
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань запобігання і протидії корупції 

21 вересня 2016 року 

Веде засідання Голова Комітету СОБОЛЄВ Є.В.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, є пропозиція  почати. О 16.30, ви знаєте,  

прийде Ніна Южаніна, потім – прекрасна Тетяна Донець, будемо мати 

дискусії. Давайте  тому зараз по-робочому  попрацюємо над запитанням, яке 

є з обмеженим доступом. 

Павло Демчина, перший заступник голови СБУ, керівник Управління  

"К". СБУ ініціювало розгляд цього питання.  

Надаю вам слово.   

(Далі засідання відбувається в закритому режимі) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дорогий Костянтине, дорогі колеги, всіх радий 

бачити знову. Продовжуємо наше засідання вже у відкритому режимі. Щоб 

не було ніяких помилок, я хочу сказати для журналістів. Ми закривали 

засідання, тому що законодавство вимагає розгляду таких ініціатив Служби 

безпеки в закритому режимі. Це та частина, яка навіть не фіксувалася на  

стенограму, не включалися мікрофони і так далі.  

Зараз ми знову раді відкритися, голова податкового комітету 

парламенту є нашим гостем. Пані Ніна сама виступила з ініціативою прийти і 

пояснити ініціативу, яка в пресі називається "перша" або  "нульова 

декларація", в якій я особисто переживаю, щоби не побачити амністію 

корупціонерів.  

Є пропозиція побудувати таку роботу:  дати слово голові податкового 

комітету, далі заслухати експертів і запитання, якщо вони будуть після цього.  

Прошу. 

ЮЖАНІНА Н.П. Дякую, Єгоре. 
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Я, справді, дуже хотіла зустрітися з вами, бо найбільше критики 

звучить з вуст і вас особисто, і всіх громадян, які борються з корупцією, і це 

правильно. І тому як голова все-таки комітету я хочу пояснити основні цілі і 

причини, чому напрацьовується в комітеті зараз законопроект про 

проведення одноразового декларування, я на цьому наголошую. 

Ви зараз отримали  буквально на трьох  сторінках коротку суть цього  

законопроекту. І я хочу  розпочати, саме головне, що стало причиною для   

появи цієї ідеї для наповнення змістом законопроекту і в чому полягає його 

суть. 

По-перше, всі ви знаєте, що з середини ще 2000-х років кожний уряд, 

який приступав до роботи,  який  розбирався з порядком надходження 

платежів в бюджет,  завжди виникала необхідність і ініціатива і подавалися, і 

реєструвалися  законопроекти щодо впровадження  непрямих методів 

контролю  за витратами фізичних осіб і це було не просто так. 

Зараз, коли ми  почали в комітеті справді працювати над лібералізацією 

податкового законодавства, ми зрозуміли одне, що головним завданням,   яке 

стоїть зараз перед нашою країною, це вивести заробітну плату із тіні. 

Вивести заробітну плату із тіні примусово неможливо, треба тільки через 

лібералізацію податкового законодавства. Лібералізація  це означає зниження 

ставки, зниження податкового навантаження на фонд заробітної плати. А 

потім уже другий етап – це виховування податкової культури і 

відповідальності і платника перед своєю державою, і держави перед 

платником.  

Про це говорити зараз не будемо. Але як би ми не знижували ставку, 

платежі в бюджет не стануть більшими, якщо кожен  громадянин чи резидент 

буде бачити способи і механізми ухилятися від сплати. Щоб не ухилятися від 

сплати очевидно, що непрямі методи контролю мають бути прийняті в нашій 

країні, другого шляху немає.  Вони існують в усіх країнах. Абсолютно кожна 

країна  для себе вибрала найбільш оптимальний варіант, за якими витратами 



3 

 

ведеться контроль, я маю на увазі щодо розміру сум. Але те, що контроль 

ведеться відносно буквально всіх фізичних осіб, резидентів своєї країни, 

однозначно, незалежно, чи він депутат, чи людина, яка отримає соціальну 

допомогу. Якщо любий державний чиновник здійснює витрати понад певну 

суму, податкова за законодавством майже  всіх країн має право спитати, за 

які доходи придбані дані матеріальні цінності. Делегація з Білорусії 

розказала нам, що вони навіть дозволяють себе запитувати в 

малозабезпечених, наприклад, одиноких мам, які їздять на шикарних 

автомобілях. У них побудовано законодавство таким чином, що якщо людина 

не може  надати докази щодо цього доходу, вона сплачує податок на доходи 

фізичних осіб за звичайною ставкою. 

 Логіка цих країн полягала в тому, що отак, як в нашій країні склався 

менталітет типу того, що  дуже велике розслоєніє в суспільстві, що багаті не 

платять податки, в них є легальні способи оптимізації, чому я повинна 

платити із своєї заробітної плати 18 відсотків. І це  така встановившаяся дуже 

кріпко ідеологія, яку не можна перебороти. Так от, ви знаєте, поки не будемо 

ми всі відчувати, що всі мають сплачувати з свого доходу податки, ну, нічого 

не відбудеться.  

Тому перша мета. В минулому році я дуже  боролася з тим проектом 

закону, який подавався минулим урядом, щодо введення непрямих методів 

контролю. Там була занизька сума. І без можливості, тобто ефекту від того 

введення ніякого би не було. Бо ми не знаємо, які уже статки, доходи чи 

активи були у людини, щоб до неї пред'являть претензії, що вона не мала 

таких доходів при придбанні чогось в послідуючих періодах. Тобто оцей 

процес, коли ми маємо дізнатися все, всю інформацію, громадянин має 

заявити, все, що в нього є, для того, щоби відразу розпочати методи 

контролю, він не розривний.  

Ви знаєте, що, ну, можливо, ви просто не фахівці, у нас величезна видів 

доходів в минулі роки не ідентифікувалася. Відсотки по депозитах, які 
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отримували люди, які мають збереження, вони не персоніфіковані. Ви зараз 

запросіть довідку, кожен про свої доходи в податковій за все своє життя, і 

порахуйте, що у вас є накоплене, і ви побачите різницю. Задайте собі 

питання: в чому вона виникала. Тому що оця величезна, перелік доходів, які 

не персоніфікувалися, вони, ну, нікуди не ділися, вони є в залишках у кожної 

або майже в кожної фізичної особи. Серед таких доходів є і валютні різниці. 

Но мене особливо, до сих пір, до речі, доходи по депозитах не 

персоніфіковані. Тому ця проблема є. І таких доходів, таких грошових, їх 

дуже багато існує.  

Тобто я зараз хочу сказати, що не рухатися і стояти на місці, ну, це 

було б найпростіше. І мені би, наприклад, мені особисто, ну, було би взагалі 

комфортно нічого не робити в цьому напрямі, для того щоб не чути критику, 

щоб не відчувати на собі ніякий такий гнів людей. Але я розумію, що без 

зменшення навантаження на фонд заробітної плати… 60 відсотків економіки 

в тіні, а 7 мільйонів людей, які не сплачують ЄСВ і отримують зарплату в 

конвертах, ну, просто задавлюють. Це необхідність. Якщо ви запропонуєте 

щось інше, що надасть можливість, інструменти інші для виводу зарплати із 

тіні, будь ласка,  надайте. Мені… Я впевнена, точно і Білорусь пішла по 

такому шляху. У них податок на доходи фізичних осіб 13 відсотків, як і в 

Росії, бо у них непрямі методи контролю працюють. І вони говорять, що вони 

за останні шість років саме спромоглися добитися зміни ментальності людей, 

тобто такі відношення з державою, вони жорсткі, з одного боку, але  вони 

стали більш відкриті. Я говорила в минулому році, давайте встановимо 10 

відсотків податку на доходи  фізичних осіб, і всі будуть платити з усіх 

доходів, це буде панацея від усіх… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Ніна, я перепрошую, річ в тому, що ми не 

податковий комітет. Ми дуже… 

ЮЖАНІНА Н.П. Я закінчую вступну частину… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже добре сприймаємо всі ідеї, які ви сказали до 

цього. Нас хвилює зовсім інше. Ми створювали законодавство про 

необхідність всіх посадовців розкривати своє майно і відповідати перед 

законом, якщо ти його не розкрив або не можеш пояснити. Є спеціальна 

стаття про незаконне збагачення, яка була написана в цьому комітеті, за 

участю Юрія Луценка, до речі, грузинських колег. І зараз є перша справа 

проти прокурора з зони АТО Кулика за цією статтею.  

Якщо, як у вашому проекті, ще не законопроекті, а проекті 

пропонується всі, в тому числі посадовці і члени їхніх родин, будуть 

звільнені від обов'язку пояснювати походження свого майна, то всі ці 

прекрасні прокурори, судді, політики, які награбували за ці роки більше ніж 

будь-які з  бізнесменів, вони скажуть, от у нас є, а де взяли ми пояснювати не 

зобов'язані. І вся робота НАБУ, НАЗК все законодавство, яке тут 

створювалось виявляється неефективним. Ми за легалізацію зарплат і за 

зниження податкового тиску як необхідну передумову. Але поясніть нам, як 

ви вирішите проблему посадовців, членів їхніх родин і необхідності 

відповідати за незаконне збагачення.  

ЮЖАНІНА Н.П. Дякую вам за запитання.  

Справа в тому, чому я так далеко пішла, тому що ті нарікання, що ця 

ініціатива з'явилась під е-декларування. Я вам пояснила, що вона не під е-

декларування з'явилася. Я навіть взагалі не вірила, що це взагалі е-

декларування коли-небудь впровадиться. Тому що  дуже багато недоліків у 

ньому є, ну це моя особиста точка зору. Тому що дві строчки, які там 

з'явилися в е-декларуванні щодо декларацій за 15-й рік, вони приведені, 

тобто закон вступив до періоду, який вже минув. Тобто за 15-й рік ми не 

декларували готівки кошти і інше цінне нерухоме майно, тому ну, я би зараз, 

наприклад, не робила цього, тому що все має бути своєчасно, якщо ми 

справді борці за виконання закону і правильне виконання закону.  
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Тепер щодо… Дивіться, у нас зараз в країні розшарування, ну, я для 

себе зробила такі три великі пласти. Це люди у яких там зовсім невеличкі є 

доходи і в яких немає там ніяких збережень і немає, які ніякого відношення 

не будуть мати ні до е-декларування, ні до одноразового. Є багаті люди, 

власники великих корпорацій, великих заводів, параходів, у них давно уже 

всі статки легалізовані. І те, що вони зараз вкажуть в своїх деклараціях і в 

тому числі в е-деклараціях, 200 мільярдів, 300 мільярдів, я вам даю 100 

відсотків як фахівець в цій справі, як багато років працююча в податковій 

інспекції, що ніколи і ніяким чином ви не встановите, чи правильно заявлена 

сума і чи оподаткована вона. Тому що механізмів оподаткування доходів, 

корпоративних доходів юридичних  осіб  точно антикорупційним органам не 

відслідити. Це, по-перше.  

Залишається середній шар людей –  це ті працівники, середній клас, до 

якого відношусь і я, і ви, середній клас, які працювали на заробітній платі, в 

кращому випадку отримували якісь дивіденди, і це навіть державні 

службовці, які мають членів своїх родин. От у нас є… Я до 15-го року ніде 

ніколи не працювали на державних службах. Я не володіла ніякою владою і 

так далі, я прийшла з бізнесу, 30 років відпрацювавши. Тому я можу, я знаю 

всі моменти, які у житті людей є, тому говорю з глибоким розумінням 

справи.  

Що ми зараз пропонуємо. Справді, підвести, провести одноразове 

декларування з добровільною можливістю задекларувати всі свої активи. При 

тому активі виписані всі, так як і ви підбирали, все, що тільки може бути у 

громадянина, у резидента України, так точно підібрали і ми – весь  широкий 

перелік цих активів.  

Далі. Що стосується порядку і так далі, і оподаткування за ставкою 5 

відсотків неоподаткованих доходів, я не буду вам розказувати, це не є для вас 

принципово важливим. Ви переходи… щодо звільнення від відповідальності. 

Ви знаєте, ми, до речі, з експертами працювали і які представляли інтереси 
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громадських організацій антикорупційних і представники шановного 

Шабуніна, які працювали з нами і сам Шабунін подавав якісь, передавав 

пропозиції, ми відпрацьовували все.  

На сьогоднішній день залишилося чотири… три позиції щодо 

зауважень, і вони стосуються звільнення від обов'язку надання інформації 

про джерела одержання задекларованих активів, окрім суб'єктів 

декларування, які є або були протягом будь-якого часу… щось з 1 січня, я не 

розумію, зв'язано, чомусь люди з 1 січня 2015 року – це особлива категорія 

на погляд фахівців, які не мають можливості провести нульове декларування 

в тому сенсі, як воно має бути впроваджене.  

Якщо ви хочете сказати, що ми звільняємо від відповідальності 

показати за рахунок чого ти придбав… корупціонеру довести, чи у 

корупціонера спитати з яких джерел ти отримав ці доходи, то це не так. Чітко 

в проекті закону виписано від яких статей по кримінальній відповідальності 

звільняється такий декларант. Це 212, не сплата податків, це 200… наступна, 

по не сплаті ЄСВ, і наступна стаття, суть, зараз я її відкрию. Суть полягала в 

тому, на скільки я зрозуміла, якщо я не правильно зрозуміла і ви зараз мені 

поясните інше, то ми тоді будемо далі з вами дискутувати. Я розуміла, що всі 

наші антикорупційні органи створені для того, щоб боротися з корупцією 

сьогодні, а не вчора. Для того, щоб боротися з корупцією, яка сьогодні є, ті 

корупційні дії, які вчиняються сьогодні чиновником, а не ганятися за тим 

пластом, який був вчора.  Якщо у вас  у  корупціонера сьогоднішнього, а він 

був  корупціонером вчора, є питання, будь ласка, якраз закон і дозволяє, що 

відносно тих осіб, яких антикорупційний орган НАБУ, НАЗК проводить 

розслідування  і до нього  є запитання щодо його  корупційних діянь, які він 

здійснює сьогодні, от сьогодні ви за ним, я не знаю, щось побачили, тоді 

декларація може бути додатком до матеріалів  розслідування, але декларація 

не може стати основою і документом, з якого починається розслідування.  
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Принцип в тому, що всі декларанти звільняються від відповідальності, 

якщо до них немає запитань в частині сьогоднішніх дій чи інших дій, я не 

знаю, просто як ви проводите розслідування.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зараз поясню. Ми справді, просто працюємо в 

схожих, але різних сферах. В чому сенс статті про незаконне збагачення, як 

чесно кажучи, і про декларування. Воно насправді існувало давно. Там ще за 

часів Януковича був виписаний обов'язок подавати декларації, якщо не 

помиляюся, і стаття про незаконне збагачення вперше згадалося тоді. Але 

тільки в цьому парламенті було написано головне, що відповідальність 

доведення законності походження майна лежить не на прокуратурі, не на 

НАБУ, а на посадовцю.  

В чому сенс електронного декларування і всіх подальших подій. Я 

декларую: я, Єгор Соболєв, маю квартиру на Гоголівській і дачу в 

Горбовичах. І я маю довести НАЗК, НАБУ своїми доходами, звідки вони в 

мене  взялися. Власне кажучи, нинішня історія з розслідуванням купівлі  

квартири Сергія Лещенка, насправді є доброю ілюстрацією, як це 

законодавство запрацювало. Інша справа, що Сергій точно не найбагатша 

людина в тому числі в цьому комітеті, і на всі такі запитання мають 

відповісти всі посадовці.  

Тобто, якщо ми відмовляємося від ідеї, що посадовець має обов'язок, і 

це європейська норма, пояснити походження свого майна і довести 

прокуратурі, що це є законно, то все руйнується. Я перепрошую, але я не 

погоджуюся, що посадовці  є середнім класом. Називати прокурора Кулика 

(зараз вже всі реєстри відкриті,  було не одне журналістське розслідування) 

середнім класом – це смішно. Він живе краще, ніж багато французьких 

мільйонерів, і в нього дуже багато колег в прокуратурі, в судах, в парламенті, 

в Кабміні. І якщо ми зараз після величезної роботи цього парламенту за 

вашою участі, за  вашої підтримки в тому числі, кажемо, ні, майно можна не 

пояснювати, тоді  всьому кінець. От що нас хвилює. 
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ЮЖАНІНА Н.П. От до Кулика у вас  претензії ж виникли по іншим 

якимсь справам, не по  декларації? 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні. В чому сенс статті за  незаконне збагачення. Вона 

набула  чинність от в цій редакції, коли посадовець має доводити на початку 

2015 року. Ми як прийшли в парламент, ми її вписали. 

Значить, НАБУ каже: "Шановний пан Кулик, у вас з'явилися автомобілі 

і нерухомість за  останні півтора роки. Поясніть нам,  будь ласка, де ви  їх 

взяли".  А Кулик каже: "Не знаю, у дівчини".  Я не хочу розкривати слідство, 

але історія в результаті була покладена на дівчину, з якою в них разом 

спільне життя. І слідчий, і прокури НАБУ кажуть: "А ви тоді поясніть і вже 

як член родини, з якою проживаєте". І звідси  виникла справа,  виникла 

підозра, і це те,  про що суспільство мріяло. Тільки так ми можемо врешті-

решт поставити їх перед законом. 

ЮЖАНІНА Н.П. Шановні колеги. Дві тези. По-перше, розслідування 

НАБУ для мене стало показом того, що НАБУ ніколи не зможе  зробити 

комплексну правильну перевірку. Тому що існування оцих неврахованих 

доходів в попередні періоди, вилізли якраз на даному прикладі "на лице".  

Я з великою повагою до Лещенка Сергія, з великою повагою, але ж 

отакі доходи, як у нього,  накопичення, які не враховані навіть  один …, в 

інших  формах, а накопичення мами, а мама залишила спадщину і всі інші 

питання, це все є краєугольним. Спадщина в грошах не оформляється. Тому в 

мене  є  гроші, які залишилися у спадщину. І це ті моменти… Не розводьте, 

будь ласка,  руками. (Шум у залі) Ні, я говорю, взагалі це ті статті, які ніколи 

не будуть установлені достовірні. Тому, зрозумійте, ми ніколи не зможемо 

добитися, щоб нам люба особа надала повний якісний пакет документів, який 

підтверджував всі копійки.  

І тому тут це, я думаю, що ми вирівняємося в цьому законодавстві, 

адже ми для того і прийшли, щоб змінювати. Нам прийдеться пережити 

якийсь період, ловлячи за хвіст ось таких людей. Але я  ще раз наголошую, 
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що ми звільнили від кримінальної відповідальності по трьом статтям: 212 – 

податки, 212прим.1 – ЄСВ і 366 – щодо складання неправдивих відомостей. 

Все. Далі прописано: притягнення до відповідальності в разі, якщо в 

антикорупційних органів виникли питання. Я хочу… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми зрозуміли, що є колізія, пані Ніно. У мене є 

пропозиція, тут не одноразово згадувалися розробники цього законодавства і 

його головні лобісти, громадські організації. Я пропоную два виступи від 

них, для того щоб була змістовна дискусія, а потім обговорення серед членів 

комітету і колег, які приєдналися.  

Віталій Шабунін вже згадувався. Я думаю, що буде справедливо, якщо 

ви почнете.  

Мікрофон, потрібно, щоб стенограма була повною. 

ШАБУНІН В.В. Перше. Ми підтримуємо ідею нульового декларування 

з метою податкової амністії. В крані, в якій влада загнала бізнес в тінь, це 

потрібний інструмент. Перша теза. 

Друга. Ми не розуміємо, чому законопроект, який називається "нульове 

декларування" мав би містить лише податкову амністію, містить в собі 

амністію не лише злочинних, в тому числі корупційних капіталів, а і 

знищення двох ключових корупційних статей: незаконне збагачення і 

притягнення за брехню в декларації.  

Так, це правда, що в проекті говориться про лише три податкові 

злочини, від яких звільняється відповідальність. Але далі в найцікавіших 

"Перехідних положеннях" (всі знають любов запхати цікаве і нове в 

"Перехідні положення") міститься норма, яка унеможливлює використання 

даних нульової в декларації як доказ. Я зачитаю зараз. "Держава гарантує 

суб'єкту одноразового декларування, який закінчив процедуру, заборону 

використання інформації, що міститься в одноразовій декларації в якості 

доказу вчинення будь-якого кримінального правопорушення та/або в якості 
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джереловиявлення, прямо або опосередковано, обставин, що можуть 

свідчити про вчинення будь-якого кримінального правопорушення".  

Конкретний приклад з Куликом. Якби його квартира, придбана в 2015 

році, та інші витрати, здійснені в 2015 році, були задекларовані, в суді б 

справа була безперспективною. Ще раз наголошу… Ну, це не говорячи про 

те, що сама декларація є таємною, що нівелює в смислі, нівелює смисл 

електронного декларування. Я наголошу, немає проблем, щоб ми звільняли 

від податкових та валютних злочинів базарників, які купляли квартири. Або 

підприємців, які давали гроші, давали людям готівку, платили людям 

готівкою в конвертах. Немає проблем з легалізацією цих коштів і з 

звільненням цих людей від відповідальності за податкові і валютні злочини. 

У мене є величезна проблема з тим, що ми за 5 відсотків вартості 

легалізовуємо будинки, машини, яхти, рахунки суддів, які ніколи не 

працювали в бізнесі, або прокурорів. Більше того, ми звільняємо від 

відповідальності цих людей по двох ключових статтях.  

І третє, не менш важливе, говорячи вже про ваш пані Южаніна, 

профіль, про податкову і митну політику. Це спосіб легалізувати злочинні 

капітали, не лише корупційні, а і від торгівлі зброєю і торгівлі наркотиками. 

У нас на весну місія MONEYVAL в Україні, перевірка України до 

відповідності нормам FATF.  З таким законом, з такими формулюваннями ми 

влітаємо в сірий список на літо на 100 відсотків. Сірий список FATF  це три 

тижні будь-якої транзакції з України за кордон і навпаки. Це смерть будь-

яким інвестиціям… 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Думка зрозуміла.  

Фактично, ми говоримо про одне і те саме. Чи є  щось додати у коаліції, 

у громадських організацій "Декларації під контролем". 

ДРІК О.М. Я, власне, хотіла уточнити.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександра Дрік. 

ДРІК О.М. Так, дякую.  
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Пані Южаніна, отой законопроект, який ми зараз обговорюємо, він 

відповідає тому, який був оприлюднений в ЗМІ?  

ЮЖАНІНА Н.П. До речі, в ЗМІ жодного законопроекту не було   

оприлюднено. До речі.  

ДРІК О.М. Тобто, цей  текст. 

ЮЖАНІНА Н.П. І оце все, наша манера "із невідомих источников 

стало известно" – мені взагалі вона неприємна. Ми ж працювали в комітеті 

разом, то треба ходити в комітет, брати текст законопроекту. Можливо,  

відповідає, я не знаю, про який ви текст говорите, я не знаю. 

ДРІК О.М. Зрозуміло. 

Давайте так, я просто озвучу по позиціях конкретно чому ми говоримо, 

є конкретні проблеми в тому законопроекті який був   оприлюднений, а ви 

скажете, чи є воно в тому законопроекті, який є у вас. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друзі, давайте до членів комітету і для всіх 

роз’яснення. Що є доброго в цій ситуації – це те, що дискусія виникла до 

реєстрації законопроекту. І це насправді нам дуже важливо, щоб два комітети     

парламенту разом з  громадськістю вийшли на  одну думку,  на одну думку 

до реєстрації, щоби не боротися в залі. Давайте дослухаємо пропозиції та  не 

будемо називати це претензії, а пропозиції, а потім вирішимо, як далі 

працювати. 

До нас приєдналася Тетяна Донець, яку ми запрошували представити її 

ініціативу, обов’язково. 

ДРІК О.М. Так, я уточню. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Безумовно, я просто звертаю увагу, щоб ми були 

лаконічними. 

ДРІК О.М. Я уточнюю це спеціально, тому що  той законопроект,  про 

який говоримо ми  і до якого ми  висловлюємо свої зауваження, він базується 

на тому тексті, який був оприлюднений. Оскільки  законопроекту ще не було 

зареєстровано, я сподіваюсь, що   те, що ми сьогодні  обговоримо, буде 



13 

 

внесено як зміни в законопроект і ми отримаємо в результаті такий закон, 

який не дозволить легалізувати  корупційні активи. 

В чому проблема. Він в такому вигляді загрожує діяльності і 

електронного декларування, НАЗК, і діяльності Національного 

антикорупційного бюро, і ще нествореного Державного бюро розслідувань і 

в результаті він просто нівелює  створення всіх нових інститутів, які за два 

роки почали працювати, або почнуть працювати. Я поясню. Що стосується 

електронного декларування і чому з'явилася теза про те, що він був 

написаний спеціально під електронне декларування.  

Перше. Він розповсюджується на всіх державних посадовців. Тобто ми, 

без виключення, там так написано.  

Друге. Він запускається  1 жовтня. Це означає, за місяць до остаточного 

терміну подання електронних декларацій. Що це фактично означає. Що 

декларації, які будуть оприлюднені в системі електронного декларування, і 

інформація, яка там буде, не призведе до жодних наслідків для жодного 

корупціонера.  

Третє. Ця інформація, ці одноразові декларації подаватимуть до 

Державної фіскальної служби. Я нагадаю, що це не реформована державна 

служба, очолювана Насіровим, у якого самого не задекларовані лондонські 

квартири, який  повністю провалив майнову перевірку декларацій за Законом 

про очищення влади.  

Далі. Ці декларації засекречені. Тобто ні ми, ні журналісти-

розслідувачі, ні будь-хто в цій країні, крім податківців, не побачать цих 

декларацій. Це означає, що нашу роботу можна викинути на смітник. Тому 

що будь-яке нововиявлене майно потім виявиться разово задеклароване, і  ми 

ніколи цього не перевіримо.  

Наступне. Звільняється особа від будь-якої кримінальної, фінансової, 

адміністративної відповідальності. Як це співвідноситься і з 
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відповідальністю, передбаченої в Законі про запобігання корупції. Це в 

законопроекті ніяк не пояснюється. 

Наступне. Міститься норма, яка, ну, про це вже власне, згадували, не 

дозволяє використовувати цю  інформацію для будь-яких доказів в будь-

якому кримінальному правопорушенні. Це означає, що блокується робота не 

тільки НАЗК, але і НАБУ. В результаті ми опиняємося в ситуації, коли  все 

майно, награбоване непосильною працею за 25 років незалежності, 

легалізоване. Ми не можемо нічого із цим зробити, ми не можемо нікого 

притягнути до відповідальності, і ми навіть не маємо доступу до цієї 

інформації.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Добре.  

Я пропоную, пані Ніно, вам відреагувати, потім запитання чи 

пропозиції від членів комітету. І нам треба  виходити на рішення, як ми далі 

разом робимо цей законопроект сильним.  

ЮЖАНІНА Н.П. Ні, я попробую вас не втомлювати. Я тільки два слова 

скажу. Половину того, що ви сказали, ну це є не так. Ви –  молода людина і 

маєте розуміти історію нашої країни, і все треба робити  з урахуванням, які  

інструменти ви можете запропонувати. Якщо ви щось можете запропонувати 

краще, будь ласка, робіть,  приходьте в комітет, пропонуйте.  

Я хочу сказати  вам, що це не амністія, я на цьому наголошую. У нас в 

країні діюча ставка – 0,5 і 18 відсотків на доходи фізичних осіб. Я пропоную 

оподаткувати, як і всі статки мільйонерів, мільярдерів, за ставкою 5 відсотків. 

В чому тут нарікання в сторону того, що це якесь прощення, якась несплата? 

В чому? Ні в чому.  

Товариші, мені здається, що ми, давайте говорити відверто  в кінці-

кінців і правду в нашій країні, нічого більше не зможемо зробити.   

Щодо звільнення від  відповідальності. Я ще раз проговорила, від якої 

відповідальності йде звільнення. Щодо того, які уточнення треба зробити, ми 

готові вилучити чи додати, але не спотворювати саму суть законопроекту. 
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Тому  що іще  один момент. Ми  відпрацювали цей законопроект з МВФ. Як 

ви думаєте… 

ШАБУНІН В. Там не погодили. 

ЮЖАНІНА Н.П. Не погодили? В якій частині?  

? Ви вже виступали. 

ЮЖАНІНА Н.П. Почекайте, я знаю, вам все не так, почекайте 

хвилинку. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,  не перебивайте,  будь ласка. 

ЮЖАНІНА Н.П.  МВФ надало зауваження,  справді, щодо того, що чи 

готова країна і податкова переробити такий масив інформації і так далі  щодо  

збереження інформації, тобто обсягу такого великого інформації і  так далі. 

Я вперше запропонувала, перша за "е-декларування", ще "е-

декларуванням" і не пахло, тоді, коли написали цей законопроект, це ми  

його закінчили працювати в травні. Строки по е-декларуванню були відомі, 

що це буде до жовтня? Не були. Як ви можете прив’язувати, якщо ви навіть 

не слідкували за історією процесу? Нічого пов’язаного з е-декларуванням тут 

немає. Крапка. Більше не хочу навіть повертатися до цього питання.  

Я намагаюся вам довести, по-перше, уже ця  одноразова декларація 

навіть втратила свою актуальність. І навіть ті, ваші корупціонери, уже не 

будуть декларувати нічого, бо вони уже не спроможні навіть і відкритись, а 

ми хотіли їх розкачати. Ви настільки далекі від послідуючих кроків, які може 

планувати держава, що навіть тут не спромоглися, ну, сприйняти, прийняти 

документ, який би вам би і дозволив працювати. Тому зараз держслужбовці 

звісно не будуть декларуватися, вони не будуть показувати свої доходи.  

В мене просто напрацьований пакет документів по деофшорізації. І оця 

одноразова декларація важлива і для того величезного пакету по 

оподаткуванню фізичних осіб і щодо статків і доходів, які вони отримають за 

межами України. Тому треба думати ширше. Без цього законопроекту ми не 

зрушимося. І, якщо справді треба внести зміни, щоби вичленить 
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корупціонерів, але це треба зробити дуже тонко, бо, якщо ми не будемо 

звільняти від відповідальності, то зиск від цього декларування буде 

нульовий, як ховали всі свої активи, так і будуть.  

І, до речі, а до чого тут всі інші громадяни? Чи ми працюємо тільки 

навколо державних службовців? Ми ж надаємо всім громадянам можливість 

одноразового декларування. І чому їх декларації мають юзати всі підряд? Ми 

ішли на це свідомо, знаючи, що маємо бути відкриті. Ми готові декларувати 

відкрито. Але величезна частина громадян, в тому числі які мають закордонні 

рахунки, сплачують лікування, навчання дітей і попадають під таке 

декларування, навряд чи захочуть і взагалі згодні, щоб їх декларації були 

відкриті.  

Все. Дякую. Більш не буду… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже вам дякую за позицію.  

Я думаю, ключове в вашому виступі, що ви готові змінювати норми з 

урахуванням тих проблем в антикорупційному законодавстві, да, про яке ми 

почули. Ми готові підтримувати легалізацію, в тому числі податковими 

інструментами і не лише податковими, про які ви говорите, бо це один і той 

самий процес.  

Я пропоную сконцентруватися в обговорені на пропозиціях, так. Юрій 

Дерев'янко, Ігор Луценко і Борислав Береза. П'ятеро вже в черзі. Добре.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Шановний головуючий! Шановні запрошені! 

Шановна Ніна Петрівна! Ви говорили про три категорії, про три категорії 

осіб, які сьогодні начебто в Україні є. Ті одні, які бідні люди, яким немає що 

декларувати, інші – це великі підприємці. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. (Не чути)  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б.  Іван Іванович, я вас прошу.   

І ви сказали в своїй доповіді ви сказали, що існує на скрині три 

категорії людей. Одні люди, яким немає що  декларувати... 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну секунду, Юрій. Пане Іване, ніяких присутніх і 

не присутніх. Першим мали слово голова податкового комітету. Оскільки 

вона послалася на громадськість, яка брала участь в розробці цього 

законопроекту, я надав їм, щоб вони не від політиків, да, не від депутатів, а 

від  експертів висловили позицію. 

Тепер обговорення. За традицією виступають чи запитують спочатку 

члени комітету, потім – гості. Все, ідемо по правилах. І давайте один одного  

не перебивати.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Дякую.  

Мова йде про те, що ви вважаєте, що в нас є три категорії людей, одні 

ті, які не мають що декларувати, їх більшість, другі – ті, які олігархи, 

мільярдери, мільйонери, вони начебто все задекларували, і третя категорія 

людей – це середній клас, власне, всі ми з вами. І, виходячи з цього, ви 

будуєте цей проект Закону про нульову декларацію. Я хочу сказати, що з 

точки зору нашого Антикорупційного комітету ми окремо виділяємо людей, 

окрему категорію, які займають особливе, важливе становище в державі, 

особливе  відповідальне  становище  в державі. Це є четверта категорія осіб. І 

саме на цих осіб і спрямована величезна кількість наших антикорупційних 

ініціатив і законодавство, яке вже створене, і органів в тому числі.  

Тому, коли ми говоримо про те, чи треба зробити нульову декларацію, 

безумовно, треба. Так. Але, коли ми говоримо про те, чи в тому варіанті, в тій 

концепції, я говорю про концепцію, тому що сьогодні ми, на превеликий 

жаль, не маємо тексту, підкреслюю... Ну поки що, ми навіть не маємо того 

тексту, однозначного тексту, який би всі обговорювали і розуміли, про який 

пункт іде  мова, який пункт треба вилучити чи який пункт  додати. Але навіть 

в тій концепції, яка зараз вами пропонується, ця четверта категорія осіб, її 

начебто не видно. І наше застереження  полягає в тому, що саме ця четверта 

категорія осіб, які займають особливо важливе положення чи становище в 

державі і відповідальне становище, вони всі зможуть легалізувати за 5 
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відсотків ті статки і уникнути  від кримінальної відповідальності, і уникнути 

від потреби пояснювати, про що йдеться, звідки в них ці були статки  і гроші. 

Тому моя пропозиція дуже проста. Я пропоную, щоби ми  це 

законодавство розробили, воно дуже важливе, нульова декларація, щоби  на 

нас ніхто не тиснув, ні бізнес, ні звичайних наших громадян. І щоб ми  його 

впровадили рівно через рік після того, коли ми зараз дамо першу нульову 

декларацію всі, особливо важливі у становищі, і другу декларацію за 

результатами 2016 року. І, будь ласка, давайте ми, починаючи з наступного 

року, за 2017 рік, упровадимо нульову декларацію, виважено підтримаємо всі 

позиції, все буде добре. І тоді ми будемо чітко розуміти, що ті люди, які 

попадають в так звану  четверту категорію  і які сьогодні всіма фібрами душі 

хочуть уникнути цього, вони не знають,  що їм робити: чи декларувати те, що 

вони незаконно отримали, чи не декларувати зараз, от що їм робити. І якщо 

би цей закон проскочив зараз, вони би з полегшенням видихнули, тому що 

вони би за 5 відсотків все  задекларували, не мали би жодних дискусій ні з 

якими правоохоронними органами і суспільством, виглядали би білі і 

пухнасті в очах всієї громадськості і суспільства, а там  є, повірте, і політики,  

і чиновники, і судді, і всі інші. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрію, думка зрозуміла. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Тому пропозиція дуже проста. Цей закон довести 

до логічного завершення, і щоб він вступив в силу з наступного року, щоби 

ця декларація нульова була вже за 2017 рік. А дві декларації  нульові, ті, які 

не нульові, я вибачаюсь, а електронні, які зараз ми повинні здати і за 

результатами  2016 року, щоби ми їх задекларували. Тоді це буде найкращий 

компроміс  з усіма тими нормами, які закладені, в тому числі в цьому законі. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прекрасна, дуже обґрунтована  і  зрозуміла думка.  

Ігор Луценко. Прохання бути лаконічнішим, бо в нас є ще один колега, 

одна, яку ми запросили спеціально для обговорення. 

Ігор Луценко. 
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ЛУЦЕНКО І.В. Дякую. 

Друзі, я, по-перше, категорично проти, щоб членів комітету 

використовували в якості статистів у дискусії, яка, очевидно, почалася не 

зараз, а почалася давно між авторами законопроекту і, мабуть, якимись 

опонентами. І виявляється, що вже МВФ там щось погоджував чи не 

погоджував. Тим не менш ми не бачимо проекту закону, і ми його 

обговорюємо. Ми хотіли би бачити проект закону з чіткими юридичними 

формулюваннями.  

Що стосується взагалі, я отак от послухав, почитав,  і зрозуміло одне, 

що немає ні в кого ніяких заперечень: ні в однієї сторони, ні в другої  

сторони, ні  в нас як у депутатів – щодо того, що несуб’єкти публічного права 

мусять мат можливість нульового декларування. Тобто не люди, не  

посадовці виконавчої гілки влади, судової гілки влади чи місцевого 

самоврядування депутати, вони мусять мати  можливість  на от таку, як би 

можна сказати, амністію. Ну не  амністію, але частково амністію отримати.  

Що ж стосується тих, у кого є владні повноваження, будь то депутат місцевої 

ради чи Верховної Ради України, чи суддя, чи це чиновник, там абсолютно 

інший має бути  правовий режим. Тому для того, щоб ефективно ця  реформа 

пройшла,  вона стосується, будемо казати, 40 мільйонів людей і не стосується  

суб’єктів публічного права, яких у нас  десь приблизно 500 тисяч, а можливо 

трошки більше, я думаю, що варто було б просто розділити для ефективності 

цих речей. Тобто нехай все, що компромісом, іде зараз. А з тим, що зараз  ми 

обговорюємо, що все-таки щодо чиновників має бути інший правовий режим, 

давайте ми це дуже ретельно пропрацюємо. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В цій пропозиції, я обговорював з вашими колегами 

членами податкового комітету, є один великий ризик, Ігорю. Це пов’язані 

особи, які не є державними службовцями, а на яких може бути оформлене 

майно в цей період. Оце є дуже велика дірка, яку нам важливо не відкрити. 

Борислав Береза. 
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БЕРЕЗА Б.Ю. Доброго дня. 

Я погоджуюся зі своїми колегами і ще можу сказати, що дійсно, 

"нульова декларація" як її називають, про неї кажуть всі. Я ще пам’ятаю, як 

Яценюк  казав про неї, і вона, дійсно, потрібна. 

А для того, щоб вирішити  це питання,  найкращим буде рішення, якщо 

ми об'єднаємо зусилля двох кабінетів по наработках, і в найближчий термін, 

ми зможемо тоді дати той варіант законопроекту, який буде підтриманий 

залом. Ну це проще. Ми можемо довго розмовляти про те, що потрібно, не 

потрібно, те, все інше. Але зараз на камери, без камер  найкраще – це 

зібратися професійно і знайти ті рішення, які допоможуть нам, по-перше,  

щоби зал прийняв цей закон,  по-друге, щоб суспільство зрозуміло, що це 

потрібно. Інакше це неможливо зробити. Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, можна вас попросити, я просто дуже просив 

Тетяну прийти на 17 на засідання комітету. У неї о 18-й, як вона мене 

інформувала, зустріч з послом. Щоб не виглядало так, що ми самі запросили і 

самі не заслухали.  

Зараз від Берези пролунала логічна пропозиція: створити робочу групу 

двох комітетів. Залучити всі думки, які є, і разом вийти на рішення, яке і 

антикорупційне  законодавство збереже, і до детінізації призведе.  

ЮЖАНІНА Н.П. Я, якщо можна, не знаю, наскільки ви можете 

уловити цей момент. Шановні колеги, зараз в е-декларуванні в готівці буде 

указана сума, яка завгодно, я уже сто мільйонів. Скажіть будь ласка, що ви у 

мене можете спитати. Я 30 років працюю в бізнесі, і я не зобов'язана вам, я 

тільки з 2015 року вперше стала депутатом. Я 30 років заробляла гроші. Які 

питання до мене?  

Будь ласка, задайте мені питання.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  До вас, якщо ви прийшли з бізнесу, жодних запитань 

не буде. Будуть запитання до людей, які з радянських часів є суддями, які з 

дитинства пішли в прокуратуру, отам будуть запитання.  
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ЮЖАНІНА Н.П. От давайте тоді разом з вами зрозуміємо. А я зараз 

хочу, щоб з цих сто мільйонів хтось, а можливо я, заплатила 5 відсотків, і 

бюджет отримав кошти. Стикуйте, будь ласка,  одне з іншим. І ми отримаємо 

доходи в бюджет. Тому що… 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми  вас почули, просто почуйте нас.  

ЮЖАНІНА Н.П. В е-декларуванні є дірка для мене, от я вам не 

навела… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, все. Колеги, одну секундну. Колеги, дивіться, 

одну секунду. Давайте зараз розберемося з Тетяною, чи ми її відпускаємо 

тоді… 

(Загальна дискусія) 

ЛЕЩЕНКО С.А. Єгоре, можна я прокоментую, тому що це історія… 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Одну секунду, Сергій, ти обов'язково прокоментуєш, 

я просто хочу запропонувати… 

ЛЕЩЕНКО С.А. Це мене стосується, бо я переходив таку саму 

перевірку. Дозвольте прокоментувати. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Обов'язково прокоментуєш. 

ЛЕЩЕНКО С.А. Ні, в присутності Ніни Петрівни, звичайно.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тетяна, тоді у мене наступна пропозиція: перенести 

нашу зустріч, ми зробити спеціальне засідання комітету для вашого 

заслуховування.  

Ми можемо це зробити прямо завтра в обідню перерву. (Шум у залі)  

ДОНЕЦЬ Т.А. Мені потрібно реально 10 хвилин. До того ж  в цій 

декларації фактично… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Тоді давайте так. Два виступи – Барна і 

Лещенко. І потім –  Тетяна Донець. Прошу. 

БАРНА О.С. Шановні, з всією повагою, те, що зараз пропонується, 

потрібно було би зробити значно раніше. Коли ми, знаєте, беремося так р'яно 

в боротьбу з корупцією, воно мені нагадує вже  деякі межі… як червоні 
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комісари боролися з господарями, і в результаті та п'яна бидло та все 

розбомбила і в результаті нікого не лишилося, а акумулювалося золото партії 

і за кордон пішло.  

Значить, шановні! Перше. Ми так боремося, що ми говоримо про те, що 

нібито на законах ми втратимо нібито майбутні інвестиції, які нам можуть не 

дати, а в цей час ми забуваємо про внутрішні інвестиції, які можемо 

втратити. І це безпроцентно, і те, що може залишитися. І в нашій країні. 

Другий момент. Знаєте, ми дуже розділяємо прошарки суспільства.  Я 

не хочу нікого покривати, особливо посадовців, які були при владі, але 

згадайте ще один цікавий момент: а не чи деякі бізнесмени, які очолюють 

великий бізнес, які впливали на законодавство України, загинали тих же 

самих державних службовців в  оте ярмо. Як нам проголосували, депутатам, 

скільки? Чотири тисячі  з половиною зарплати дали? Чи тим же  суддям. Чи 

тим же вчителям таку зарплату… чи голови адміністрацій, що мали зарплату  

півтори тисячі гривень. 

Тут, розумієте, треба підходити компетентно, тому що, як каже… 

написано в Біблії: хто не без гріха, то киньте в мене камінь. 

Тому, дійсно, підтримую тезу колег. Робоча група спільно щодо 

напрацювання, але це потрібно негайно робити. Щоб оживити нашу 

економіку внутрішніми інвестиціями, і щоб вони не втекли за кордон. Бо той, 

хто починає алярма це грати на цьому, мені здається, він працює не на нас.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Лещенко. І пропоную підвести риску під 

обговоренням цієї ідеї, бо це справді тільки концепція. І нам справді потрібна 

робоча група. І голова податкового комітету готова заслуховувати 

пропозиції.  

Прошу, Сергій Лещенко. 

ЛЕЩЕНКО С.А. Я маю на своє переконання моральне право цю тему 

коментувати, оскільки протягом останніх трьох тижнів відвідував 

Національне антикорупційне бюро, напевно, з десяток разів. І те, що ви 
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пропонуєте, Ніна Петрівна, це називається легалізація корупційних статків, 

сплативши 5 відсотків податку до державного бюджету. Фактично 

підміняючи кримінальну відповідальність. Невідомо… Просто виплатою до 

державного бюджету невелику частину від вкраденого. Якщо в вашому 

законі не буде обмеження на поширення цих норм на представників держаної 

влади, суддівської влади, прокуратури, ЦВК і так далі, тобто всіх людей, які 

так чи інакше причетні до ухвалення рішень, які стосуються розпорядженням 

державним майном або державних …, включно з керівниками державних 

підприємств.  

Ви кажете, що ви можете декларувати 100 мільйонів. Задекларуйте. В 

готівці задекларуйте. І потім отримаєте звернення від будь-кого, 

громадянина, депутата, з проханням провірити вас на предмет незаконного 

збагачення або корупції. І підтвердити ці гроші ви будете змушені так само, 

як це зробив я, принісши до Національного антикорупційного бюро 

документи ще з радянських часів. Тому ствердження ваше, що в нинішньому 

законодавстві є можливість легально задекларувати гроші, яких не існувало, 

просто легалізувавши їх через електронну декларацію, це не відповідає 

дійсності. Всі гроші, які ви… 

ЮЖАНІНА Н.П. Сергій, відповідаю, ви не були на першій частині. 

Відповідає.  

ЛЕЩЕНКО С.А. Дозвольте завершити. Досвід і практика показує, що 

ні, не відповідає. Ви будете змушені, задекларувавши 100 мільйонів, потім 

підтвердити легальність цих коштів. І звичайно нульова декларація, якщо 

вона запрацює до електронного декларування, вона просто знищує всю 

систему боротьби з корупцією на системі електронного декларування. Тобто 

електронна декларація буде фікцією, яка, власне кажучи, те, чого і влада і 

домагалася останні два роки, системно борячись з Національним агентством 

з запобігання корупції і блокуючи запровадження електронної декларації.  
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Тому, якщо цей закон буде поширюватися на суб'єктів публічного 

права, це є просто корупційна контрреволюція, іншими словами це назвати 

не можна.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергію.  

Я пропоную колезі з податкового комітету резюмувати подальшу 

роботу над цим законопроектом, як ви її бачите. І після цього перейдемо до 

іншої ініціативи. 

ЮЖАНІНА Н.П. Я вас дуже прошу, ну, можливо, ніхто би так не став, 

тим більше в присутності камер говорити, але я наполягаю, розгляньте 

приклад, який я сказала. Я, резидент України, ніколи до 2015 року не була на 

державній службі. Я зараз покажу 100 мільйонів. На якій підставі ви будете у 

мене вимагати документи, якщо я 20 років отримувала зарплату в конвертах. 

Я не вкрала ці гроші, я не збагатилась за рахунок держави. Чому я не маю 

рівні права, як всі громадяни України? Чому я… Ви мене примушуєте іти на 

нові махінації. Шукати договір-позики. Шукати дорогого друга, який мені 

дасть допомогу. Для чого мені це? Я хочу чесно сказати, що в мене є 100 

мільйонів. Я – людина з бізнесу, середнього бізнесу. Скажіть, будь ласка, 

чому я маю… Ви мене підштовхуєте на інші методи корупції, домовлятися з 

кимось.  

ЛЕЩЕНКО С.А. Я хочу сказати, що ви… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергію!  

ЛЕЩЕНКО С.А. …ви під стенограму брешете.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергію!  

ЛЕЩЕНКО С.А. …стверджуючи, що це махінації. Жодних махінацій 

не виявлено. Жодних махінацій не виявлено.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це діалог… 

ЮЖАНІНА Н.П. Що ви собі дозволяєте? 

ЛЕЩЕНКО С.А. Жодних махінацій не виявлено.  

ЮЖАНІНА Н.П. Що ви собі дозволяєте? 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Лещенко! Я прошу… 

ЛЕЩЕНКО С.А. Проведена перевірка Національного 

антикорупційного бюро жодних махінацій не виявлено.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій, ви це сказали вже.  

Ніна Петрівна, перепрошую. Давайте працювати і не перебивати один 

одного.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іване, я зможу його вести далі. Все. Колеги, спокійно.  

(Загальна дискусія) 

Шановні колеги, ще раз. Одну секунду. Заспокойтеся всі. Одну секунду 

паузи. 

Ще раз. Шановна Ніна Петрівна, ми зрозуміли вашу ідею. Але ви так 

само мусите зрозуміти нашу. Окрім завдання легалізації економіки яке є, 

безумовно, ключовим, є завдання покарання посадовців, які сьогодні цю 

економіку і не тільки, грабують. І вони однаково важливі для суспільства. Не 

можна сказати давайте тільки всіх посадимо або давайте тільки все 

легалізуємо. Якщо ми хочемо, щоби цей закон пройшов, а поки що жоден 

закон, який був нами визнаний корупціогенним, в парламенті не пройшов. 

Давайте шукати рішення, яке дозволить корупціонерів далі  поставити перед 

законом і головним запитанням, де ти взяв майно своєї родини. А, з іншого 

боку, дозволить бізнесменам, найманим працівникам, людей, про яких ви  

згадували, легалізувати і почати бути  добросовісними платниками податків. 

Це є наша пропозиція, я її оформлю від комітету листом, і ви їх зможете 

відреагувати так само вже офіційно.  

ЮЖАНІНА Н.П. Я вам дякую. І, єдине хочу сказати, дбайте про тих, 

хто створює робочі місця. Дбайте, Сергію. Іначе ми так будемо боротися з 

корупцією, що економіку власну знищимо. Дякую, і чекаю на співпрацю.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, це хороший план, який ми намалювали.  
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Прошу уваги. Інша ініціатива, яка вже зареєстрована в парламенті, 

автор ініціативи – Тетяна Донець. Я попросив її публічно обговорити, бо ми 

бачимо там теж  ризики. Прошу.  

ДОНЕЦЬ Т. А. Всім доброго дня, шановні колеги. Зі святом вас із днем 

Богородиці. Я внесла… А можна мене послухати.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не перебивайте Тетяну.  

ДОНЕЦЬ Т. А. Всі три законопроекти насправді це один концепт. Ідея 

вона є одна. Я їх розбивала на три законопроекти виключно для того, щоб 

легше було провести ці ініціативи … парламенту.  

Я почну свою презентацію  з законопроекту 5081. Він нічого не змінює 

в діючому законі, а вносить лише дві норми. Ми просимо, щоб в декларації 

також була оприлюднена інформація стосовно з того, скільки декларант 

сплатив податків за звітній рік, скільки він витратив на благодійність. Це не 

моя ідея, це світова практика. Безпосередньо, якщо ви зайдете в Інтернет, ви 

зможете побачити, що максимально публічно. є інформація: Президент 

Сполучених Штатів Америки скільки він заробляє коштів, скільки він 

сплачує податків, скільки сім'я витрачає на благодійність. Насправді 

благодійність сьогодні є тренд в Україні. Да, але на превеликий жаль, багато 

хто займається такими публічними махінаціями. Тобто сама благодійність є 

малою, а піару навколо неї є великий.  

Завдяки цьому пункту ми зможемо вказати, і дійсно сказати людям, що 

хтось витрачає 5 відсотків на благодійність, а хтось 15 відсотків на 

благодійність. Нічого не змінює, не руйнує систему е-декларування цей 

законопроект. Я підкреслюю, жодних інших змін законопроект 5081 не має. 

Я щиро сподіваюсь, що ми станемо цивілізованою країною, бо це насправді 

законопроект є світоглядний.  

На сьогодні ми говоримо про те, скільки обручок є в якоїсь там 

дружини чиновника, але ми не говоримо про основні речі, про які маємо 

говорити в державі. Скільки податків сплачено, і це має бути трендом. Ми 
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маємо зробити тренд не на дорожчих машинах під парламентом, а зробити 

те, найбільших платників податків, найкращих меценатів в цій країні. І я 

дуже прошу підтримати цей законопроект. І насправді сподіваюсь, що голова 

комітету зробить все, щоб він найближчим часом потрапив до стін 

парламенту. Жодної іншої ідеї в цьому законопроекті немає.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Внесено не було жодних запитань. Ви розумієте, що 

ми говорили про інший законопроект.  

ДОНЕЦЬ Т.А. Дивіться, я маю презентувати всю концепцію, тому що 

насправді е-декларування це є світоглядний законопроект, який має зробити 

правильні тренди в нашій державі.  

Наступний законопроект 5080. Він є технічним, моя пропозиція 

зробити таку річ… оскільки… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні журналісти! Тетяна, перепрошую, наша 

відкритість є дуже важливою частиною успішності роботи. Але вона вимагає 

поваги один до одного. Виступає член парламенту, представляє свої 

ініціативи для того, щоб ми краще зрозуміли, давайте слухати. 

ДОНЕЦЬ Т.А. Ще раз, законопроект 5080, ми вносимо таку зміну за 

чинним законом декларант має поставити … сказати назву, що у нього були 

якісь додаткові доходи, чи великі витрати на протязі … днів. Це не реально 

зробити просто з технічної точки зору. Я подивилась більшість декларацій, 

які є в парламенті, багато людей отримують дивіденди, багато  людей 

отримують дохід з … та об'єктів в оренду. Таким чином дохід, який є 

додатковий його дуже важко буде відслідкувати. Якщо компаній є декілька, 

то кожні 10 днів робити підрахунок майже технічно неможливо. Чому 

місяць? Це календарний місяць і це найбільш зручно, по-перше, 10 людина 

може бути просто у відпустці і вибачте, вона що має з відпустки … ключ, 

входити  … і повідомлення робити, що їй там дивіденди нарахували. Це 

насправді аномалія, і хто… в кого до цього був бізнес, він мене абсолютно 

чітко розуміє. Десять днів чи 30 днів, насправді, значення вирішального     
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немає, але є звітність у нас – бухгалтерська… Тоді ви просто берете виписку 

там з банків, з підприємств, і ми маємо 30 днів. Це технічна правка.  

Інша правка, яка також є. На сьогодні всі витрати і всі додаткові доходи 

ми маємо про них повідомляти цифри 50 мінімальних заробітних плат. 

Називається суттєва зміна. По-перше, суттєва зміна не дуже правильне, я б 

сказала, формулювання. Тому що суттєва зміна вона є у відсотках до того, 

що ти маєш. Але якщо ми говоримо все-таки цифри і про те, що для держави 

неважливо, за скільки ти купив… важливо за скільки ти купив, а не що ти 

купив, то насправді в майбутньому що я пропоную, щоб ця цифра була 

приєднана до цифри обмеження готівкового обороту в Україні  

Національного банку. На сьогодні ця цифра 150 тисяч. Це дуже велика 

цифра. Але сьогодні дуже активно йдуть розмови, і, наскільки я знаю з …, 

що, напевно, на наступному тижні Нацбанк знизить цю планку до …тисяч.  

Я внесла сама постанова, яка зменшує цю цифру до … Бо, насправді, 

коли ми говоримо про боротьбу з корупцією, ми маємо говорити про те, що, 

якщо ми говоримо, що у Франції це 1000 євро, тобто 30 тисяч гривень 

готівкою можна розрахуватися. А в Україні  це 150 тисяч, тобто 5 тисяч євро. 

Це завелика цифра. І я, дійсно, не розумію, чому ваш комітет це питання не 

піднімав. Бо це насправді одне з найболючіших сьогодні питань, такий 

готівковий оборот в Україні. 

Тому, дивіться, пропозиція цього законопроекту. По-перше, ми робимо 

місяць, да, щоб повідомлення… Це технічно нормально. І пропозиція – 

прирівняти все ж таки до НБУ. Тому що тоді дуже просто тоді цю 

інформацію робити. Ви просто берете виписку з банку на перше, там, на 

останнє число місяця. Я, дійсно, сподіваюся, що ця цифра не буде 150, буде 

за менше, що ви підтримаєте цей законопроект і мою постанову. Щоб 

зменшити цю цифру навіть не 50 тисяч, а на 14500. Тому що насправді 150 

тисяч – це аномальна цифра для території України.  
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Це суть цього законопроекту. Нічого іншого 5080 в собі не несе. Це 

абсолютно технічно, щоб можливо було з цим працювати.  

І, напевно, такий найдискусійніший законопроект – це законопроект 

5079.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Точно.  

ДОНЕЦЬ Т.А. У всіх у вас роздані такі презентації. Ми зробили їх в 

таблицях, щоб було зручно з цим працювати.  

Ну, по-перше, дивіться, що таке електронна декларація. Мені дуже 

шкода, що преса насправді, як би знаєте, вважає, що це така вузькопрофільна 

тема, і вона нікого не стосується крім державних службовців. Бо на сьогодні 

це 150 тисяч осіб, в наступному році – це мільйон, а, напевно, через два роки 

це мають бути, ну, всі громадяни країни, скажемо так.  

Сама по собі електронна декларація це і є нульова декларація. 

Нормальна декларація податкової звітності за один рік. Єдине, що …, ну, два 

пункти, які є в цій декларації і немає в тих …, які я назвала, це те, що ви 

маєте вказати, в яких громадських організаціях ви приймаєте участь, та те, 

що є на юридичних особах, на третіх особах. Але цих пунктів ми торкатися 

не будемо, да, юридичних осіб, і мої законопроекти цього не стосувалися.  

Якщо ми говоримо тепер про ті зміни, які я пропоную. Ну, дивіться, у 

нас же в країні насправді є такий, антікомунізація, да. І подвиг Павліка 

Морозова, ну, напевно, не кращий приклад, ну, для держави, да. Тобто 

дружина сказала, що вона не хоче заповнювати, але чоловік встав відкрив її 

шафу подивився, які там в неї є договори, і все занотував. Насправді в 

державі все набагато простіше. І я впевнена, що ця ідея цього закону вона 

була такою. Просто хтось вкрав гроші на цій програмі, ну, на цьому софті. Бо 

в тій електронній декларації, яку ми сьогодні маємо заповнити, нічого 

електронного немає. Ми абсолютно все набираємо на клавіатурі, і не важливо 

це Pentium 6, чи це … 8, чи це просто печатна, ну, машинка. Тому я не 

розумію, що в цій декларації є електронного.  
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Що ми запропонували. Якщо мають … всі реєстри. Стосовно 

коментарів того, що в реєстрах неправильна інформація, чи вона є неповною. 

Ну, окей. Реєстр …, якщо є щось неповне ви маєте, ви можете це довнести, 

це ж ніхто не забороняє.  

Як виглядає на сьогодні. Декларант заповнює декларацію, відправляє її 

в … робить запит в реєстри. Потім перевіряє, ну, як в реєстрі відповіли, що 

ви написали і шукає …, якщо вона є то людина має піти до в'язниці. Ну, 

наприклад, дідусь подарував своєму онуку на 16-ти річчя мопед. Онуку зараз 

50 років, ну, він забув про цей мопед і не вказав про нього в декларації. Але 

реєстр, коли зробив запит в …., сказали, що там є мопед і людина має… 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тетяна!  

ДОНЕЦЬ Т.А. …і людина має, ну, сісти, фактично.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Відповідальність кримінальна починається  з суми, 

яка значно більша…. 

ДОНЕЦЬ Т.А. Ну я ж….  Ну дивіться…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте так. Я вам…(Шум у залі) Тетяно, одну 

секундочку. Я вас слухав, і я думаю, члени комітету слухали аргументацію. У 

нас тільки одне  запитання. Чому в вашому законопроекті зменшується обсяг 

інформації, яку декларант мусить вносити самостійно? 

ДОНЕЦЬ Т.А. Яка?  Де зменшується?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви щойно про це сказали. 

ДОНЕЦЬ Т.А. Ні!  Можна…. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте я поставлю запитання, щоб ви… 

ДОНЕЦЬ Т.А. …я ж роблю презентацію….  

ГОЛОВУЮЧИЙ. ….до кінця зрозуміли…. 

ДОНЕЦЬ Т.А. Дивіться, я маю право зробити …… Це 5 хвилин часу.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Але…  

ДОНЕЦЬ Т.А. Ми над цим працювали. Я відповім на всі запитання. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. ….то поясніть відповідь на це  запитання. 
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ДОНЕЦЬ Т.А. Яке?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо зараз кожен з нас має написати і  землю, і 

нерухомість, і автомобілі, і готівку, і предмети розкоші, якщо є,  то в вашому 

законопроекті частина цих обов'язків зникає. І це те, що  нас хвилює. 

ДОНЕЦЬ Т.А. Це неправда! Це неправда. Це неправда.  

Будь ласка, відкрийте… у нас є така  табличка. А можемо показати.. 

(Шум у залі)  5079. Інформація про майно членів сім'ї. Да? От вона там є.  

(Не чути) Стаття 6 частина перша пункт другий. 

ДОНЕЦЬ Т.А. Дивіться… Насправді, дивіться, ми говоримо, що …. 

декларація електронна, вона має підтягнути реєстр. Якщо в реєстрі є 

неправильна інформація чи вона є неповною, людина може доповнити цю 

інформацію. В цьому є суть електронної декларації. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тетяна, я ще раз…. 

ДОНЕЦЬ Т.А. Я відповідаю на ваше запитання. Дивіться, якщо… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ще раз хочу вам пояснити. Ну ви мене не 

зрозуміли. Дивіться. Ми  говоримо про  нинішнє законодавство, яке діє. От 

прямо сьогодні. 

ДОНЕЦЬ Т.А. Да. Але  ми збільшуємо навантаження. Ми збільшуємо 

кількість інформації. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозумів вашу думку. В чому є проблема?  Зараз я 

маю своїми руками в комп’ютері вбити… 

ДОНЕЦЬ Т.А. Так. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …всю інформацію про те, що в мене є. всю без 

виключення.  

ДОНЕЦЬ Т.А.  Так. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Як тільки законі буде написано "має забиратися з 

реєстру автоматично", а якщо не  забралися, то я маю дописати… 

ДОНЕЦЬ Т.А. Так.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це зовсім інша правова ситуація. Тоді в суді… 
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ДОНЕЦЬ Т.А. …інша правова. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …будь-який корупціонер скаже: "Ви знаєте, там 

інформація спочатку підтягнулася, а потім відтягнулася". Ми тут не один раз  

заслуховували Міністерство  внутрішніх справ про реєстр автомобілів…  

ДОНЕЦЬ Т.А. О'кей.  Я прошу… Я відповім.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це насправді курам на сміх, а не реєстр. Я не говорю 

про всі інші  реєстри, які тільки по факту формуються. 

ДОНЕЦЬ Т.А. От дивіться, це не моя ідея. Наскільки я розумію, гроші 

на розробку цієї програми надала така країна, як Данія. В Данії найкращий 

софт європейський, один з найкращих, він називається … Ви можете на 

нього зайти, я думаю, Інтернет є у всіх. Там ця податкова декларація, яка 

повністю заповнюється електронно, вона так і звучить. Тобто людина 

вводить свої паспортні дані, за тим підтягується інформація стосовно 

заробітної плати, скільки вона отримала, інформація з банків про відсотки, 

інформація про те, які видатки вона зробила до фондів і вираховуються  

проценти. Тобто в країні Данія, яка нам дала на це кошти, все працю, а в 

Україні  нічого не працює. 

Ви знаєте відповідь на це запитання, чому? Так? У нас найкращі ІТ-

шники в світі, кращі в Україні. І якщо у нас щось не працює, то напевно, ми 

хочемо зробити  так,  щоб воно не працювало.  

В мене питання, якщо в реєстрах інформація невірна, а звідки НАЗК 

буде брати інформацію  стосовно майна? Не з реєстрів?   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Відповідаю. За законом, який зараз є, будь-який 

громадянин, народний депутат, журналіст який тут є і професійно цим 

займається, може, якщо знайде неточності в декларації посадовця, 

повідомити про це НАЗК. Більше того, НАЗК зобов’язана розпочати 

перевірку і встановити, чи це справді є помилкою.  
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ДОНЕЦЬ Т.А. В мене питання, звідки НАЗК буде  брати інформацію, 

стосовно яких компаній є людина ця бенефіціаром, з яких і де вона цю 

інформацію буде брати, якщо  це не державний реєстр? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А я пропоную згадати відповіді Сергія  Лещенка, 

який пройшов цю процедуру в НАБУ… 

ДОНЕЦЬ Т.А. Звідки НАЗК буде брати інформацію стосовно ваших 

автомобілів, якщо це не державний реєстр. Звідки НАЗК буде брати 

інформацію стосовно ваших квартир, якщо це не державний реєстр. Звідки, 

якщо це не державний реєстр?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Він бере угоду про купівлю-продаж… 

ДОНЕЦЬ Т.А. Звідки він її  бере? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …опитує сусідів.  

У мене, я стаю  предметом перевірки, ви розумієте, в чому? Це  та сама 

дискусія, що  з Южаніною, автоматично  в нашій  країні тільки корупція  

працює… 

ДОНЕЦЬ Т.А. Це все ненормально, пробачте. У нас вся  інформація  є в 

реєстрах, вони можуть бути… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ці самі реєстри власності, вони були  величезним 

корупціогенним інструментом і тому ми не Данія, тому що гроші  на них 

відмивалися.  

ДОНЕЦЬ Т.А. Я зробила офіційні запити до Міністерства юстиції, до 

пана Авакова стосовно того, щоб вони надали письмову інформацію 

наскільки правдива в них інформація. Але як юрист я вам можу сказати, 

якщо в державному реєстрі, ви вважаєте, що ви є власником компанії, але в 

державному реєстрі не ваше прізвище, то це було рейдерське захоплення 

компанії. Я думаю, це всі розуміють, да. Якщо в реєстрі не ви володар 

квартири чи не ви власник компанії, то у вас цієї компанії вже немає. Це ми 

чітко всі розуміємо.  

Я хотіла б дальше пройти, у нас там інші достатньо важливі ініціативи.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Давайте ви 5 хвилин завершите, а потім ми 

перейдемо до запитань і відповідей. Прошу. 

ДОНЕЦЬ Т.А. Дякую. Дивіться, … реєстр. Вона для мене насправді 

дуже дивна, тому що просто вкрали гроші, не зробили гарний софт, а тепер 

ми пробуємо це якось там замовчати.  

Дивіться, є теми, які для суспільства достатньо важливі, да, і на що є 

суспільний попит. Наприклад, всі говорять про те, що держслужбовці … за 

кордоном. Звідки в них кошти? Всі говорять про те, що діти вчаться за 

кордоном. Звідки в них кошти? Мій законопроект пропонує цю  інформацію 

зробити публічною. До того ця інформація публічна в податкових 

деклараціях в багатьох європейських країн світу. Тобто ми зобов'язуємо, не 

важливо, яка це була цифра, вказати гроші, витрачені на лікування, гроші, 

витрачені на навчання дітей, також ми зобов'язуємо вказати, якщо у 

чиновника є водій і має  бути договір, щоб ми ішли від зарплатах в 

конвертах. На цьому пункті насправді в Європі кілька чиновників, кілька 

міністрів втратили свої посади. І просимо, щоб ця інформація була 

публічною. І це як би спонукало б інших людей також  переводити свій 

персонал на контракт. Це є трендом, і на це є запит суспільства.  

Всі три пункти є новими, які я ввожу, які я ввожу в цей закон і які є 

насправді є достатньо, напевно, сприйняті позитивно в суспільстві.  

… напевно, дискусійна тема, і я чітко розумію чому громадські 

організації виступають проти цих змін. Дуже дивна річ. У нас в законі 

прописано, що маємо вказати, людина має вказати, чиновник, в яких 

громадських організаціях вона є учасником. Це достатньо важлива 

інформація. Але чомусь чиновник не має вказати, що він п'ять разів на рік 

з'їздив за рахунок цієї громадської організації у відрядження. Скажіть, будь 

ласка, чи це є правильно? Ми говоримо про те, що якщо ми говоримо лобізм, 

то достатньо правильно було б, щоб …., да, я їздив на конференцію, там, в 

Відень, в Австрію, в Нью-Йорк, і за мене заплатила така-то громадський 
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фонд чи громадська організація і так далі. І це має бути публічною 

інформацією. Я дійсно не розумію, чому зокрема пан Шабунін говорить про 

те, що це неправильна інформація, її не має бути у відкритому доступі. Який 

тоді сенс говорити про те, що я є членом громадської організації, але не 

говорити про те, що цей фонд фінансує депутата. Я вважаю, що це достатньо 

важливо.  

ШАБУНІН В.В. Я цього не казав, пані Донець. 

ДОНЕЦЬ Т.А. І це додатковий пункт, який вводить мій законопроект. 

ШАБУНІН В.В. Послухайте, громадські організації не проти, не треба 

так довго про це розказувати. Давайте ми про важливіше поговоримо.  

ДОНЕЦЬ Т.А. А можна не перебивати, вам же слова не давали. Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тетяно, давайте, справді, завершувати вашу 

презентацію, перейдемо до дискусії… 

ДОНЕЦЬ Т.А. Стосовно слова "подарунок".  

По-перше, чиновник не може приймати подарунки дорожче, ніж …. 

гривень. Чому ми ставили цифру, якщо він декларує, то треба декларувати 

подарунки свише 10 відсотків. Тому що, якщо ми говоримо про те, що вони 

мають впливати на рішення чиновника, то напевно ця сума є не в цифру, а є у 

відсотках до його річного доходу. Якщо я заробляю там 14 тисяч гривень, то 

для мене 14 тисяч гривень це великі гроші, якщо людина заробляє мільйон, 

то 14 тисяч гривень ніяк не вплинуть на вирішення якогось питання. Це 

стосовно репліки про подарунки. 

Стосовно публічності. Відкритості інформації. Саме дискусійне 

питання, насправді, дійсно в світі …. Публічна відкрита інформація є 

інформація … про те скільки людина заробляє, який податок сплачує і 

скільки витрачає на благодійність. Всі останні пункти чиновник може 

відкрити за своїм бажанням. Оскільки на сьогодні ця декларація є 

декларуванням,є фактично нульовкою, дійсно, про це говорити абсолютно 

всі в залі, що… якщо ви говорите, що у вас дома є 20 тисяч доларів і дитина 
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ваша ходить до школи, а потім, коли вона буде йти зі школи додому, то 

просто, коли вона буде відкривати хату їй дадуть по голові і вже не важливо, 

що вони… ці 20 тисяч, але просто дитину жалко. Я не думаю, що жодна 

людина в країні готова переписати все своє майно на бумажечку і повісти… 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не перебивайте Тетяну.  

ДОНЕЦЬ Т.А. Послухайте мене і повісти на двері… і повісти це на 

двері. На це жодна людина в Україні, якщо ви запитаєте чи готова вона 

зробити це … і повісти на двері, вона скаже ні. 

Насправді, ми створили багато контролюючих органів, ми витрачаємо 

на це шалені бюджетні кошти. Для того, щоб контролювала громадськість, 

цифра, скільки ви заробляєте на рік, ну, це достатньо, щоб зрозуміти, що, 

якщо ви заробляєте 100 тисяч і ви на Мальдівах, то, напевно, можна, треба 

писати в …, да. А, якщо ви заробляєте 10 мільйонів і на Мальдівах, то, 

можливо, в …. і не потрібно писати. Дивіться. Для громадськості цього 

достатньо, а все остальне має робити контролюючи органи, які коштують 

Україні шалених коштів.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Дякую за презентацію.  

Давайте перейдемо до запитань, коментарів, пропозицій.  

ДОНЕЦЬ Т.А. Питання, пропозиції до 5081 чи 5080? Чи ви його 

підтримаєте?  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Інші законопроекти не є предметом дискусії. 

ДОНЕЦЬ Т.А.  Ні, підождіть. Ви вносите до зали чи не вносите? 5081… 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми будемо голосувати обов'язково. Тетяна! 

ДОНЕЦЬ Т.А. Ну, вони не дискусійні, правильно я розумію? Всі 

зрозуміли, що їх потрібно підтримати.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тетяна! Комітет з протидії корупції, зазвичай так 

відбувається, люди отримають документи з висновками, далі, якщо є 

дискусія, вона відбувається і потім відбувається голосування.  



37 

 

ДОНЕЦЬ Т.А. Ну, ви ж обіцяли мене підтримати 5081, що ви точно 

будете лобіювати його внесення до залу. (Шум у залі) 

ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. О! Спалили! Егор, Егор. 

ДОНЕЦЬ Т.А. Ви мені це обіцяли.  

(Шум у залі) 

ДОНЕЦЬ Т.А. А що, хтось не хоче вказувати податки? 

(Шум у залі) 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Значить, я одразу…(Шум у залі) 

Ні позичити гроші, ні одружитися, ніяких інших обіцянок я не міг 

давати і не давав. (Шум у залі) 

Значить, колеги, прошу серйозно переходити до дискусії. Ігор Попов.  

ПОПОВ І.В. Колеги, я почну із глобального питання. Значить, ті, хто 

заповнює декларації, ті, хто читав методичку, бачить, що там все дуже 

складно і те, що софт висить і те, що НАЗК не зможе, вона не має 

організаційної спроможності все це перевірити. Тобто, якщо ми залишаємо 

все як є, що буде? Буде багато скандалів, преса порадується, журналісти 

розслідувачі будуть просто знову перебирати. Буде вибірковий підхід. Будуть 

наїзжати на тих, хто неправильно себе поводить, неправильно кудись носить. 

При цьому по всьому вибірковому підходу всі відмажуться. 

Стаття про незаконне збагачення не працює, поки  не відмінена 

конституційна норма про презумпцію невиновності. Відмажеться прокурор 

Кулик, відмажеться колега Сергій, відмажеться будь-хто, кому будуть це 

пред'являти. Але буде багато скандалів, буде взаємозвинувачень. В 

результаті отак ми пройдемо нульове декларування. 

Що пропонує Южаніна? Щоб все-таки частину капіталів легалізувати. 

Як би це не було нам боляче, але будь-які корупціонери напишуть це на 

пов'язаних осіб на ті періоди, коли вони… на третіх осіб, на ті періоди, коли 

вони не працювали на держслужбі. Відмажуться всі. Це реалії нашої 
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правоохоронної системи. Якщо вже всі банда Януковича відмазалась, то 

відмажуться всі. 

Якщо ми створюємо робочу групу, вона повинна отримати політичне 

побажання від нас, чи ми бажаємо збирати амністію капіталів і збирати 

якийсь податок, ….запускаємо так як все є.  

Щодо пропозиції Тетяни Анатоліївни. Я думаю, що там по 

благодійсності, дійсно, немає ні в кого заперечень. І можна їх запустити. 

Питання, чи вносити це… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але обережно з заявами. Я на своєму досвіді кажу, 

обережно з заявами.  

ПОПОВ І.В. …чи вносити  це в цю декларацію, тому що процес іде, і, 

враховуючи всі ці складнощі з …, розробники туди вже все це не запхають. А 

якщо це вносити аж  на майбутнє, ну майбутнє наступить досить швидко, 

тому що за 2016 рік ми декларацію почнемо заповнювати через три місяці. 

Це може ввійти за 2016 рік в декларацію. 

Що стосується інших, то, дійсно, найбільш контраверсійно, але 

можливо нагальна пропозиція до цього 79-го закону це питання безпеки. 

Тому що в чому, нагадаю, що Южаніна правду сказала, ті надбагаті  

громадяни України, вони мають достатньо охорони, достатньо юристів, там 

все легалізовано, і вони не бояться. Але ми сьогодні вже розглядали 

кримінальну ситуацію. І постраждають, умовно кажучи, умовний зам глави 

рай адміністрації, який назбирав 5 тисяч доларів на Б\Ушний автомобіль, 

який збирається купити в цьому році, йому прийдеться задекларувати, що він 

є. І от вони… чи 20 тисяч. І от вони всі будуть страждати. Якщо ми 

виправимо це, вони всі будуть вдячні. Це ті реалії, в яких ми живемо. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Тимошенко. Я надам слово, хто не мав 

можливості  виступити в попередньому блоці, а потім – до вас. 

Юрій Тимошенко. 
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ТИМОШЕНКО Ю.В. Так, я тут так довго всіх уважно слухав, особливо 

пані Южаніну. І от ніяк не розумію, от ми, антикорупційний комітет, ми  

сюди прийшли для того, щоб боротися з корупцією чи продатися 

корупціонерам за 5 відсотків украденого. Но тоді уже за 5 відсотків 

повипускайте всіх злодіїв з тюрми, ті злодії і ті злодії,  це буде чесно тоді вже 

для всіх. 

На моє глибоке переконання, розумієте, будь-яке  майно, яке зароблене 

з використанням службового чи політичного становища, воно є незаконне, 

воно повинно бути конфісковане. А якщо ви на користь держави, людина має 

посаджена бути на пожиттєво,  якщо ви не можете    це самі зробити, дайте 

мені повноваження. Повірте, у мене ніхто  не "відмажеться".     

Я закон Южаніної підтримувати не буду ні за що.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Юрію. 

Прошу, Юрій Дерев'янко. Далі – Борислав Береза. І Дмитро Гнап, 

знаменитий журналіст-розслідувальник, який тут  вже згаданий був. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Шановна пані Тетяно! Шановні колеги! Шановні 

запрошені! Я хотів би, щоби ви зрозуміли вірно нашу реакцію на  ті зміни, 

які ви пропонуєте. Ви пропонуєте, дійсно, зробити так, щоби декларант не 

ніс відповідальності юридичної… Я прошу вас, тільки мене не перебивати  я 

завершу. Щоб він не ніс юридичної відповідальності за дані, які він вносить.   

Ідея авторів цього закону, який зараз є законом, полягала в тому, що   

ви не тільки декларуєте те, що і на вас  оформлено, а ви ще маєте обов’язок  

задекларувати те, що оформлено на вашого водія, наприклад, можливо, це 

ваша власність, але  закон це також передбачає.  І те, що ви це декларуєте, є 

фактом  того, що ви або порушили уже по факту декларування закон, або не 

порушили. Це ніхто інший не може робити крім вас. Це не може робити 

ніякий державний орган, ніяких автоматичних реєстрів, тому що це є ваша 

власність, і ви точно знаєте, що є у вашій власності. І декларуючи, і 

записуючи це в декларацію,  ви фактично даєте відлік часу на те,    що ви 
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щось порушили, або не порушили. Це тільки питання часу довести  згодом, 

чи то ваш автомобіль у водія у власності, чи ви ним користуєтесь, чи ви ним 

розпоряджаєтесь і таке інше, таке інше. Тому що сьогодні Кримінальний 

кодекс це все передбачає уже. Це перше.  

Друге. Тому, коли ви пропонуєте, щоб в реєстрі інформація 

автоматично звідкись підтягувалась, то не буде тієї відповідальної особи, а ви 

вже точно не будете нести за це ніякої відповідальності, що це не було 

задекларовано. Це перше.  

Друге. Коли ви говорите… 

ДОНЕЦЬ Т.А. Можна репліку робити…  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Ні, давайте я закінчу… 

ДОНЕЦЬ Т.А. Я забуду, дивіться, я… 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Давайте, щоб ми в дискусію не переходили… 

ДОНЕЦЬ Т.А. Треті особи, ми не вносимо зміни до третіх осіб.. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Пані Тетяно, я прошу, щоб ви мене не 

перебивайте.. Я говорю… 

ДОНЕЦЬ Т.А. Пан Дерев'янко, дивіться, це не фахово, це не є правдою, 

бо ми не вносимо змін до третіх осіб. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Послухайте мене ще раз уважно. Ви є суб'єктом 

декларування так само, як і я, і я зобов'язаний задекларувати або все те, що на 

мені оформлено офіційно, або, можливо, що я щось оформив на якусь третю 

особу. Можливо.  

ДОНЕЦЬ Т.А. На тертю особу. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Я вам говорю про два випадки, ви в даному 

випадку, коли пропонуєте, щоб це не ви декларувати, або не я декларував, ви 

пропонуєте, щоб цю інформацію реєстр, якийсь державний чиновник 

автоматично підтягнув, що там у мене є чи у вас є. Мало того, я хочу вам 

сказати, що ви точно знаєте, яка у вас є власність, тому що ви її декларуєте. І 

коли НЗК буде перевіряти, чи то в електронному вигляді, чи то в паперовому 
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вигляді в БТІ  чи в інших органах, де це все реєструється, він це рано чи пізно 

перевірить, навіть, якщо сьогодні …. 

ДОНЕЦЬ Т.А. Але в реєстрах. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Навіть, якщо формально сьогодні… 

ДОНЕЦЬ Т.А. Але перевіряє він в реєстрах. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Я вас прошу, не перебивати мене. Навіть, якщо 

формально в реєстр не внесли якісь дані, чи місто Київ, який саботував свого 

часу внесення даних в цих реєстрах, не вніс якісь дані, це не має ніякого 

значення. Власність є власність, і ви за власність маєте нести 

відповідальність, задекларували ви її чи не задекларували, є вона в реєстрі 

зараз чи ні. Але ви, а не будь-який чиновник, який помилково не підтягнув, 

щоб не розібрався, якась автоматична система не спрацювала. Це перше.  

Друге. І по факту, що на вас зареєстровано і в тому числі те, що на вас, 

можливо, не зареєстровано. Друге. Коли ви говорите про другу вашу норму, 

яку ви пропонуєте, про договір оренди щодо орендованого майна, перебуває 

в користуванні, це так само не може відображатись автоматично в 

деклараціях із відомостей державних реєстрів, тому що договір може бути 

вами укладений… 

ДОНЕЦЬ Т.А. Підождіть… Ні, ви читайте правильно закон. Ми 

сказали, що ви пишете, що ви орендуєте квартиру по вулиці Грушевського, 5. 

Реєстр підтягує інформацію яку? Що володарем квартири по вулиці 

Грушевського, 5 є Марія Іванівна. Послухайте! Послухайте. Є Марія 

Іванівна, і що… 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Якщо у вас договір оренди менше трьох років чи 

одного року, він не попадає в реєстр, він не попадає в реєстр. Послухайте 

уважно.  

ДОНЕЦЬ Т.А. Підождіть. Ви пишете, що ви орендуєте квартиру,  а десь 

орендовано. А реєстр підтягує володаря. Ви ж правильно читайте, що там 

написано.  
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ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Пані Тетяна, там написано дуже чітко, що будь-яку 

інформацію по договору оренди ви пропонуєте підтягувати з реєстру. Ми 

говоримо… 

ДОНЕЦЬ Т.А. Не будь-яку інформацію, а стосовно володарів. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Стосовно володарів в тому числі.  

ДОНЕЦЬ Т.А. Так ви пишете, що я орендую квартиру за адресою 

Грушевського 5, наприклад. Послухайте мене. І для того, щоб не порушувати 

право третіх осіб, це подання є в Конституційному Суді, ви знаєте. Що 

робить реєстр. Він просто говорить, що за цією адресою володар цієї 

квартири, там, Марія Іванівна, і квартира 200 метрів. Тому що у нас вже є в 

реєстрі інформація, хто володар квартири. А ви просто вказуєте, що ви 

орендуєте за такою-то адресою. Це так, як написано в законі в моєму.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Дивіться, ще раз. Всі дані, в кого ви орендуєте, у 

вас є, тому що у вас є договір оренди. Тому немає ніякого сенсу якусь 

додаткову інформацію вимагати… 

ДОНЕЦЬ Т.А. Це порушення прав людини. Це порушення прав 

людини.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Ви можете мене,  будь ласка, не перебивати.  

ДОНЕЦЬ Т.А. Для того, щоб ми прибрали цю проблему 

Конституційним Судом і не порушується права… 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Тетяна Анатоліївна, я вас  дуже поважаю, але я не 

хочу щоб ви мене перебивали, тому що ви не будете тоді чути всю ідею до 

кінця, тому що ви мене хочете перебивати, коментуючи кожну норму.  

Ще раз. Немає ніякого сенсу вам  додатково вимагати від державних 

чиновників щось вносити чи за вас вносити, якщо ви ту інформацію всю 

маєте.  

І наступне. Ви говорили про ці суми, розмір коштів. От ви, наприклад, 

пропонуєте, щоб наявні грошові активи, а також щоб  вони підлягали 

декларуванню наявні грошові активи, а також активи дорогоцінних металів, 
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сукупна вартість яких не перевищує граничну суму розрахунків готівкою, яка 

встановлена на 1 січня звітного року. А в нашому законі зараз написано, яка 

не перевищує 50 мінімальних заробітних плат. Так от, 50 мінімальних 

заробітних плат на 1 січня звітного року, тобто 16-го, це 68 тисяч 900. А те, 

що  ви пропонуєте, це 150 тисяч. Тому що на 1 січня 16-го року це 150 тисяч. 

Тому ви навпаки не пропонуєте зменшити, ви  пропонуєте збільшити.  

Тому, я думаю, що, коли ми говоримо про цей законопроект, який 

називається 5079, то насправді він тільки створює всі необхідні умови для 

того, щоб, перше, від суспільства приховати інформацію. І друге, щоб 

декларант міг уникнути від відповідальності стосовно даних, які  він туди 

вносить. Друге. І третє. Є, дійсно, єдина слушна норма, яку там треба 

подумати і так само запитати у фахівців, якщо вони знають рішення, як 

убезпечити  власників того майна, особливо те, що ви приклад з дитино 

приводили, з готівкою і з усіма  речами, як ця ситуація може бути 

убезпечена. Але всі інші норми, вони  мають бути такі, які  є відхилені. 

Тобто з цієї точки зору, моя власна думка персональна, законопроект 

5079,  він не може бути підтриманий. Тому що ви хочете закрити інформацію 

від суспільства – раз. Уникнути відповідальності від декларанта, 

перекладаючи ці обов’язки на технічні реєстри або на якихось інших 

державних службовців – два. Тому підтриманий  бути не може. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, дякую. 

Пані Тетяно, перепрошую… 

ДОНЕЦЬ Т.А. Почекайте, я ж сказала, що постанова стосовно цього… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все-таки я веду засідання  цього комітету.  

Пані Тетяно, давайте зробимо наступним чином. Зараз всі матимуть 

можливість виступити, якщо будуть до вас запитання, ви   просто їх запишіть 

і потім, ви зможете на все відповісти. Тому  що формат "ви не так сказали, а 

ви так  сказали", він не підходить  для роботи. 

ДОНЕЦЬ Т.А. Якщо це не фахово.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Борислав Береза. Далі – Дмитро Гнап і Олександр  

Лємєнов. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Дякую, колеги. 

Дуже така важка презентація для мене. З'ясувалося, що Єгор  щось 

обіцяв, не обіцяв – це так, другорядне. Але, дійсно, те, що підняв Ігор 

Володимирович Попов, це дуже важливе питання. І,  більше того, я  розумію, 

що воно не дуже популярне.  

Безпека, я тільки що спілкувався з Віталієм Шабуніним. Він, дійсно, 

пропонує одне рішень, як це може вийти, чи не може, я ще не впевнений, 

треба спілкуватися і треба розраховувати. Але безпека всіх нас – це дуже 

важливо. 

Я йому навів приклад, і він знає цей приклад, коли  в Грузії було 

відкрито реєстри, перше, що сталося, це зросла хвиля кіднепінгу. Тому що  

коли ваша дитина в руках у злодіїв, ви віддасте все. Ну це є так. І зросла 

хвиля кіднепінгу не на вищому рівні, не на рівні депутатів, а саме якихось 

голів сільрад чи ще щось. І це дуже важливе питання, і  ми повинні  це 

вирішити, незважаючи ні на що. Але як це вирішити, ну, це колегіально  

треба  робити.  Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я тільки хочу зауважити, Бориславе, ми реєстри 

відкрили в жовтні минулого року. Якщо ви говорите про зберігання вдома 

готівки, це справді проблема яка потребує окремого обговорення.  

БЕРЕЗА Б.Ю. Я кажу саме про зберігання готівки, тому що, ну, ні для 

кого не секрет, що люди зараз не сильно довіряють… Ну, в селі, це взагалі 

гроші, я от з ким не спілкуюсь, це гроші, і це не гривні. І люди тримають їх 

дома під матрацом, так як є. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Запросимо кримінальний департамент МВС, 

поговоримо з ними.  

Прошу, Дмитро Грап, журналіст-розслідувальник.  

ГНАП Д.В.  Дякую, пане голово. 
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Пані Тетяно, я от дивлюсь вашу цю прекрасну кольорову презентацію 

тут роздруковану на крейдованому папері. Проект 5079. Тут так багато 

всього підтягується з реєстру чарівним чином. Але таке питання. От, 

наприклад, юридична особа, тобто ідеться про корпоративні права, 

правильно я розумію?  

ДОНЕЦЬ Т.А. Так.  

ГНАП Д.В. Воно якось має підтягуватись з реєстром. Знаєте, тут 

нещодавно один відомий діяч всю свою кондитерську корпорацію переписав 

на Віргінську офшорну компанію. Я вам скажу, що більша частина цього 

офшорного реєстру ведеться ручкою в журналі. Мало того, що навіть якби 

воно було в електронному вигляді, то нічого там підтягуватись не могло б з 

Віргінських островів до України. Так воно ще не переведено в електронний 

формат. Я вже не кажу там про вілли на Сардинії, про рахунки в банках від 

Латвії і до Багамських островів. Тому, ну, даруйте, практика поширена і ціна, 

власне, такому законопроекту знаєте… 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Все, что не запрещено, оно разрешено.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тетяно! Тетяно! У нас є порядок. Зараз всі… 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. А хто сказав, що ви не можете це внести… що це 

не можна додати руками?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тетяно! 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Де там таке написано, що не можна внести руками? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тетяно, я точно вам дам слово для відповідей.  

Прошу, Олександр Лємєнов. 

ЛЄМЄНОВ О.В. Два слова буквально Шабунін просив.  

ШАБУНІН В.В. Давай ти перший, я потім.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви вже слова передаєте? Цікаво. 

ЛЄМЄНОВ О.В. Дякую за слово.  
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Шановні народні депутати, представники громадськості та ЗМІ! 

Спробуємо підвести короткі підсумки цього законопроекту, про який так 

довго розповідала Тетяна Донець.  

Отже, існує кілька базових речей, які апріорі не можуть внесені, 

імплементовані у законодавство. Тим більше, коли діючий Закон про 

запобігання корупції, він був проаналізований та отримав схвалення західних 

партнерів.  

Серед цих загроз, які пропонує внести пані Донець. Перше. 

Автоматична інтеграція даних із державних реєстрів, бо це фактично буває 

адміністративну та кримінальну відповідальність за внесення завідома 

неправдивих даних. 

Друге. Закриття всього реєстру для  широкого кола громадськості. Про 

це вже говорилось, бо це знищує фундаментальні принципи відкритості та 

публічності статків держслужбовців всіх рівнів. 

Третє. Принцип… НАЗК має податки письмовий звіт, про це ніхто не 

сказав. Дивіться, це повністю розбалансовує систему е-декларування, що 

функціонує на основі діючого закону. Це стосується і цінних паперів, і 

незавершеного будівництва, і рухомого майна на праві спільної власності.  

Четверте. Відміна обов'язку декларувати фінансові зобов'язання, про це 

пані Донець нічого, ні слова не сказала.  

І п'яте. Відміна обов'язку повідомляти відому декларантові інформацію 

про члена своєї родини.  

Далі. У "Пояснювальній записці" пані Донець зазначає, що метою 

законопроекту є створення умов щодо повного відкриття інформації про 

доходи і витрати осіб, які зобов'язані декларувати свої статки згідно закону. 

При цьому відразу згадується про закриття реєстрів з цілю уникнення 

незаконного використання, поширення і розпорядження інформацію 

конфіденційного характеру. Письмові запити від НЗК та відображення 
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інформації із відповідних державних реєстрів нерухомого майна, рухомого 

майна та юридичних осіб.  

Тому хотілось би, щоб парламентарка визначилась, вона виступає на 

боці прозорості і публічності, чи намагається допомогти приховати всі, в 

тому числі незаконно здобуті активи для державних службовців різних 

рівнів. Дякую за увагу.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте дамо Тетяні можливість відповісти на всі 

запитання і будемо завершувати цю дискусію. Я думаю всім все ясно. 

ДОНЕЦЬ Т.А. По-перше, основна теза, якщо щось не вказано в реєстрі, 

ніхто не забороняє, щоб людина довнесла цю інформацію – це раз. 

По-друге. Оскільки … і там є схема навіть, що людина заповнює 

декларацію, вносить свій ідентифікаційний номер…  інформацію з реєстрів, 

людина це бачить, перевіряє цю інформацію, перевіряє цю інформацію, 

доповнює цю інформацію, а потім відсилає до … Таким чином ми не можемо 

говорити про те, що людина ухиляється від кримінальної відповідальності, бо 

вона бачить як … реєстр і має виправити ці помилки і додати інформацію. 

Тому це зауваження воно абсолютно є безглуздим.  

(Не чути)  

ДОНЕЦЬ Т.А. Вона ж потім… реєстр підтягнувся. … інформацію 

додали, а потім людина відправляє. Тобто від ніякого кримінальної 

відповідальності це не йде. Це не моя ідея. Це так працює, кажу, податкова 

дані.  

О'кей. Те, що далі були зауваження. Стосовно … інформація насправді 

найбільш повна. Тому що, якщо вашій дружині хтось подарував машину, то 

чоловік про це знає, але про це знає реєстр. Якщо реєстр потім …, то ця 

машина в цій декларації буде. Бо за чинним законом, якщо дружина купувала 

машину, то вона мала… Послухайте, будь ласка, це відповідь на ваші 

запитання, шановні депутати.  
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Якщо дружина купувала машину, то вона мала брати у вас 

нотаріальний дозвіл на те, що вона її купує. Але якщо дружині хтось 

подарував машину, то ви про це можете не знати. Але про це знає реєстр. І 

таким чином інформація буде більш повна.  

Більше до того… Що ми маємо зробити в суспільстві. Тобто ви не 

порушуєте права третіх осіб, ви просто… о'кей, ось мій паспорт, чоловік 

водить. І вся інформація, яка є, стосовно компанії, вона заповнюється в 

реєстрі. Бо чоловік, дійсно, може не знати, скільки компаній є у дружини. Бо 

це, якщо ви займаєтеся бізнесом, це абсолютно технічне питання – 3 компанії 

чи 5 компаній. І чоловік може про це не знати. Але про це чітко знає реєстр. І 

…….. дружина – бенефіціар, буде чітко вказано, інформація буде більш 

повною.  

Шановні колеги, подивіться, справді, таблиці, які були для вас 

зроблені. Якщо хтось з вас займався бізнесом, інформація в реєстрах більш 

повна. Навіть якщо ви сьогодні є володар компанії, але ви не керуєте, то ваша 

компанія могла стати сьогодні засновником іншої компанії, і ви про це не 

знали. Але про це знає реєстр. І він підтягне всі компанії, де є ви, де є ваша 

дружина, де ви є бенефіціарами. Тому ця інформація буде більш повна.  

Стосовно вашого зауваження, пан Дерев'янко. Я ж кажу, підтримайте, 

будь ласка, постанову, яка пропонує звернутися парламенту до 

Національного банку України і зменшити цю катастрофічну суму 150 тисяч 

гривень готівкого обігу в Україні, яка є катастрофічна. Такої уже, в Європі 

такої цифри. Підтримайте мене, будь ласка…….. свою постанову. Чому ви 

рік цього не робили? 

?. …в законі станом на 1 січня 16-го року, який вже пройшов.   

ДОНЕЦЬ Т.А. Що? 

(Не чути) Ви ж в законі написали: на 1 січня 16-го року, року 

декларування, який вже пройшов, 150 тисяч. Ви ж самі в законі це написали.  
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ДОНЕЦЬ Т.А. Дивіться, ми розуміємо, що… Послухайте, закони 

приймаються  не сьогодні на сьогодні. Я сподіваюся, що цей закон буде 

працювати…  в тій редакції хоча б років 10… (Шум у залі)  

Я ж вам відповідаю. Ми маємо зробити таку  річ, яка буде дієвою. Що 

кожного року парламент не буде голосувати цей… 50…. 40…. чи це там 

70….. …Нацбанк набагато простіше…. регулювати. І ви це знаєте. Що 

Нацбанк розуміє, що якби…і що на сьогодні ця дискусія іде. І я впевнена, 

коли ви будете голосувати це питання наступного вівторка, що 90 відсотків, 

що Нацбанк понизить цю ставку до 50 …. Про це він вже заявив. (Шум у залі)  

Да. Але я, дивіться,  для того… Дивіться,  для того щоб робити… щоб 

правильно робити і легко робити… контролювати обіг коштів, да, набагато 

простіше мати при рівняння до … розрахунку. З точки зору бухгалтерського 

обліку. Тому що ви говорите, що якщо до вас надходять додаткові кошти як 

дивіденди, як орендна плата, і вони всі приходять до вас…. Ви просто …. 

кошти. які ви отримали додатковими платежами на протязі останнього 

місяця і їх вписуєте, і ви розумієте, да, насправді як би цифра по Нацбанку 

вона, дійсно, буде, я сподіваюся, менша, ніж вона зараз є в законі. І це є 

правильно. Бо сидіти і рахувати, що таке там 50, що таке 60, ну це 

ненормально. 

…є депутати, у яких є великі підприємства. І це унеможливлює … ну 

заповнення декларації у тій формі, якою вона є на сьогодні. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо Тетяні за відповіді.  

Колеги, давайте так. Шановні колеги, зараз уже шоста година. Я радий, 

що ви всі були учасниками цієї дискусії. Дуже радий, що деякі продовжують  

дискусію. Голосування щодо корупціогенності цих законопроектів 

відбудеться  наступного пленарного тижня в середу… 

ДОНЕЦЬ Т.А. А ви мене можете запоросити?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Обов'язково.  
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І я хотів ще висловити власну думку з приводу багатьох 

законопроектів, які зараз розробляються. Давайте дамо законодавству про 

відкритість декларації попрацювати. Дааайте його просто не чіпати. От ми 

його з такими боями захищали. Вперше декларації почали з'являтися. 

Справді колега дуже правильно запропонував. Хай 2015-2016 рік всі 

розкриють все, що зможуть розкрити. Ті, хто набреше, нехай стануть перед 

судом. Ми подивимося судову практику, і далі будемо думати, чи варто щось 

змінювати. Це моя думка для того, щоби не сталося "Вадима Денисенка-2". 

До зустрічі в залі голосувань.  

 

 


