КРУ у мене, я його сьогодні передав туди. У них в комісії цього 

немає, а ми це маємо. І кожен з нас, до нас звертаються люди, у нас… не все 

ж так було погано, є серед тих даже, хто при Януковичі працював, є патріоти, 

які приносять сьогодні документи, які підтверджують всі ці корупційні дії. 



23 

 

Тому, якщо ми не поставимо питання, щоб виконавець нашої законодавчої 

діяльності кінцевий чоловік, який буде… нею користується для блага народу, 

не буде прозоро чистим, ми будемо отримувати постійно такі речі.  

Тому я ще раз говорю, що Володя взяв на себе відповідальність за свої 

дії. А з тої сторони хто взяв відповідальність, хто назначив цю людину, ми не 

маємо.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігор Луценко. Давайте завершувати обговорення. 

Вчора мали велику дискусію. 

ЛУЦЕНКО І.В. Я хочу ще сказати, що ми мусимо всі розуміти, що 

законопроект, який ліг в основу закону і самої реформи Міністерства 

внутрішніх справ, він був по суті своїй порочним. Свого часу експерти 

випрацювали абсолютно інноваційний новаторський законопроект, який мав 

честь і я лобіювати свого часу. Але ж, на жаль, Верховна Рада просто його 

проігнорувала. Прийняли той законопроект, котрий дозволяє фактично 

Авакову проводити всю кадрову політику в Міністерстві внутрішніх справ 

без залучення достатньої кількості, достатнього голосу громадськості як 

такої.  

Тому зараз ми абсолютно не маємо дивуватися, що "беркути" 

з'являються, котрих ми всіх на Майдані в обличчя вже знаємо. Вони – нові 

поліцейські. Так само ми уже постфактум аналізуємо Паскала, маючи під 

собою вже всі рішення кадрові по ньому. Він уже на посаді, після цього у нас 

виникає паніка: а яким чином так це сталося. 

Тому давайте враховувати, що дотримання Регламенту і адекватна 

законодавча робота – це, в принципі, наша функція. Якщо б ми її виконали як 

Верховна Рада в цілому, то цього всього не було б зараз. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … Давайте тоді підсумуємо в наступний спосіб. 

Перше. У п'ятницю "година запитань до Уряду". Давайте всі члени 

комітету запишуться на ці запитання, щоб у нас обов'язково була можливість 

поставити і Прем'єр-міністру, і міністру внутрішніх справ запитання про 

Паскала і про ігнорування комітету. 
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Друге. Попросимо Борислава Березу взяти на себе ініціативу зі збором 

підписів. Я думаю, що це справді має стосуватися і міністра внутрішніх 

справ, і начальниці Національної поліції. 

БЕРЕЗА Б.Ю. У нас она была в списке приглашенных… (Не чути) 

официально. Ответ нас не удовлетворил. Все, значит…… 

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, третє.  

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Третє. Голосування за відставку уряду дасть 

можливість кожному депутату висловити своє ставлення до того, що 

відбувається, в тому числі в Міністерстві внутрішніх справ. 

Четверте. Я на найближчій Погоджувальній раді повідомлю 

Володимира Гройсмана про систематичне ігнорування вимог 

парламентського комітету. Це вже проблема не комітету, це проблема 

парламенту, який фактично ігнорується, і в такий спосіб ігнорується все 

суспільство, яке цей парламент обрало і довірило йому право обирати уряд. 

Ми писали в Кривому Розі: влада належить людям. Здається, що це не 

тільки в Кривому Розі, багато посадовців забули. 

Добре. Юрій Дерев'янко поставив пропозицію: повторно викликати 

Хатію на комітет. Я скажу чесно, я в цьому не бачу ніякого сенсу, вона не 

дівчинка, вона все розуміла, і її неприхід – це є відповідь на цю проблему. 

Але оскільки це була пропозиція, я прошу проголосувати за цю пропозицію і 

визначитися, чи ми повторно викликаємо, чи ні. 

Хто - "за", прошу підняти руку. Повторний виклик на комітет. Юрій 

Юрійович, порахуєте? 

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, тоді я підпишу повторний виклик на наступне 

засідання комітету. Так, добре. 

Давайте це завершувати. Олег Барна. І далі – антикорупційна 

експертиза. 
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БАРНА О.С. Друзі, я хочу, щоб ми нарешті зрозуміли, що… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді Олег Осуховський ще. 

БАРНА О.С. Знаєте, що якщо… є така поговірка: якщо молодий пес, 

собака починає їсти циплят, він вже постійно їх буде їсти. Так само і вовк – 

людей. Тому раз ми переконалися в тому, що вони починають ігнорувати, їх 

вже нічого не виправить. Це є питання не законодавства, це є питання 

системи, системності. І який би ми не прийняли закон про поліцію, але якщо 

начальником, керівником МВС буде такий, як Аваков, який нібито був на 

Майдані, і поряд з тим призначає своїх заступників міністрів таких, як 

Паскал, які причетні до злочинів на Майдані, ми нічого змінити не можемо. 

Тут питання виключно в особистостях. І нам треба звертати просто увагу 

більшу на те, кого ми призначаємо, точніше наше голосування за особистості 

у Верховній Раді при призначенні уряду. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Осуховський. І будемо переходити до 

голосування. 

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Вітаю, шановне товариство! У мене ще є 

доповнення до нашого проекту рішення. Десь декілька місяців назад ми 

зверталися вже до Міністерства внутрішніх справ. Нам громадські організації 

подали близько 70 прізвищ тих міліцейських, які були причетні до злочинів 

на Євромайдані, на Революції Гідності. 

Я пропоную також сьогодні буквально відправити в Національну 

поліцію всі ті списки, щоб в майбутньому не призначалися такі  "паскали" з 

тих людей, які вчиняли злочин на Революції Гідності. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олеже. Прошу перейти до розгляду 

законодавства. Матеріали № 1, законопроект 2525, зміни до Закону про 

запобігання корупції щодо визначення терміну "посадові особи". Є у когось 

зауваження? Рекомендується визнати таким, що відповідає вимогам 

законодавства. І парламенту рекомендувати в першому читанні ухвалити.  

Олег Барна. 
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БАРНА О.С. (Мікрофон вимкнено) Ну, я хотів зробити певне 

зауваження тут. Тобто відхилити то, щоб давати дозвіл… (Не чути)  розгляд 

Верховної Ради. Справа в тому, що посадові особи … осіб публічного права в 

цьому законопроекті обмежуються тільки керівниками підприємств. Але до 

посадових осіб юридичних … юридичних осіб публічного права, які 

виконують розпорядчі функції користування державним, комунальним та 

іншим майном, відносяться ще ряд посад.  

І якщо цим законодавством ми ці посади будемо відкидати від 

відповідальності за корупційні злочини, таким чином, ми будемо надавати 

можливість їм вчиняти ці злочини. Тобто сюди можуть відноситися також 

особи, які здійснюють розпорядчі функції майном як завскладом … і так далі, 

який не є … юридичної особи, але він є розпорядником комунального майна. 

Тому цей законопроект, він, так би мовити, обмежує відповідальність за 

корупційний злочин, обмежує … цих осіб. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте тоді його відкладемо. Автори прислали лист. 

Якщо є зауваження, вони просять розглянути це разом з ними. Я думаю, що 

ми відкладемо його розгляд з вашого дозволу.  

Матеріали номер 2. Законопроект 25-1, який є альтернативним.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді по аналогії розглянемо разом з законопроектом, 

який є першим.  

Наступний законопроект, матеріали номер 3, законопроект 2736, 

авторства Мединуці, Крулька, щодо обмеження спільної роботи. Є 

зауваження до цього законопроекту?  

БАРНА О.С. Фактично те саме …. доповнені особи… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є пропозиція підтримати рішення комітету. 

БАРНА О.С. … тобто він не є позитивним.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо. Прошу підтримати проект рішення 

комітету про визнання закону таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства і рекомендувати парламенту ухвалити у 



27 

 

першому читанні. Прошу проголосувати. Перепрошую, відхилити, відхилити 

проект закону. Рішення прийнято. 

Матеріали номер 4. 2576 законопроект Насалика. Є зауваження до 

проекту рішення комітету? Немає. Прошу проголосувати. Рішення прийнято. 

Переходимо до антикорупційної експертизи законодавства. Я буду 

називати номери законопроектів, якщо є зауваження зупиняйте мене. 1354-1, 

прошу Борислав Береза.  

БЕРЕЗА Б.Ю. 1354 – закон, который я бы предложил… На самом деле, 

смотрите, я говорю как есть, он действительно имеет корупционогенную 

составляющую. Но я бы предложил пригласить по закону 2441-а и 1354-1 

автора закона, чтобы они сказали, на основании чего формируются 

лицензионные условия, на основании чего они планируют наполнять статьи в  

бюджет. Так ведь четко просматривается каждый законопроект, лоббирует 

определенных игроков рынка. Но кроме этого, чтобы было понятно, о чем я 

говорю, я хочу прочитать, например, статья закона один, України про 

державну лотерею доповнена прийнятим… "спортивна лотерея". Однак, 

змістовне визначення даного поняття не узгоджується з лотерейною 

діяльністю, а відбувається підміна понять так, як вгадування результатів 

спортивних змагань та результатів різних подій, відбувається у межах 

букмекерської діяльності і  проводиться за іншими  правилами.  

Теперь, более того, у меня в руках сейчас официальный ответ 

Министерства внутренних дел Украины, где они четко говорят, что… я 

сейчас расскажу, у меня очень много всего, где они четко говорят, что за  

последнее время они провели более двухсот рейдов и закрыли более  двухсот 

игорных заведений. Уголовные дела были лишь по шести фактам и, которые 

были признанные судом, что действительно факт правонарушения. И затем 

оспорены стороной, и, конечно же, выиграны, все шесть дел разбились в 

прах. Это говорит о том, что у нас действительно невдосконалене 

законодавство. Однако, понятно, что корупционногенный  фактор очень 

сильно влияет на  принятие решений… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозумів, ви пропонуєте викликати авторів 

відкласти розгляд. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Обязательно.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.  

САВЧУК Ю. П. Маленька добавка. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми просто відкладаємо розгляд. 

Юрій Савчук.  

САВЧУК Ю. П. Колеги, добавлю, що дана лотерея не є лотереєю, 

взагалі. Вона називається миттєва лотерея це ті ж самі ігрові автомати, які… 

БЕРЕЗА Б.Ю. …так я ж сказав… Казино. 

САВЧУК Ю.П. І в усьому світі, в Європі в частності вона працює 

тільки для культури і спорту. У нас це не відбувається.  

БЕРЕЗА Б.Ю. Я еще хочу добавить одну вещь. Согласно этому 

закону… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друзі, ми розуміємо…  

БЕРЕЗА Б.Ю. Нет, я четко закончу. Фраза одна…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. … ми погодилися з вашими переживаннями.  

БЕРЕЗА Б.Ю. И согласно второй законопроект также, 2441а, сразу я 

его предложил, это чтобы не повторяться два раза.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми погодилися з обома думками, Владиславе.  

БЕРЕЗА Б.Ю. … чтобы не легализировать те казино, которые в данный 

момент открыты на каждой остановке и в малых домах.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Збережіть енергію… Вадим! Вадим! Збережіть 

енергію для дискусії з авторами.  

1452, закон авторства Ярослава Москаленка. Іван Іванович, я хотів би 

вас попросити, мене дуже ця ідея непокоїть. Я собі надав слово, якщо ви не 

проти.  

Дивіться, тут пропонується вирішити цю стару проблему з 

розпорядженням землями державної власності. Зараз це робить Держкомзем, 

наскільки я розумію. Законопроектом пропонується передати це право 
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районним державним адміністраціям. Мені здається, це буде заміна поганого 

рішення ще більш поганим рішенням. Що ви про це думаєте?  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Дійсно, я погоджуюсь, що це не є дуже  добре. Це ми 

вертаємося туди, де ми вже були, тому що райдержадміністрація раніше 

погоджувала виділення земельних ділянок. Але тут питання у тому, так, як є 

зараз, це гірше, чим повернути буде назад райдержадміністраціям це 

вирішувати. Тому що так, як зараз проводиться у нас питання земельних 

відчужень землі, надання комусь у дозвіл.  

Місцева влада і люди вообще на знають на сьогоднішній день, що 

твориться з їхньою землею. Тобто якщо раніше можна було прийти у 

райдержадміністрацію і взнати, що з землею, то зараз це не зрозуміло. 

Райдержадміністрація і місцева влада, я ж кажу, це не є кращий вихід із 

цього. Але там хоч була можливість, що землю добросовісна влада надасть 

своїм же людям у першу чергу. Тобто є у селі люди, які претендують на цю 

землю, вони все життя працювали на цій землі і вони мають шанс її 

отримати. Це якщо є добросовісна влада в районі. А якщо так, як зараз, то в 

нас земельну ділянку може отримати люба людина, яка є в Україні і ніхто 

про це навіть на місті знати не буде. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Барна. 

БАРНА О.С. Друзі, дивіться, районні адміністрації, на їхній території 

передають землі і ділянки із земель державної власності, крім випадків... Так, 

так. Останнє: в межах сіл, селищ, міст районного значення і земель 

сільськогосподарського призначення для всіх потреб. Тобто фактично 

районні адміністрації повністю із земель державної власності чи запасу, 

сільськогосподарського призначення чи найбільш цінні землі – будуть 

розпоряджатися одноособово, без погодження, без відома із органами  

місцевого самоврядування. Але саме головне тут, що записали: для всіх 

потреб, не перечислюючи чітко, які саме потреби. Тобто тут може бути 

дійсно корупційна складова, яка буде полягати в тому, що ми можемо 
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позбавлятися особливо цінні землі  для сільськогосподарського призначення 

для якихось …-посадовців, що можуть рішати це питання в адміністрації. 

Тобто я пропоную, що тут треба обмежити, якщо будуть передавати, 

значить, обмежити, які саме потреби і в любому випадку це питання повинні 

бути погоджуватися із органами місцевого самоврядування так, як ми з 

самого початку акцентували на тому, що земля повинна принаймні належати 

або розпоряджатися з погодженням громад. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, хтось може комусь віддати землю є 

корупціогенним за фактом. Давайте цей закон визнаємо корупціогенним і 

напишемо в обґрунтуванні, як само, ми вважаємо, мають бути такі операції 

врегульовані. Так. Прошу проголосувати за цей проект рішення. Дякую. 

1653, 1830, 1837, 2068а, 2119, 2206а, 2207а, 2208а, 2268, 2279 – теж 

земельна... Перепрошую… Це в порядку, перепрошую, там є один ризик. 

Законопроект пропонує вилучити з Земельного кодексу положення, які 

дозволяють передавати у користування земельні ділянки державної та 

комунальної власності без проведення земельних торгів-аукціонів, зокрема 

йдеться про те, що надання землі в обмін на вилучену з потреб суспільної 

необхідності може відбуватися, має відбуватися на конкурсах. Тобто 

фактично тут з хорошою метою робиться ідея про конкурс на виділення 

землі, і це може стати діркою.  

Якщо немає інших заперечень, прошу визнати його так само 

корупціогенним. Прошу голосувати. Дякую. 

2313а-1, 2329: забудови. Авторство Макар'яна. Тут пропонується 

продовжити термін до 31 грудня 2015 року надавати дозволи на забудови 

там, де не затверджені генеральні плани або плани зонування. Я хотів 

звернути увагу, що ми такі вже 8 законопроектів… 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В нас 8 разів аналогічні закони визнані були 

корупціогенними. Я пропоную 9 раз зробити те саме, прошу голосувати. 

Колеги, прошу голосувати. Дякую. 
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Там навіть не треба нікого запрошувати. Є вимоги провести детальне 

зонування і планування міста, там, де це не зроблено, це заборонено, будь-які 

виключення, це є шлях до подальшої варварської забудови і корупції на 

цьому. 

Законопроект 2351а, законопроект 2357а, законопроект 2362, 

законопроект 2363, і знову про забудову законопроект 2367а. 

Тут ідеться про те, що право на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки має відбуватися за принципом мовчазної 

згоди. Це взагалі за межею добра і зла. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Я зрозумів, що там трошки не так. 

У нас же зараз є такий принцип, що за мовчазної згоди можна 

розробляти проект. Тут цим законопроектом вони пропонують зробити що, 

вони пропонують заставити органи влади таки давати відповідь, чи вони 

дозволяють робити, виготовляти проект землеустрою, чи вони не дозволяють 

у конкретно стислі строки. Тому що як раніше у нас було? Надіслав 

документи, вони поклали його під стіл і заставляють ходити до себе шукати 

де ці документи і так далі. Вони пропонують що зараз зробити? Є термін, 

наприклад, місяць чи скільки по закону, надійшли тобі документи, можеш 

надати земельну ділянку чи не можеш, вони повинні відповісти: не надаємо, 

тому що так-то і так-то. Або надаємо, але це все пройти…  

В мене теж були питання по цьому законопроекту, але… Ну, мені 

здається, що це правильно. Я особисто думаю, що це правильно.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Іванович, цитую. Я погоджуюсь із тим, що ви 

сказали, якби не одна норма: "Відсутність генеральних планів, планів 

зонування та(або) детальних планів територій не може бути підставою для 

відмови у погодженні землевпорядної документації. Це та сама історія, яку 

ми щойно обговорювали, тільки  під іншим соусом. Цей принцип мовчазної 

згоди пропонується розповсюдити на всі міста, у тому числі, там, де зараз, 

фактично, заборонена забудова. От у чому біда.  

Віктор Чумак.  
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ЧУМАК В.В. Горезвісна норма з проекту 1735, який декілька разів 

скасовувався парламентом, кочує по різним проектам для того, щоб 

дозволити, в принципі, будівництво без зонування. Для чого це робиться? Ну, 

по-перше, це легалізуються всі будівлі, які на сьогоднішній день є.  

Я не проти, ми говорили про цю норму, Іван Іванович, ми говорити про 

цю норму, що її можна приймати за виключенням міст Києва і все таке інше. 

Але цього ж не хочуть робити.  

Справа в іншому, що ніхто ж, в принципі, не забороняє розробити 

генеральний план, затвердити його і мати і зонування, і все таке інше. Але це 

постійно витягується з дуже простої причини: відсутність такого зонування, 

відсутність генерального плану дає можливість на свій розсуд визначати 

земельні ділянки, міняти їх цільове призначення і таке інше.  

Я воюю з цим в себе на окрузі, вибачте, вже третій рік. Тому ця норма 

просто-на-просто будівельним лобі вставляється в різні законодавчі акти… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То саму ідею обмежити свавілля посадовців ми 

підтримуємо. Але це, знову таки, не може рушити іншу ідею – необхідності 

планувати наші міста.  

Прошу визнати саме з таким формулюванням цей закон 

корупціогенним. Прошу голосувати. Дякую.  

Наступний законопроект… Це був 2367а.  

Так, 2435а, 2441а – це той, який ми знімаємо з розгляду. Да, 2593-1, 

2615, 2673, 2713, 2724, 2827. Якщо можна, 3080 відкласти, бо він дуже 

великий, треба більше часу, для того щоб проконсультуватися з усіма 

організаціями. 

3085, 3094, 3101, 3113, 3114, 3157. Знову запитання по землі. Так, 

прошу. 

ПАРАСЮК В.З. Мене завтра викликають на допит, я повинен відійти, 

але я вас дуже би просив. В останньому матеріалі є, ми до нього просто не 

дійдемо… Зараз, я десь бачив тут, секунду, я вас відволічу. Законопроект 
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3348, це в останньому матеріалі, 5в. Якщо можна, щоб ми його обговорили, 

тому що… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз. Давайте дійдемо до кінця цих матеріалів 

великих. 

ПАРАСЮК В.З. Він якось так вийшло, що самий останній взагалі… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просто хочу завершити матеріали номер 5. 

Дивіться, Закон 3157, авторства Хлань, Гордєєв: передбачити надання 

можливості для потреб, пов'язаних з відведенням води на меліорованих, 

зрошувальних землях. Надавати із земель Водного фонду на умовах оренди 

земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення і берегових 

смуг. Як на мене, це буде чергова дірка, яка дозволить захоплювати береги, 

використовуючи право на воду. І ми з вами вже мали унікальну ідею, 

пов'язану з Водним кодексом. Це розширення цієї ідеї.  

Тому я прошу визнати його корупціогенним. Це Закон номер 3157. 

Прошу голосувати. Дякую, колеги. 

3190, 3191… 3190? Прошу, 3191, Борислав Береза. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Это про Державний бюджет Украины на 2015 рік, 

который. Так-так, единственно, что вопрос там вопрос від 17 вересня 2015 

року під номером 704…8 Державного управління справами вже було  

збільшено видатки на 21 мільйон 518 тисяч гривен. Поэтому разумность его?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це йдеться не про корупцію, а про те чи давати ще  

більше грошей. Зала двічі це не підтримувала, я думаю, ми далі можемо свою 

позицію  висловлювати там, так. 

Далі. 3199, 3210 пройшли. 3211, Костянтине, Іване теж запитання 

законопроектом пропонується скасувати оподаткування земель, які 

перебувають у стадії їх поліпшення згідно з державними та регіональними 

програми. Авторство Гуляєва, як на мене це теж дірка для того, щоб не 

платити податків, включатимуться землі такі, що потребують поліпшення і 

буде дірка. Тоді прошу проголосувати за визнання його корупціогенним 

3211. Дякую, колеги. 
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І останніх з цих матеріалів 3212, 3266, 3269. Отже, прошу визнати всі 

інші закони, що я назвав за виключенням тих, що ми визнали 

корупціогенними і двох знятих з розгляду, трьох знятих з розгляду. Прошу 

визнати їх такими, що відповідають вимогам антикорупційного  

законодавства, прошу голосувати. Дякую. 

У нас Володимир Парасюк просить перейти до яких матеріалів, 

Володю. 

ПАРАСЮК В.З. 5-в. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 5-в. А який закон? 

ПАРАСЮК В.З. Останній – 3348. Він там не є складний, йде мова про 

те, щоб збільшити мається на увазі перелік осіб, яким буде надаватися 

безкоштовна… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так ми не маємо жодних зауважень до цього закону. 

ПАРАСЮК В.З. Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. йдіть, будь ласка.  

Колеги, до нас прийшов депутат Лев Підлісецький, його закон ми 

переносили і хочемо обговорити разом його в його присутності. Я, якщо ви 

не проти, тоді зараз перейду до цього законопроекту, щоб Лев не чекав 

наших інших рішень. 

Це матеріали номер 9, які стосуються процедур відведення земельних 

ділянок при надання їх для суспільних потреб. Прошу звернути вашу увагу 

на матеріали номер 9. 

Лев, ваш лист теж розданий членам комітету. 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Дякую, що дали слово поза чергою. 

Дивіться, я хотів сказати, основна мета даного законопроекту 

стосується в основному лінійних об'єктів такі, як, скажімо, лінії 

електропередач, як лінії трубопроводів, як, скажімо, оборонні споруди 

навколо окупованих територій і тому інше. Серед авторського колективу 

даного законопроекту є, скажімо, такі люди як Мартин Андрій Геннадійович, 

завідувач кафедри землевпорядкування, проектування Національного 
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університету біоресурсів природного користування України, доктор 

економічних наук, двоє людей з "Укренерго" з відділу капітального 

будівництва землеустрою.  

І на скільки мені відомо, були зауваження щодо того, що вилучено з 

Земельного кодексу стаття 151. Насправді чому вона вилучалася, оскільки за 

діючою процедурою дозвільні органи тричі здійснюють перевірку одних і 

тих же самих умов щодо додержання вимог земельного законодавства, вимог 

містобудування за порядною документацією, а саме при виборі ділянок, при 

надані дозволу на розробку проектів відведення землі, про розгляди за 

ствердження проекту. Тобто це насправді на стільки ускладнювало процес, 

що такі об'єкти всім відомі, як об'їзна дорога київська не може вже скільки 

років збудована, так само, як лінії, які ведуть там з атомної станції до Києва і 

перекидка атомної енергії дешевої до Києва вже гальмується дуже довго. Що 

дуже важливо, що даний законопроект пропонує значно спростити 

процедуру відведення земельних ділянок, перевівши фактично на процедуру 

двостадійну. При цьому слід підкреслити, що документи, які згідно 151 статті 

мали би подаватися під час виводу земельних ділянок - це обґрунтування, 

згода землевласників тощо, - не скасовується, а натомість продаються 

заінтересованою особою безпосередньо для одержання дозволу на розробку 

проекту відведення земельної ділянки. Тобто вони не скасовуються. 

І насправді тут зменшується, я б сказав, можливість корупції, оскільки 

запропонований підхід дозволяє звести до розумного мінімуму кількість 

дотичних точок між бізнесом і місцевою владою, в тому числі і це стосується 

особливо цінних земель і інших речей. 

Друге. Там було зауваження щодо оцінки, коли було … застосування 

одного з методів оцінки. Насправді чомусь в 2009 році було запропоновано 

використовувати лише один метод оцінки землі, хоча він є абсолютно не 

найбільш об'єктивний, а, навпаки, ефективність і якість оцінки погіршується. 

Насправді є відомі три методи оцінки – це порівняльний, затратний і 

дохідний. І тому, коли ми скасовуємо, от, власне, даним законопроектом 
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пропонуємо скасувати цей один дохідний метод, бо там тільки він 

передбачався застосовувати, ми, навпаки, розширюємо можливість 

ефективної оцінки землі. Таким чином, законопроект мінімізує корупціогенні 

ризики щодо оцінки земельних ділянок, повертаючи оцінювачам можливість 

застосовувати усі передбачені практики, міжнародні практики для оцінки, і 

насправді створює ефективну можливість, об'єктивну можливість як для 

держави щодо питань викупу землі, так і для приватного власника, щодо 

питань продажу землі за ефективною оцінкою. 

Тому я би дуже просив, щоб зняти тавро з даного законопроекту, що 

він є корупціогенним, оскільки там насправді тільки благородна мета, яка 

вже давно на часі.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тавра немає. Ми не приймали рішення, ми відклали 

обговорення цього законопроекту.  

Яка є думка експерта комітету щодо наведених аргументів?  

КАРМАН Ю.В. Ми не применшуємо значимість цього законопроекту, 

взагалі законодавчої ініціативи. Якщо брати, то по висновку зроблено акцент 

по землях цінних земель і землях дипломатичних представництв, які є, тобто 

регулюються ці питання Верховною Радою. В тих нормах, в яких вказані 

статті нові редакції 21прим. це питання упущено. Його немає, воно взагалі не 

прописується.  

І якщо брати по 151-й статті, то питання всі ці, що необхідні, що 

необхідні регулюватися, там чітко встановлена адміністративна процедура 10 

днів і 15 по різним питанням, то тут уже на протязі місяця. І це думка моя в 

тому, що як би сама адміністративна процедура, вона не спрощується, вона 

на оборот дає певне маніпулювання тим людям, які розбираються у цьому 

питанні, щоби обійти процедуру погодження вже і проходження тих питань, 

які погоджуються лише з Верховною Радою.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які є думки в експертів в цьому питанні з комітету?  

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Щодо… Можна я скажу? Дивіться, щодо…  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Левче, просто ми вашу аргументацію зрозуміли, вона 

є в листі…  

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Я не сказав щодо дипломатичних установ. Я не  

доповідав, і тут… (Шум у залі) Да, ну от у листі тут написано.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Все є.  

Іван Іванович, Костянтин, Олеже, хто в нас добре розуміється в цьому? 

Яка ваша думка? Левко, може ви просто зміните законопроект в частині 

виключення всієї статті 151? Бо ви, я так розумію, хотіли виключити тільки 

норму про необхідність погоджувати з власниками, але там же ж стаття 151, 

вона велика, вона описує частину інших операцій і саме це викликає 

занепокоєння. 

Дмитро хотів щось додати, да? 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Ну, власне, я це і хотів запропонувати, що, може, 

дослухатися до аргументів наших експертів і, або вилучити, або переробити 

так, щоб воно відповідало законодавству. Я думаю, що це був би компроміс. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас немає бажання залишити обов'язковим 

погодження з власниками викупу таких земельних ділянок з суспільних 

потреб, але ідеться про те, що ця стаття, вона описує частину інших операцій. 

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Я пропоную, якщо є така пропозиція, в статтю 

123 ми можемо просто включити додатковий якийсь один пункт, який 

стосується, власне, тих земель, що передбачається на них будівництво 

дипломатичних споруд, то, що ви говорите. 

Тобто ми в цю нову 123.1, ми просто додамо якесь, і то можна зробити 

вже між першим і другим читанням і додати. От і вся фактично проблема. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так що тоді укладаємо джентльменську угоду: ми 

голосуємо за визнання його таким, що відповідає вимогам законодавства, але 

ви вносите зміни між першим і другим читання, описуєте процедуру надання 

землі для дипломатичних установ, так?  

Немає заперечень більше?  
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Добре, тоді прошу підтримати. Тут ми будемо по партійній лінії 

контролювати. 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, я кажу, тут у нас більше можливості для 

контролю. 

Стоп, а у нас кворум є?  

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якби всі були такі, як Артюшенко, у нас би постійно 

був кворум. 

Прошу, Олег Барна. 

БАРНА О.С. Поки збирається кворум, я прошу… Шум у залі) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чумак повертається, зараз будемо голосувати.  

Колеги, секунду уваги! Для того щоб не втрачати час, я піду по 

матеріалах 5а, добре? Щоб не втрачати час, ми зараз зупинимо голосування, і 

я піду по матеріалах 5а. Додому не можна. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Нет, слово можно попросить? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово – можна. 

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.  

БЕРЕЗА Б.Ю. Одна минута. У нас вместе с господином Юрием 

Савчуком есть одна общая тема, как выяснилось. И господин Добродомов 

перед этим обратился. 

Я хочу попросить, чтобы пригласили сюда господина Квиташвили и 

госпожу Катерину Амосову по вопросу того, что сейчас происходит в 

Медицинском университете имени Богомольца. Потому что на сегодняшний 

день, ну, вот заходит уже в маразм в абсолютный. Я хотел бы, чтобы 

пригласили – и решили этот вопрос. Голодают студенты, СБУ возбудило 

уголовное дело по коррупции в университете. И на сегодняшний день 

тишина полная. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Давайте обговоримо його в кінці. 
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БЕРЕЗА Б.Ю. Юрий Юрьевич, я вас прошу, пожалуйста, можно 

сейчас… Я хочу сейчас вопрос, пока все равно мы ждем. Мы все равно 

никуда не сбежим. 

У меня просьба ко всем поддержать это предложение: пригласить сюда 

для разбирательства. Потому что, что произошло? Из 88 листов акта, которые 

подписала комиссия, исчезает два листа. В одном из них, где просят уволить 

Амосову, в другом – о том, что с этим соглашаются все члены комиссии. И 

теперь уже акт несет совершенно другое содержание. Спасибо. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, дивіться, я говорив не один раз, до нас були 

звернення і по "ОХМАТДИТу", і по Інституту раку, і по багатьох інших 

проблемах, де немає рішення. Поки немає міністра охорони здоров'я, а 

Квіташвілі – неясно, чи він є, чи немає, - от поки парламент не визначиться з 

його відставкою, призначенням нового міністра, всі ці розмови будуть мати 

сенс тільки розмов. Тому що все одно це його компетенція. І тільки від 

міністра охорони здоров'я співпраця з ним може бути вирішена, по всьому. 

Ми по Амосову так само тримаємо зв'язок з цими голодуючими, як по 

закупівлях ліків, і по інших проблемних питаннях в охороні здоров'я. 

Клас! Чудово! Тоді давайте проголосуємо за визнання закону в 

матеріалах номер 9 таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства. Але, Левче, тоді ви додаєте цю статтю – і ми це контролюємо 

по партійній лінії. Добре?  

Прошу підтримати. Зауваження пишемо велике, як зараз зазначено. 

Прошу підтримати такий проект рішення, колеги. Дякую. Дякуємо Віктору 

Васильовичу, що повернувся, всупереч поганому самопочуттю. Давайте 

швидко пройдемо. (Левче, дякуємо вам). Швидко пройдемо матеріали 5А – 

1483, 1661, 2117а-1, 2135а, 2168а-1, 2192а, 2199а, 2205а, 2213а, 2216а, 2219а, 

2225а, 2226, ні, 2262а, 2271а, 2276а, 2290а, 2291а, 2302а, 2362а. 

(Не чути) 26а. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Перепрошую, 26а. Я теж себе не дуже добре 

почуваю. 2327а, 2331а, 2333а, 2341а, 2364а, 2366а, 2386а, 2386а-1, 2400а, 
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2409а і 2410 а. Прошу їх визнати такими, що відповідають вимогам 

законодавства. Прошу голосувати. Дякую. 

Матеріали 5Б. Тут ще легше. 3356, 3368, 3372, 3373, 3382, 2549а, 3275, 

3300, 3306, 3318, 3324, 3333, 3354, 3385. Прошу визнати їх такими, що 

відповідають вимогам антикорупційного законодавства. Прошу голосувати. 

Дякую. 

І матеріали 5в. Теж без зауважень.  

До наступних законопроектів: 3200-1, 3238, 3254, 3291, 3292, 3295, 

3302, 3303, 3309, 3315, 3317, 3322, 3327, 3330, 3331, 3343, 3344, 33… (Шум у 

залі) Назвав! (Шум у залі)  

ДЕРЕВ’ЯНКО Ю.Б. Є питання по…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. На сторінці про відкритість використання публічних 

коштів. Так? 3302. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Ну, він корупційний… корупціогенний.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу.  

БЕРЕЗА Б.Ю. Законопроект… Значить… Ну, фінал сразу. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Перехідних положень по 

Закону України "Про відкритість використання публічних коштів". Зокрема, 

інформація про використання публічних коштів, що згідно з цим законом 

підлягає оприлюдненню Міністерством оборони України, Головним 

управлінням розвідки Міністерства оборони України, Міністерством 

внутрішніх справ України, Апаратом національної безпеки і оборони 

України, Державною спеціальною службою транспорту, Службою безпеки  

України, Службою зовнішньої розвідки України, Державною прикордонною 

службою України, Управлінням державної охорони України, Державною 

служби України з надзвичайних ситуацій, Державною служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України, Нацгвардією України і подається до 

оприлюднення, відповідно до законодавства після завершення особливого 

періоду.  
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Фінансовий аспект має бути відкритим, не зважаючи на особливий 

період. Тому прийняття такого законопроекту стане каталізатором 

приховування та відмивання коштів в Мінобороні, які зараз є, ну, 

найпоширеніші там, іпов'язаних з ним структур під прикриттям 

нерозголошення інформації під час воєнного конфлікту. Нам завтра 

розповідять…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, все, зрозуміло. Є повна згода.  

Юрій Дерев'янко, і давайте голосувати.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Хочу коротко доповнити: ці всі міністерства і 

служби мають обов'язок і повинні відкривати інформацію, тим більше, що це 

передбачено Законом "Про відкритість використання публічних коштів", і 

саме та інформація, яка відповідно до цього закону підлягає оприлюдненню. 

Тобто це не ті фінанси, які з грифом ідуть "секретно", які... 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бо це є окремий закон. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Це є окрема тема, окремий закон, а як раз ті, які 

підлягають оприлюдненню.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, дякую. 

ЧУМАК В.В. ... пропозицію? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна. 

ЧУМАК В.В. Ви знаєте, вже декілька міністерств просто-на-просто  

відмовляються надавати звіти, відповідно до того закону, який ми  з вами 

пробивали – про використання публічних коштів, про відкритість 

використання публічних коштів. Давайте ми запропонуємо просто-на-просто 

тут в комітеті фракціям зроби мораторій щоб не накладати, не вносити 

жодних змін в Закон про використання публічних коштів на три роки, ми 

повинні побачити все і зобов'язати його повне виконання не пізніше от, 

скажімо, першого кварталу наступного року.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Відбивати атаки на закон будемо. Мінфін і інші 

органи влади треба заслухати. Якщо ви є глядачами Погоджувальної ради, то 

ви помітили, що я від Володимира Гройсмана пропоную показати приклад 
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всьому парламенту, він вже оприлюднив проект кошторису на цей рік. На 

останній Погоджувальній раді я попросив щоби рада почала всі видатки 

оприлюднювати в режимі он-лайн, як передбачено законом. Будемо тут 

рухатися. 

Пропоную закон 3302 переназвати: війна все спише і визнати 

корупціогенним. Прошу проголосувати. Дякую, колеги. Дякую, Бориславе за 

бдительность. 

3344, 3347... 

БЕРЕЗА Б.Ю. Вот человек поднял руку, что-то хочет сказать. 

ГОЛОВУЮЧИЙ 3348. Прошу всі інші закони визнати такими, що 

відповідають вимогам антикорупційного законодавства. Прошу голосувати. 

Дякую. 

Матеріали номер 6, корупціогенні фактори до закону 1277 

Ничипоренка. А тут забирають навпаки до райрад і сільських рад, міських 

рад державні землі для рибогосподарських потреб. Є в когось інші думки? 

Визнаємо корупціогенним? Прошу голосувати. 

Рішення прийнято. Дякую, колеги. 

1617, Бобов автор. Новий збір з гектару землі. Я не впевнений, що це 

корупція, це стосується всього. Просто це порушує податкове законодавство, 

але я не думаю, що це корупція. 

Які є думки членів комітету? Це ж стосується всієї землі, яку 

пропонується додатково оподатковувати. 

Хтось бачить корупцію, крім експерта комітету? 

Давайте напишемо зауваженнями все, що тут викладено, але визнаємо 

закон таким, що відповідає вимогам законодавства. 

Прошу підтримати тоді такий проект рішення, прошу голосувати. 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То він перестрахувався, це добре, він все виклав 

детально, що його хвилювало. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Це добре, якраз думка експерта комітету і експертів 

Ради громадських експертиз вони можуть не збігатися з нашим 

голосуванням, головне, щоб вони були незалежними. 

Так, 2094а, це 9 спроба, якщо ми правильно рахуємо, будувати без 

генеральних планів. 

Треба таку галерею зробити в нашому коридорі "Закони забудовників". 

9-й закон в цьому парламенті. 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можливо приміщення. 

Прошу підтримати, визнати закон корупціогенним. Прошу голосувати. 

Дякую. 

Так, з 9-м законом ми розібралися і уклали джентльменську угоду. 

10-й закон. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу. 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.  

(Не чути) Але ми вже перекладали. Вони щось не хочуть іти… 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Він реально захворів. Це Антонищак …. реально 

людина захворіла … в парламенті не був… Якщо можна, ще на один раз. 

Якщо наступний раз не з'явиться, - розглядаємо. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Добре, давайте відкладемо. Так, Юрій 

Дерев'янко. Тут банки, треба ваша експертиза. 2376а, матеріали № 11, закон 

Дзензерського. Інакше описана процедура санації. Банки з державною 

часткою власності та санаційний банк укладають договори про передачу 

активів санаційного банку на підставі рішення органів управління цих банків 

без повідомлення та отримання відповідної згоди акціонерів, боржників, 

вкладників. 

(Не чути) Давайте відкладемо… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тут ви добре описали. Тут все ясно. Без повідомлення 

та отримання відповідної згоди. А ви хочете додати? Додавайте, прошу. 
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СОРОЧИК Ю.Ю. Якщо такий же самий законопроект, тільки, як то 

кажуть, заход збоку, був 1154. І ми його визнали 24.12.15. корупціогенним. 

Вони його, той законопроект відкликали, внесли новий. І вже зайшли збоку з 

інших позицій, але ту саму ідею.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрію, що ви скажете про це? 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Юрій Богданович. Я думав, що ви до Юрія 

Юрійовича звертаєтеся.  

Ну, ви знаєте, я вважаю, що будь-яке послаблення впливу вкладників 

чи кредиторів, яке стосується банку, і змога розпоряджатися коштами, 

чужими фактично коштами, воно завжди є ризикованим. Тому я особисто 

вважаю, що це є неправильно. Тим більше, що сьогодні банківська система 

вся знаходиться на межі дуже такій, нестійкій. І давати можливість через 

санацію забирати чи чуже майно, чи застави, чи активи, які, можливо, хтось 

ще має намір отримати, мабуть, це не є добре.  

Тому це, я думаю, що ми нічого не зробимо гіршого, якщо ми визнаємо 

його корупційним у даному випадку. Тим більше, що тут йдеться без 

акціонерів, якими у даному випадку є держава, так? 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Тобто це є можливість через інструмент санації 

впливати чи отримувати ті активи, які ще у банку залишилися до цього. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Барна. 

БАРНА О.С. Фактично цим законом порушується основні принципи 

захисту права власності, у тому числі і на кошти. Питання в іншому, будь-яка 

дія, я хочу пана Юрія підтримати, розпорядження чужою власністю чи тим 

самим готівкою без його згоди є не просто корупційною, а є фактично у 

деякій мірі і злочинною. І тому питання полягає у тому, що ми взагалі 

повинні відхилити оце, не просто корупціонерний, крім цього, що і відхилити 

взагалі. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Прошу тоді  визнати закон корупціогенним. 

(Загальна дискусія) 

Добре, прошу проголосувати за цей проект рішення, колеги. Дякую. 



45 

 

Матеріали номер 12. Йдеться про можливість навчальних закладів 

отримувати банківські кредити.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А це є в тексті законопроекту можливість застави чи 

це…  

КАРМАН Ю.В. Ні. Я навів приклад, що із законодавства забезпечення 

зобов'язання по кредитам є обов'язковою складовою для одержання 

банківського кредиту. І тому я …, що заставою любого навчального закладу 

може бути тільки майно.  

(Не чути) Ну логічно це абсолютно. 

СОРОЧИК Ю.Ю. І все. А потім неспроможні… 

(Загальна дискусія) 

КАРМАН Ю.В. Ризик того, що буде краще майно віддаватися під 

заставу.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, не всі кредити віддаються під заставу, або застава 

може бути не тільки майно, а це можуть бути гарантійні зобов'язання, це 

можуть кошти на рахунку. 

КАРМАН Ю.В. Но там же і інша теж, по тексту іде далі, там на другій 

сторінці там іде, не крім кредиту, там ще остальні іде, ризики містить, інші 

питання. Просто я не хочу їх зачитувати. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ага, передавати в тимчасове користування. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Все, без виключення…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Прошу підтримати цей проект рішення. 

Прошу проголосувати визнати закон корупціогенниим.  

БАРНА О.С. Одна із схем, якою можна фактично відчужувати  

державне майно шляхом недобросовісних там угод, ну і так далі, в тому числі  

і кредитів.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Матеріали номер 13. 3220, теж авторства Філатова 

Бориса. Це не Борислав, це Борис. (Загальна дискусія)  А, то є Олексій, до 

речі, це в мене вже справді теж температура. (Загальна дискусія) 
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Йдеться про можливість обслуговувати в приватних банках, так? 

(Загальна дискусія) 

Добре. Перепрошую, у Борислава Берези і Олексія Філатова. Прошу 

визнати закон корупціогенним. Прошу голосувати. (Загальна дискусія) 

Добре, 3221. Прошу голосувати за проект рішення комітету про 

визнання і цього корупціогенним. 

І 3222. Ви бачите тут величезна фантазія у автора законопроекту. Стає 

страшно за школи і садочки Дніпропетровська. Я вже рекомендував 

депутатам місцевої ради утворювати антикорупційну комісію негайно в 

приміській раді, тому що це треба дуже уважно стежити. 

Прошу визнати і цей закон таким, що не відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати. 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ми з вами просили кінематографістів  прийти 

і нарешті дійшли до цього закону 3239 – Кондратюк, Червакова. Ідеться про 

пільги при ввезенні без податків устаткування, обладнання та 

комплектуючих виробів до нього, які ввозяться для виробництва та 

демонстрації фільмів. Ми розпереживалися, що це буде дірка і до нас 

прийшов кінорежисер, кінопродюсер і секретар правління Національної 

спілки кінематографістів пан Володимир Тихий. 

ТИХИЙ В.В. Добрий день! 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня! Прошу представити вашу думку з цього 

приводу. 

ТИХИЙ В.В. Ну, ми не бачимо в цьому якихось корупційних, так би 

мовити, схем, які б там чимось, ну, відрізнялися від того, що взагалі на 

податковій, ну, тобто о існує взагалі при цій всій системі, що воно щось нове. 

Навпаки – тобто вони з... Як це називається? Тобто багато речей починає 

робитися легально, тому що воно не потребує, як ви розумієте, коштів  на це. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ясно.  

ТИХИЙ В.В. Ну, це приблизно, розумієте, от приїжджає команда 

кінематографістів з Америки знімати кіно про Чорнобиль. Вони везуть з 

собою камери, які коштують там, ну, там півмільйона доларів, вони їх 

декларують зовсім як би як, ну, щось таке, що там, наприклад, є приватним 

фотоапаратом, вони там... Ну, тобто ви розумієте, тобто це починається 

порушення, тому, ну, щоб не платити. Якщо ми це введемо в …. ситуацію, то 

це, ну, це... ми будемо запобігати...  

 (Загальна дискусія)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дмитро Добродомов. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. А скажіть, будь ласка, ні, ми зрозуміли цей 

приклад. Але це трошки не про це. А де гарантія, що завтра техніка 

півпрофесійна, напівпрофесійна не з'явиться в фокстротах і в цьому решта 

без податку. Ви розумієте про що мова іде? 

ТИХИЙ В.В. Я розумію про що ідеться. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. І що моє зауваження зауваженню експертів. Тому 

що під виглядом, но нас це, на жаль, ми виходимо з реалій на сьогоднішній 

день, розумієте, чому наша пересторога, ми за розвиток кінематографу, ми за 

те, щоб були пільги і знімалося українське кіно, але ми не хочемо, щоб цим 

хтось зловживав, не ви, безперечно, а хтось інших, який скористається цією 

нормою закону. Тому наша задача – привести так, щоб воно стосувалося 

виключно того обладнання, яке буде стосуватися виключно розвитку 

українського кінематографу. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Державному. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Державному. 

БЕРЕЗА Б.Ю. А то, что можно привести, например, под названием 

"реквизит", это вообще отдельный разговор. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Да, реквізит там, ще щось, ну тобто… 

БЕРЕЗА Б.Ю. И когда будут завозится 300 автомобилей для 

постановочных съемок. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Володимире. 

ТИХИЙ В.В. Ну а принципі цим мають займатися кінокомпанії, 

розумієте, це не значить, що … повинні, тобто це є окреслені структури, які 

займаються зйомками фільмів. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Я вас дуже перепрошую, ви просто… 

ТИХИЙ В.В. Тобто ви думаєте, що люди будуть займатися запускати 

фільми для того, щоб займатися контрабандою, так би мовити, да? 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Ні, ні в якому разі, ні в якому разі. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ми думаємо про те, що мережі відкриють фіктивні 

кінокомпанії, які не будуть займатися виробництвом фільмів. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Назвуть її кінокомпанія… 

Ні, давайте без назв, щоб ми не ображали ні одну мережу, а назвуть її 

назвою мережі… Ну це я, да, я сказав назву, ну нехай мене вибачать, я, це не 

правильно. Ми це маємо на увазі, зрозумійте правильно. 

Можливо, треба якийсь варіант запропонувати, який би убезпечив цей 

момент. 

ТИХИЙ В.В. Ну я, розумієте, я взагалі якби над цим законом не 

працював, я просто розумію тематику, якої він стосується, і нюанси, що там 

яким чином ми можемо гарантувати, що саме це камера є професійною 

камерою, на яку ну просто безглуздо, в "Фокстроті" ми її не побачимо, тому 

що… 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Реквізит ще от, тут підказують колеги, ще є таке 

поняття як "реквізит". 

Дивіться, а можна, от ви просто прийшли представляти, ви кажете, ви 

не займалися законом, но ви захищаєте деякі моменти. 

ТИХИЙ В.В. Я не захищаю, я кажу, що спілка кінематографістів, як 

професійний орган, в ньому не вбачає нічого, так би мовити, кардинального. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. У мене тут є, дякую, у мене тут є пропозиція все 

ж таки запросити автора, так, тому що благі наміри, ми ж бачимо, що благі 

наміри… 
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ТИХИЙ В.В. Ні, давай автора запросимо, поговоримо про це. (Шум у 

залі) 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Може давайте ще раз спробуємо, наміри благі. 

Давайте зробимо так, наміри благі, ми на наступне засідання запросимо 

автора та вкажемо йому на те, що ми вам говорили, щоб ви розуміли  

аргументи членів комітету, так, до цього питання, щоб ми вийшли на якесь 

правильне рішення, можливо і ми щось підкажемо, щоб можна було зробити, 

треба просто уважніше проаналізувати. Але це слушне зауваження експертів 

комітету, повірте, при наших реаліях сьогоднішніх. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, давайте запросимо Кондратюк. Думка Спілки  

кінематографістів нам зрозуміла, ми більше не будемо вас мучити цією 

дискусією, поговоримо з авторами. А це ж ви продюсер "Вавилону", 

правильно?  

ТИХИЙ В.В. Так, це я.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді подяка вам від всього комітету за цю творчість.  

(Оплески)  Дуже вам дякуємо. 

ТИХИЙ В.В. Я передам. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, відкладаємо закон. Матеріали номер 17. 

Тарута придумав, що якщо є нагальні потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку 

з виникненням особливих обставин, то можна за переговорною процедурою 

закуповувати. Прошу визнати закон корупціогенним. Дякую, колеги. 

18-й. Гордєєв, Мельник, Закон 2949. Прошу проголосувати за проект 

рішення комітету. Дякуємо. 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … – це хороше слово.  

2966, Кабінет Міністрів України – автор. (Загальна дискусія) 

Прошу проголосувати.  

БАРНА О.С. Дайте мені... 

БЕРЕЗА Б.Ю. Да, 10 процентов.... 

(Загальна дискусія)  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. О-хо-хо.  

БЕРЕЗА Б.Ю. Так, вот можно сразу объяснение по этому 

законопроекту чтобы вы понимали? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 2968, Фурсін? 

БЕРЕЗА Б.Ю. Да. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу. 

БЕРЕЗА Б.Ю. На днях мы будем рассматривать Закон об освіте,  Закон 

об образовании, с этим, этим законом выводятся все внешкольные 

образовательные организации и структуры за межи бюджета. О чем это 

говорит? Это о том, что все станции юных техников, все дворцы пионеров, 

все станции юных экологов, ка, например, в Киеве на Вышгородской, 19 – 

громадный парк вместе со станцией юных экологов, который уже фактически 

рассматривается официально как место застройки, будет забрано 

застройщиками и использоваться, понятно, да, дальше как – по назначению. 

Поэтому вот этот закон, он, кстати, это дополнение к тому, что мы 

будем голосовать, голосовать уже за то, тоже нельзя, потому что мы убиваем 

фактически внешкольное образование и представляем вне школы 

территорию, которая приходится для внешкольного образования для частных 

застройщиков. Пример – город Мукачево, где станция юных экологов, 

находящаяся в центре города, имеющая 4 гектара земли, была отдана 

горсоветов частным застройщикам. Сейчас за нее  идет борьба сумасшедшая. 

Причина – нет 700 тысяч гривен в год содержать эту станцию. Спасибо. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати за проект рішення про визначення 

закону корупціогенним. Дякую. 

І останній законопроект, я не знаю, чи це корупція, ну, це точно 

величезна правова колізія, бо тут виходить, що голова суду вже може бути 

вже не суддею, але продовжувати бути головою суду. 

БЕРЕЗА Б.Ю. ..... ми відхиляли. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми корупціогенним визнали його? 

БЕРЕЗА Б.Ю. Да, да. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. А чому його знову внесли? 

БЕРЕЗА Б.Ю. Це ж ми його відхиляли. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Ми його 15.07 відклали, запросити…  

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Корупцією будемо вважати. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Да. Да. 

ДЕРЕВ’ЯНКО Ю.Б. Звичайно, звичайно. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це, мені здається, правове безумство, а не корупція. 

(Загальна дискусія) Яніцький, не треба плутати. Це Яніцький.   

ДЕРЕВ’ЯНКО Ю.Б. Це хтось хоче перестати бути суддею, але займати 

адміністративну посаду. Ну вибачте, ну як? (Шум у залі) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А в чому корупція? 

ДЕРЕВ’ЯНКО Ю.Б. А корупція якраз у тому і полягає, що ті, хто є 

судді за нашим Законом про відновлення довіри до судової влади, вони через 

виборну процедуру призначаються на адміністративні посади, але він є 

суддею. Якщо у нього повноваження судді закінчилися, наприклад, ті, які 

були судді не пожиттєво, а на перший період часу, на 5 років, то вони не 

мають права після завершення свого цього терміну, і коли він є не суддя, 

займати чи обіймати адміністративну посаду. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це я розумію. Я ж кажу безумство повне, але я не 

розумію, де тут корупція? Ну, якщо хочете, якщо наполягаєте… 

Наполягаєте? (Шум у залі) 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Чекайте, ще одне питання.   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це не корупція. Давайте напишемо, що ми 

рекомендуємо відхилити законопроект, тому що, ну так не може бути 

справді, але де тут корупція, важко сказати.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Єгоре Вікторовичу, якщо ми хочемо, щоб нас 

почули, то ми можемо прийняти таке рішення. Якщо ми напишемо щось 

інше, відхилити, то так воно і буде  там розглянуте. Ось у чому... 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Та нас і так почують. Юрій.  
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ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Боротьба у судах за адміністративні посади при 

нереформованій судовій системі – це є абсолютно конкретна корупція, яка 

має… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це правда.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Яка має свої наслідки і важелі. Коли ми ще 

говоримо про те, що суддя, який втратив повноваження, може отримати  цю 

адміністративну посаду, то це однозначно… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А депутат Яніцький від якої політичної сили?  

БАРНА О.С. БПП. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. З депутатом Яніцьким ми на цю темі розмовляли… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не знав, я чесно, не знав. (Шум у залі) 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. З депутатом Яніцьким ми на цю тему розмовляли,  

він особисто зі мною розмовляв, тому що я минулий раз це питання підняв.  І 

ми з ним дуже довго розмовляли, я його переконав, що це не треба робити, 

але тим не менше це знову з'явилося. Це однозначно корупція і тим більше  

при тій системі судочинства, яку ми зараз маємо.  

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це анекдотична ситуація. 

Добре. Я тоді ставлю на голосування проект рішення, який членам 

комітету запропонований, но сам я голосувати не буду, я одразу попереджаю, 

тим більше, що мене тут обсміюють. 

Прошу голосувати, колеги, щодо корупційності, так.  

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Вистачає.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Без мене вистачило. Прекрасно. 

Ми пройшли всі матеріали… Я утримався, да. (Шум у залі) 

Стоп! Дмитро Добродомов легально подав, офіційно, проект свого 

звернення. Давайте приймемо рішення. Це стосується Насірова. Прошу, 

Дмитре. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Все дуже просто. Я як народний депутат подавав 

в Державну прикордонну… 
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(Загальна дискусія) 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Я в двох словах поясню. Я давав… Можна я 

скажу щось? Дякувати Богу, Борислав Юхимович, я ж вас не перебиваю!  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Він на футбол літав. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Не на футбол, в Баку. 

Питання в тому, що я як народний депутат подавав звернення 

відповідно до того, щоб мені Держприкордонслужба сказала, чи перетинав, 

чи не перетинав кордон. Тому що, будучи вже головою податкової, він літав 

на чартері в невідомому напрямку, не зрозуміло, чартер належить 

підприємцям, і пішло-поїхало. Не надають, зазначивши мені у відповіді, що 

лише рішення комітету вони будуть… вони, лише коли буде рішення 

комітету.  

Я прошу колег підтримати, тому що ця інформація важлива, в тому 

щоб розуміти, що в нас… Я просто нагадаю: завдяки вам… Я просто 

нагадаю: завдяки вашій позиції, коли ми вже один раз приймали по 

перельоту "Ощадбанку" якраз на футбол, відкрита кримінальна справа, яка 

зараз розслідується. Це завдяки тому, що ми якраз тоді звернулися щодо 

цього випадку. І я вважаю, що цей випадок з Насіровим є аналогічним, і ми 

маємо довести його до кінця, про що ми говорили. 

Тому прошу підтримати це звернення до Держприкордонслужби. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати. 

ЧУМАК В.В. Почекайте, я дайте я скажу. Що стосується 

прикордонників, я не знаю, хто відповідав Дмитру… 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Будь ласка, от відповідь, можете прочитати. 

ЧУМАК В.В. Я, чесно кажучи, в шоці від такої відповіді. Чому? Тому 

що хочу сказати, що відповідно до закону Державна прикордонна служба 

може надавати такі відомості виключно тільки в інтересах правоохоронних 

органів або за рішенням суду, і то – за рішенням суду. Ну якщо така позиція 

Державної прикордонної служби… 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Чорним по білому написано… 
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ЧУМАК В.В. Да, і не вирубиш топором. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати. Попросимо цю інформацію 

рішенням комітету.  

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

(Загальна дискусія) 

Ну ще раз, міністра немає, тобто він є, що ще гірше. Поднять мы 

можем… 

БЕРЕЗА Б.Ю. Пригласить на следующий комитет. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кого? 

БЕРЕЗА Б.Ю. Министра и ректора. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Міністр, ти бачив цього міністра? 

БЕРЕЗА Б.Ю. Ректора и…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте визначимось з міністром. У нас було 3 

засідання пов'язаних з Квіташвілі. 

БЕРЕЗА Б.Ю. (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я з ними постійно спілкуюся. 

БЕРЕЗА Б.Ю. (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На наступному тижні… 

Друже, на наступному тижні у нас тиждень роботи з виборцями. 

Хочеш, організуємо вам робочу групу в засіданні? 

БЕРЕЗА Б.Ю. Через неделю, я предлагаю через неделю…. 

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це через 3 тижні, це буде через 3 тижні. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Через 2. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То буде робота в залі Верховної Ради і експертиза, а 

спеціальні слухання через 3 тижні. 

БЕРЕЗА Б.Ю. (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну якщо ти хочеш розібратися, для цього реально 

треба багато часу, для цього треба планувати. 
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БЕРЕЗА Б.Ю. (Не чути) 

СОРОЧИК Ю.Ю. Але нам, у нас же сформований порядок денний і 

цьому питанню треба приділити особливу увагу, тому для того, щоб 

приділити годину/півтора, то краще на наступний, коли робота в комітетах. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Согласен, я сразу говорил на это. 

Когда в турецкое… Сережа, пожалуйста. Когда в турецкое 

пространство вторгся российский самолет, они не собирали и не говорили, 

что у них порядок денний, они его просто сбили, потому что свои интересы 

надо защищать. Когда граждане Украины наняли нас сюда, то это говорит о 

том, что надо срочно реагировать, если мы будем и дальше откладывать в 

долгий ящик, ничего хорошего не будет, я не манипулирую сейчас 

ситуацией, я говорю как есть. Либо мы откладываем в долгий ящик 

ситуацию, либо сейчас решаем. Затем мы будем говорить, что: "Ну, не на 

часі!" 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Ні, друзі, тут серйозна штука насправді! 

БЕРЕЗА Б.Ю. Это серьезно, это очень серьезно, да! 

(Загальна дискусія) 14 тисяч абітурієнтів, Єгор Вікторович. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я сам тримаю цю ситуацію на контролі! Я 

вам нагадую два комітети по закупівлі ліків. Два мітинги. Один мій похід в 

Кабінет Міністрів. Немає міністра.  

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, так я про це і кажу. 

САВЧУК Ю.П. Невиконання рішення комітету, яке було у нас по 

питанню МОЗу.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Невиконання рішення комітету. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Не расходитесь! 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Почекайте-почекайте. 

САВЧУК Ю.П. Колеги у мене ще прохання в контексті цього 

поставити ще одне важливе питання. У нас есть проблема еще, сегодня 

поднят вопрос… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. З голосу не поставлю. Матеріали давайте. 

БЕРЕЗА Б.Ю. …по "Борисполю", это важный стратегический объект. Я 

предлагаю его поставить тоже на контроль в комитете и заслушать, 

конечно… 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Можна я на правах секретаря комітету 

запропоную одну правильну формулу? Друзі, ні, ну, це важливо. Дивіться. От 

недарма, коли, якщо розглядалося питання, яке я подав, так, давайте ми і тут 

зробимо все правильно, так. Є там офіційні листи. Вони, ну, дивіться, вони 

вносяться в порядок денний. Це буде правильно. 

В даному випадку, в даному випадку те, що зараз розказує Борислав, 

так, я теж знаю всі ці матеріали. Я вважаю, що ми на нього маємо реагувати 

за яким хочете режимом – ad hoc, просто, соціально, соціально значимим. 

Навіть порушення закону іноді суд дозволяє, якщо це питання є, переважає 

його соціальне…. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Ми вже звернулись, Дмитро Євгенович. А що ми 

будемо…. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слухайте, я ж кажу, я цих звернень до Квіташвілі 

підписав трошки менше, ніж до Авакова. Який в цьому сенс? 

БЕРЕЗА Б.Ю. Я просто объясню. Это не Квиташвили. В данный 

момент, Егор, в данный момент, я объясняю, в данный момент, если мы 

сейчас не приостановим, то на следующей неделе будет подписан, 

переподписан договор. И дальнейшие встречи не будут нести за собой 

никаких возможных продолжений. Просто дальше мы переходим в судебные 

решения. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо йдеться про наступний тиждень… 

БЕРЕЗА Б.Ю. Через неделю, через неделю. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …я пропоную в понеділок, у вівторок тут робочу 

групу з офіційним інформуванням медіа. Ми надаємо приміщення. Я просто 

вислухав цих людей про Амосову я не знаю, скільки мільйон разів. Я не бачу, 

як без міністра вирішити цю ситуацію. Я писав про це не одне звернення. 
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Якщо ви хочете мільйон перший, добре, збираємо робочу групу, запрошуємо 

медіа, виносимо ситуацію, як ви кажете, на розсуд громадськості. 

? Один момент по цій ситуації. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Комітет буде за три тижні нормальний. 

САВЧУК Ю.П.. Вона, Єгор Вікторович, там вона двойственна в якому 

плані. Цей заклад підпорядковується як Міністерству здоровохорони, так і 

Міністерству освіти.  

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не проти, з задоволенням. Давайте надамо 

публічності. Але не робити засідання комітету, яке через три тижні нічого… 

БЕРЕЗА Б.Ю. На понеділок тоді плануємо? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На понеділок робочу групу, там, на котру, на першу 

годину, так? 

БЕРЕЗА Б.Ю. На першу годину, домовилися. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прекрасно. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Не робіть… Давайте… Ну, бачите, як ви приймаєте - 

понеділок, а в понеділок засідання Кабміну. Давайте хоча би на вівторок. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте на вівторок. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Ви ж хочете запросити… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте, Борислав і Юрій Юрійович в робочому 

порядку. 

(Загальна дискусія) 

СОРОЧИК Ю.Ю. Хто буде членом робочої групи? 

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це не треба голосувати, це вже по факту. 

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Барна… 

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Барна. 
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БАРНА О.С. Це я, друзі, до вас звернувся, я розумію, що ми можемо 

багато говорити, але… (Мікрофон вимкнено)  

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Я перепрошую, "адхоків". Почуй мене, Іване 

Івановичу, що я запропоную. Почуй мене, що я запропонував. Я 

запропонував, щоб ми робили це в легітимний спосіб з подачею на 

офіційному листі включення в порядок денний. Можна? Тепер забери свої 

слова назад. 

ДЕРЕВ’ЯНКО Ю.Б. Друзі, це ж не рішення комітету, це персональне 

бажання кожного депутата долучитися до ініціативи. Хто хоче – підписує…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це постанови Олега авторства, хто хоче – підписує. 

От і все.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Ні, це не питання голо… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, я закриваю засідання комітету. Всім дякую.   


