
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань запобігання і протидії корупції  

03 лютого 2016 року 

Веде засідання Голова Комітету СОБОЛЄВ Є.В.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є зауваження, пропозиції до порядку денного? 

ЛУЦЕНКО І.В. Шановний пане головуючий! 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, пане Ігорю. Будь ласка, Ігор Луценко. 

ЛУЦЕНКО І.В. Справа в тому, що ми колегою Бориславом 

Юхимовичем Березою і членами комісії з відбору антикорупційних 

прокурорів, і засідання в неї зараз триває. Ми боїмося їх надовго лишати 

самих. І ми тут будемо дуже… 

БЕРЕЗА Б.Ю. Годину максимум. 

ЛУЦЕНКО І.В. Максимум годину. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це дуже поважна причина. 

БЕРЕЗА Б.Ю. ...як тільки приходить, то треба йти. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми з великою повагою ставимося до необхідності 

вигнання безсовісних кандидатів, які паплюжать ідею антикорупційної 

прокуратури. Якщо немає інших пропозицій, давайте тоді спробуємо почати 

з важливих рішень, щодо яких треба визначитися якомога швидше. Моя 

перша пропозиція: давайте запросимо Айвараса Абромавичуса на засідання 

нашого комітету. Тому що те, що він сказав, не може залишено парламентом 

бути без розгляду. Немає заперечень? 

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Можна ще Антикорупційного прокурора і 

керівника Національного антикорупційного бюро. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це лягає в другу пропозицію. Я пропоную ініціювати 

наступного тижня зустріч по домовленості, з часом, коли буде зручно, членів 

нашого комітету з Громадською радою і керівництвом антикорупційного 

бюро. Я не знаю, як вам, але мені вже стає страшно, чому немає арештів. 
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Мені здається, що ми маємо стільки багато корупційних справ, які є на 

поверхні. І фактично далі результат є відсутній. Ясно, що… 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступного тижня ми працюємо в комітетах. І я з 

вашого дозволу тоді ініціюю зустріч з Артемом Ситником, з Назаром 

Холодницьким і з Громадською радою, щоби ми поговорили. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Я би запропонував…. Ми з Ігорем сьогодні спілкувалися 

з Назаром Холодницьким. Він пропонує, дійсно це було би непогано, якщо б 

на 100 днів його праці його запросили б сюди. Це буде в березні, на початку 

березня. (Шум у залі) Він зможе відчитатися, що вже зроблено. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це хороша ідея. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Це його ідея. І це непогана ідея. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це хороша ідея, але я думаю… 

БЕРЕЗА Б.Ю. Якщо людина хоче відповісти… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, це хороша ідея. Я думаю, що це дві різні 

ідеї. Я думаю, що з ними треба зустрічатися зараз, і, можливо, без медіа, які 

нам пробачать в цьому випадку, бо нам треба серйозна розмова, чи все 

працює так добре, як ми  сподіваємося. Я тоді ініціюю таку зустріч, і потім 

домовляємося в робочому порядку. 

І ще одне хотів, щоб ми одразу вирішили. Ми з вами оголосили 

конкурс на пошук виборщиків Агентства з управління арештованим майном. 

Дали лише тиждень для того, щоб громадські організації подали 

кандидатури. За тиждень з трьох виборщиків є дві кандидатури обидва і 

обидві перед нами. Це прекрасна Дарія Каленюк, Центр протидії корупції, 

яку всі знають, і Гліб Канєвський, який представляє Центр політичних студій 

та аналітики. І він так само  давнім викривачем корупції особливо на рівні 

місцевого самоврядування. Я хотів запропонувати, щоби ми вислухали обох 

кандидатів, оскільки вони є. І вирішили, що ми далі робимо, чи продовжуємо 

конкурс і чекаємо наступних кандидатів, чи затверджуємо двох кандидатів з 

трьох. Немає заперечень?  
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Тоді Дарія і Гліб, будь ласка, по черзі. Буквально 5 хвилин, як ви 

бачите цей процес, і чому вам, можливо,  йому допомогти. Біографії є у 

папках у всіх. 

КАЛЕНЮК Д.М. Доброго дня, шановні депутати. Дякую, що 

запросили. Так, Центр протидії корупції подав мою кандидатуру в 

виборщики керівництва агентства закон про яке був прийнятий в листопаді. 

Власне, Центр протидії корупції і я безпосередньо питанням повернення 

активів займаємося з моменту створення центру 2011 року. За часів 

Януковича це питання можна було розглядати тільки в контексті повернення 

коштів, які були арештовані за кордоном. І ми тоді підняли, ми дослідили 

справу Лазаренка і виявили, що в Вашингтоні триває цивільне провадження 

стосовно 250 мільйонів  доларів Лазаренка. І ми розробили   орієнтовне 

бачення як би повернути ці кошти назад в Україну.  

Під час Євромайдану я безпосередньо координувала кампанію  

"Янукович-інфо", де ми систематизували інформацію публічну, доступну про 

активи Януковича та його соратників. Систематизували і англійською мовою 

і поширили серед ключових депутатів і правоохоронних органів країн 

Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. Я думаю, завдяки цим 

зусиллям в тому числі було досягнуто накладання санкцій на Януковича і 

його соратників. І відразу після Майдану ми почали досліджувати і вести 

активну адвокацію з метою, щоб українська сторона якимось чином 

повертала кошти, які розкрадаються. І ми виявили ряд прогалин в 

українському законодавстві. Одним з цих прогалин, власне, було те, що ми 

не можемо нормально арештувати і  нормально передати те майно, яка навіть 

арештовується в Україні.  

Ми провели в 14-му році першу конференцію з питань повернення 

активів міжнародну, де запросили  кращих і українських, і міжнародних 

експертів. В минулому році ми провели другу міжнародну конференцію з 

повернення активів, випустили аналітичну записку про  повернення активів, 

де було ряд рекомендацій. Одна з рекомендацій було створення окремого 
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органу з управління арештованим і конфіскованим майном. Ця рекомендація 

вже давно була рекомендацією ГРЕКО до України. Власне, вона також 

відображена у вимогах Європейського Союзу. Уряд розробив законопроект з 

питань управління… агентство з управління… розшуку і управління 

арештованим і конфіскованим майном, який був дещо видозмінений і 

прийнятий народними депутатами в листопаді.  

Зараз в рамках візової лібералізації одним з п'яти антикорупційних 

вимог, однією з з п'яти антикорупційних вимог є вимога ЄС поправити цей 

законопроект. наскільки мені відомо, в уряді зараз розробляється такий 

законопроект.  

Ось, власне, моя роль. Я знаюся на цьому – на питанні повернення 

активів. Я розумію, для чого  створюється це агентство, маю великий досвід 

в  конкурсних комісіях. Зараз в конкурсній комісії антикорупційного… з 

обрання антикорупційних прокурорів разом з Ігорем Луценком і Бориславом 

Березою.  

Ну, да. Все. Добре. Все, власне, дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи є запитання до Дарії? У мене тільки одне 

запитання: чому ви не балотуєтеся на керівництво агентства, а лише на 

виборче керівництво. 

КАЛЕНЮК Д.М. Ну, по-перше, потрібно спочатку поправити закон. 

Мені здається, що початок конкурсу саме на керівника має відбутися 

виключно після того, як ми виконаємо цю вимогу Європейського Союзу, щоб 

люди знали, на що вони подаються. Тому ще те, що очікує від нас Євросоюз, 

відрізняється від того, що зараз прописано в законі. Це перше. 

І друге. Я там, здається, по критеріям не підпадаю, так що… Моя роль  

в конкурсній комісії буде, я думаю, також можливою. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Глібе, вам слово для короткої презентації: чому для вас це важливо. 

КАНЄВСЬКИЙ Г.О. Гліб Канєвський, Центр політичних студій та 

аналітики. Я представляю громадську організацію, яка займається 
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антикорупційною діяльністю вже, в принципі, більше 4 років. Ми 

спеціалізуємося на моніторингових компаніях. Ми проводимо моніторинг як 

в сфері державних закупівель, так і в інших сферах використання фактичних 

коштів. Акцент робимо також на деклараціях посадових осіб. І відповідно 

нашу команду зацікавила участь у даному конкурсі, так як ми маємо 

безпосередньо досвід у роботі, у роботі по стеженню за корупційними 

статками безпосередньо різних посадових осіб. 

Що стосується моєї особистості, то я займаюся також журналістською 

діяльністю. Написав більше 30 різних таких антикорупційних матеріалів для 

Forbеs, Радіо Свободи, "Українська економічна правда", де безпосередньо 

здобув досвід такого, такого чіткого моніторингу і контролю над посадовими 

особами. І тому вважаю, що мої знання в даній сфері зможуть допомогти 

відібрати гідну особу на посаду голови агентства. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо.  

Чи є запитання до Гліба? Теж немає. Колеги, я тоді пропоную 

затвердити Дар'ю і Гліба як рекомендації від комітету до парламенту обрати 

їх виборщиками керівництва Агентства з управління арештованим майном. І 

дати ще тиждень громадським організаціям для того, щоб вони 

запропонували нам третього кандидата на виборщика.  

Скажу чесно, ми маємо дуже хорошу проблему, громадські організації 

не вмовиш тепер брати участь в конкурсних комісіях, тому що всі розуміють 

наскільки це велика, відповідальна і часом важка робота. Це означає, що, 

справді, конкурси в цій частині принаймні проводяться серйозно, і ми маємо 

цю проблему тепер заманити людей в конкурсні комісії.  

Якщо немає інших пропозицій, прошу тоді проголосувати за 

кандидатури Каленюк і Канєвського і оголосити за тиждень ще збір заявок 

від громадських організацій.  

Хто за те, щоб підтримати кандидатуру Дар'ї, прошу проголосувати. 

Дякую.  
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Хто за те, щоб підтримати кандидатура Гліба, теж прошу 

проголосувати. Дякую.  

Не було нікого. Були люди, які не голосували зараз? Дмитре, ви 

утрималися, так?  

ДОБРОДОМОВ Д.Є. За другу пропозицію. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За другу пропозицію Добродомов Дмитро утримався.  

Чудово. Тоді цю частину роботи ми виконали. Дар'я, Гліб, дякуємо. 

Вітаємо. Сподіваюся, парламент підтримає вас так само. 

Переходимо до першого пункту порядку денного законопроект Івана 

Мирного. Він знову прогулює наш комітет і попросив без нього розглянути 

його законопроект. Чи є в когось зауваження чи пропозиції альтернативні 

тим, що радять експерти комітету відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства рекомендувати прийняти за основу? Якщо немає, прошу 

проголосувати за цей проект рішення. Дякую. 

Переходимо до антикорупційної експертизи? Другі матеріали, я, як 

завжди, зачитую. 

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Єгор, Єгор, а, може, розглянемо… Міністр, 

заступник міністра освіти є у нас присутній. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вітаю, Андрію. З якого приводу? 

(Не чути)  

ГЕВКО А.Є. 2-г повторно, щоб він не чекав. Щоб ми його могли… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А ми викликали вас через те, що є дискусія щодо 

якості Закону про освіту, так. І відповідно ви представляєте уряд в даному 

випадку як розробника. Прекрасно, Андрію.  

Який це номер матеріалів? 

ГЕВКО А.Є. 2-г питання. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу тоді Івана Мельничука (правильно?), 

поставити ті зауваження, які були. І Андрія відреагувати. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Доброго дня. У статті 10 даного закону пропонується 

серед документів, що підтверджують здобуття особою професійної освіти 
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разом з дипломами видавати такий документ, як сертифікат про професійне 

навчання. Але ні Закон про освіту, ні постанова Кабміну не називають 

документа. Поясніть, будь ласка. На наш, на мій погляд, тут я би хотів 

пояснень. 

ГЕВКО А.Є. Новим законом, я хотів би наголосити, що це саме є нова 

версія Закону "Про професійну освіту", це повністю новий закон. І 

відповідно передбачається перше, що за акредитованими програмами, тобто 

навчальний заклад, який за акредитованими програмами буде видавати 

дипломи державного зразка, тобто документи державного зразка, які 

відповідно затверджені постановою уряду і так далі, він має право… Тобто 

вони проходять процедуру акредитації, і вони видають. Але також ми 

передбачили, що в разі проведення навчального закладу, наприклад, курсів 

там підвищення,.. курсів кухарів з якоїсь там маленької специфіки, там, да, – 

випічки чогось там, – то вони мають право проводити такі курси і, 

відповідно, видавати свої сертифікати. То це, це ті програми, які навчальний 

заклад сам запроваджує. І щоб не проходили вони цю сертифікацію, 

акредитацію цієї програми… Тобто ми розширюємо можливість для 

навчальних закладів надавати не тільки освітні послуги в порядку 

відповідних спеціальностей, які в нас затверджені там по переліках і так далі, 

а щоб і також додаткові… От дуже популярними є різноманітні майстер-

класи з чогось там. Щоб вони проводили ці курси, ці навчання. І відповідно 

за результатами цих навчань вони будуть видавати власні сертифікати, власні 

документи.  

Так само у нас в Законі "Про вищу освіту" передбачено, що якщо 

навчальний заклад не… за неакредитованою програмою видає дипломи… 

власні дипломи, а не дипломи державного зразка. Тобто ми розмежовуємо ту 

частину, де держава несе відповідальність за якість і ту частину, яку 

навчальний заклад здійснює сам і надає документи відповідні. Таким 

чином… для того це… Тут я не бачу жодної проблеми корупціогенного 

чинника і так далі.  
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МЕЛЬНИЧУК І.І. Ну дякую, що пояснили.   

Друге питання. У статті 21 зазначено, що засновник закладу 

професійної освіти здійснює інші повноваження, передбачені 

законодавством. Під поняття "інші" можна підвести, що завгодно. 

Поясніть, будь ласка, що ви мали на увазі. 

ГЕВКО А.Є. В даному випадку мова йде про… це йде про перелік 

платних послуг, який чітко визначає це у нас потім законодавством, який 

може надавати навчальний заклад. Тобто інші види діяльності – це ті види 

діяльності, які у нас йдуть… на сьогоднішній день є діюча постанова 

Кабінету Міністрів ….96, де передбачено, що саме навчальний заклад які 

послуги може надавати. Мова йде про платні послуги. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Як би тут зрозуміло, "платні послуги".  

Я можу, Єгор Вікторович, ще буквально відступити від цього 

законопроекту і раз тут є заступник міністра освіти. Недавно мною було 

надіслано запит на ім'я Міністерства освіти. 

В Бершицький медичний коледж було в цьому році понаднормова 

прийнято п'ятеро дітей, з яких получили плату за навчання за рік, получили 

оплату за проживання у гуртожитку і через 4 місяці їхнього навчання їм було 

повідомлено про те, що їм треба забрати документи і піти з коледжу, тому що 

вони не були… ліміт цього коледжу не позволяв їх прийняти. 

Я в присутності членів комітету, з вашого дозволу голови комітету, ще 

раз звертаюся. Зверніть, будь ласка, увагу на цей запит. Він є від мого ім'я. 

розберіться. Тому що дитячі серця на сьогоднішній день не можуть 

зрозуміти, чому вони провчилися 4 місяці у коледжі, оплатили навчання за 

рік і оплатили у гуртожитку, і їм зараз кажуть, що їх прийняли неправильно і 

заставляють іти назад у ту школу, в яку було надіслано за підписом 

директора цього училища бумаги про те, що вони являються студентами і 

зараз вони мають вернутися у свої класи і пояснити, чому за півроку вони так 

і не стали студентами. Дякую.  
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ГЕВКО А.Є. Ну, я, якщо можна, прокоментую. Перш за все, це, 

напевно, швидше за все, це є заклад комунальної власності. Але тут 

проблема, насправді, стоїть в керівнику. Я думаю, що ми… ваше звернення 

буде направлене в Державну інспекцію навчальних закладів центрального 

органу виконавчого влади, які здійснюють якраз нагляд за такими ситуаціями 

тобто. І вони перевірять цю ситуацію з виїздом, щоб для того, щоб з'ясувати, 

тому що… Але відверто я вам скажу, що є ліцензійний обсяг, який 

навчальний заклад не повинен перевищувати. Тут спроможність навчального 

закладу навчати саме таку кількість дітей, яка забезпечується. Якщо вони 

взяли більше, понаднормово цього ліцензованого обсягу, це є порушення 

керівника і з керівником треба розбиратися. Але зрозуміло, що з дітьми в 

даному випадку є ситуації, коли є процедура збільшення ліцензованого 

обсягу. Це не є проблема, насправді. Це проблема може вирішитись. Але тут 

треба дивитися на відповідальність безпосередньо керівника цього 

навчального закладу. Тобто тут є, ну, його прорахунки в роботі.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Є інші запитання щодо законопроекту? Тоді давайте по ньому зробимо 

голосування, так. Пропонується визнати із зауваженнями таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Прошу прийняти 

рішення. Законопроект номер 3231.  

Дякую. Утримався? Ігор Луценко.  

Добре. Повертаємося до матеріалів номер 2. 3342. Чи є зауваження? 

Якщо є зупиняйте мене. 3446. Я пропоную його відкласти і запросити 

спеціалістів з цієї сфери. Ініціатива законопроекту полягає в тому, щоб 

скасувати контроль і в тому числі позначки продуктів з ГМО чи без ГМО з 

дуже цікавим поясненням, вони ж заборонені. Але, я думаю, що, якщо буде 

скасований контроль, то якраз заборона повисне в повітрі і фактично буде 

ігноруватися. Я би хотів, щоб ми до цього прискіпливіше поставилися.  

(Не чути) 3446? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, 3.4, 4.6 матеріалу номер 2.  
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Тому давайте викличемо і авторів, і прихильників ГМО, і противників 

ГМО, і разом  з ними розберемося.  

3575, 3600, 3609, 3638, 3642 з зауваженнями, 3647, 3677, 3709, 3775 і 

3788. Якщо немає… 

СОРОЧИК Ю.Ю. 3642 відкликаний автором… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 3642 відкликано, так. Це про квоти на соціальну 

рекламу.  

Окрім цього законопроекту і законопроекту 3446, прошу всі інші 

визнати такими, що відповідають вимогам антикорупційного законодавства, 

прошу голосувати.  

Дякую. Ігор Луценко утримався знову. Це я для стенограми називаю.   

2а по 1354 парламент вже ухвалив рішення в першому читанні. В мене, 

до речі, колеги, прохання до вас. Я просив у залі, щоби нам дали більше часу. 

Ви пам'ятаєте, що в нас були дискусії щодо цього законопроекту. Я думаю, 

що нам треба солідарно відстоювати цю позицію, коли нам насправді 

потрібно більше часу для аналізу.  

Законопроекти номер 1377 просять відкласти експерти так само як 

2004а і 2034а. Вони фактично тільки зараз прийшли.  

Про житлово-комунальні послуги дуже важливий законопроект, який 

ми теж ухвалили в першому читанні вчора. Але до нього зауважень і не було. 

Я думаю, ми рішення не будемо формальне приймати, але добре, що він 

пройшов в першому читанні.  

2050а, Дмитро Добродомов. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Дивіться, там, в цьому законі є начебто все 

правильно, йдеться. Але там деякі положення, вони носять оціночний 

характер. Про що йдеться? Наприклад, визначення: ідеологія тероризму. 

Взагалі не зрозуміло, що це таке. Це перше. Ну, це до корупціогенності 

нічого не має, це можна просто… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зауваження. 
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ДОБРОДОМОВ Д.Є. Так, зауваження. А от де пропонують повністю 

заборони без дозволу оперативного штабу розголошувати інформацію про 

переміщення військовослужбовців, – ну, це зрозуміло, – які залучаються або 

плануються до залучення антитерористичної операції. Стани бойової та 

мобілізаційної готовності, технічний стан озброєння, військовий,.. і далі, 

морально-психологічний стан. Про що йдеться? Що, чи не може це 

призвести, – я хотів би навіть десь порадитись, – до замовчування інформації, 

наприклад, яка стосується корупційних скандалів. Наприклад, поганого 

забезпечення армії. Тобто, якщо це буде введено у вигляді закону, 

розповсюдження будь-якої інформації, так? От, чи можливо рекомендувати, 

можливо, чіткіше формулювання з тими обмовками? Тому що, якщо буде 

закон, то тоді військовослужбовець, навіть який бачить ту чи іншу 

проблему… Ну, наприклад, проблема харчування, ну, або корупційні,.. про 

що ми знаємо, що відбувається там на лінії зіткнення, то йому буде 

заборонено навіть говорити це законом. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, всі підтримують таке зауваження. Це 

можливість запровадження цензури, яка точно не є в інтересах України. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Бо все решта то, що стосується військової 

таємниці, ну, логічно і зрозуміло… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дописуємо тоді зауваження. Дивіться, колеги… 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. 2050а…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступні законопроекти 2122а і 2122а-1, в нас до них 

є великі запитання. Але Сергій Рибалка зараз веде засідання комітету по 

фінансах – один із авторів цих законопроектів. І просить почекати його, щоби 

він міг виступити особисто. Я думаю, ми підтримуємо колегу. Головне, щоби 

він встиг до нашого закриття. І в нас є спеціалісти (правильно?) від страхових 

організацій. Дякуємо, що ви прийшли. Ми тоді разом з вами почекаємо 

Сергія, так? 

2160а-1, 2237а. Прошу, Юрій Дерев'янко. 
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ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Добрий день, шановні колеги, шановні присутні, 

2160а-1.  

Значить, в цьому законопроекті пропонується доповнити новим 

пунктом, відповідно, до якого до гуманітарної допомоги не відносяться 

підакцизні товари, крім транспортних засобів, які можуть бути використані 

або переобладнані для задоволення соціально-економічних потреб села, 

селища та міста. Це 21,60а-1. 

Значить, для, ще раз повторюсь, які можуть бути переобладнані або 

використані для задоволення соціально-економічних потреб села, селища та 

міста відповідним комунальним підприємством.  

На мій погляд, формулювання транспортних засобів, які можуть бути 

використані або переобладнані для соціально-економічних потреб воно 

досить таке широке, я думаю, що тут… 

(Не чути)  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Я думаю, що тут треба вказувати або… тут мова 

йде про те, що вони… не сплачується податок. От. Тому мова має йти або 

про якийсь спеціальний транспорт, який є по переліку або, ну, більш якось 

чітко це формулювати. Інакше, тут може ця норма використовуватись дуже 

гнучко. На ваш розсуд: або це зауваження, або пропозиція автору 

підкорегувати це.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Дозвольте, я? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Іван Мельничук.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Олегу Осуховському скажу. Це точна копія мого 

законопроекту, який був поданий місяць до того, точна копія. Головко його 

подав пізніше. Я поясню, що я мав на увазі 

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Ну, може не точна копія. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Точна, я дивився. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, прізвище автора інше.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Я поясню, що я мав на увазі, Юра.  
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Значить, є сільські громади, вот, у селах і вони дружать із гмінами у 

Польщі. Зараз, наприклад, треба на сільську громаду, на велику сільську 

громаду треба пожежний автомобіль. На іншу сільську громаду треба 

автомобіль для вивозу сміття, щоб вони на конях не вивозили. Вот, я 

пропонував що, що якщо одна гміна в Польщі дарить іменно на цю сільську 

громаду якусь спецтехніку і я там чітко розшифровував яку, чисто для того, 

щоб ….. Тоді я хотів, щоб це не… ця техніка оподатковувалася, тому що вона 

обично буває б/ушна, обично буває, чорт його знає, якого року, але 

придатна,і вони просто хотіли подарувати. Ну, вносив я запобіжник у цей 

закон, що ця сільська громада не має права її продати ніяким чином. Якщо 

нехай вона навіть там згниє. Вона єдине, що може, подарити її такій сільській 

громаді, але нижче… Да, яка потребує цього, якщо у неї вже є краща… От 

що я мав на увазі оцим законом. Розумієте, він як би дуже простий, з однієї 

сторони, але я розумів, що треба  буде іменно пояснювати смисл цього 

закону. Тому що зараз, наприклад…. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже добре і влучно. У мене наступна пропозиція, 

давайте попросимо Олега поговорити з Михайлом про внесення цих 

запобіжників. Це буде найбільш мудрим. Напишемо зауваження, да. Додаємо 

тоді ці зауваження.  

2237а, 2257а, 2280а-1. Прохання відкласти 2309а-1. Перенести, так. 

2316а, 2319а ухвалено в першому читанні. 

БЕРЕЗА Б.Ю. А ви розумієте, що там обман простий. Подождите, 

давайте секундочку. А это называется двухходовка то, что 2319а. смотрите, 

подал его Кабмин. Это техничнейшая работа. Это фактически обманули всех. 

Что сделали? Кабмин подает законопроект. После чего, этот законопроект 

этот кабминовский отправляют на… При том, он прошел без комитетов. Кто 

может проверить, можете проверить. Этот законопроект на нашем комитете 

не был изначально. Я ж секундочку, я сейчас все расскажу. Смысл такой, что 

опри приватизации можно подключать экспертов. При том нет процедуры 
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подключения экспертов, и оплата этих экспертов без ограничения из 

бюджета. Четко есть это прописано.  

Значит, рассказываю. Крім того, пропонується не включати суму 

оплати праці радників КМУ по договору … у рази, коли їх оплата буде 

оплачуватися з Державного бюджету України. Мы никогда не узнаем, 

сколько платят этим держ… радникам.  

Так вот, что происходит дальше. Кабмин отзывает этот закон, его 

подает дальше Иванчук со своими правками, чуть-чуть изменив. И дальше 

мы нормально можем его подносить как второе чтение. Господа, ну, это же 

обман. Это манипуляция, самая обычная манипуляция. То есть фактически та 

самая знаменитая двохходовка, когда один подает и отвлекает общественное 

внимание, а второй пытается просто заработать на этом. И мы после этого 

боремся с коррупцией? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бориславе, ми цінуємо ваш полум'яний захист проти 

корупціонерів, але в цьому законопроекті йдеться про відміну цього, 

ідіотської практики продажу 5 або 10 відсотках на біржах,.. 

БЕРЕЗА Б.Ю. И вписали туда… Да, но… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …що гальмує дуже багато приватизацій. Ми 

говоримо зараз про законопроект 2319а. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Да. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми не говоримо про законопроект Іванчука.  

БЕРЕЗА Б.Ю.2319… 

СОРОЧИК Ю.Ю. Колеги, можна дати пояснення? Законопроект 2319а 

розглядався разом із законопроектом… 

БЕРЕЗА Б.Ю. Вместе, да. 

СОРОЧИК Ю.Ю. …2319д. Значить, законопроект 2319д прийнятий з 

врахуванням зауважень, ну, так голосували в сесійному залі… 

БЕРЕЗА Б.Ю. Да, ми проголосовали. 

СОРОЧИК Ю.Ю. 2319а. Тому сьогодні нам уже недоцільно розглядати 

на антикорупційність. 
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БЕРЕЗА Б.Ю. Поздравляю. Вот так разводят всех остальных. То есть 

вы только что увидели, как это сделали: просунули законопроект, за который 

зал отдал свои голоса. И где мы сами проголосовали за абсолютно 

коррупциогенную норму. Слава Богу, я за этот законопроект… (Шум у залі) 

БЕРЕЗА Б.Ю. Ну, на второе чтение, а получается, что мы можем только 

уговаривать теперь народных депутатов не голосовать за этот законопроект. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По-перше, кожен з нас може подати правки. По-

друге, оплата… 

БЕРЕЗА Б.Ю. … надо пресекать. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …оплата цих радників при приватизації, єдина зміна 

в законодавстві, яка є, це те, що можна залучати кошти міжнародних донорів 

на цю оплату. Ось і все. Я не бачу там великих підстав переживати. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Нету ограничений, нету механизма и нет прописано, на 

каком основании что платится. То есть, на самом деле, за припортовый, за 

оценку Одесского припортового завода можете совершенно спокойно 

заплатить сумму, эквивалентную 10 процентам стоимости этого завода. 

Нигде ограничивающих моментов нет. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так їх і зараз немає в законодавстві. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Чому? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми не говоримо про те, що це запровадження 

корупції. Ми говоримо про те, що це, можливо, недостатнє регулювання, 

якщо йти регулюванням всього в законах. Що теж є інколи викликом. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Егор Викторович, это не попытке регулировать или не 

регулировать что-либо, это попытка узаконить возможность фактически из 

бюджета без отчета давать деньги всем, кому попало. Ну на это можно 

закрыть глаза. Это не первый законопроект, который проходит мимо нас.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так… Бориславе, ще раз. Йдеться про те, що цей 

закон дозволяє використовувати гроші канадського агентства з розвитку для  

оплати по… 



16 

 

БЕРЕЗА Б.Ю. …дается Украине. Которые можно использовать 

совершенно по-другому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На саме ці цілі.  

БЕРЕЗА Б.Ю. Да. Но еще раз говорю…. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вони не дають ніколи гроші безконтрольно. Вони 

визначають… 

БЕРЕЗА Б.Ю. Только оценку производят на...... основании выводов 

Кабмина. Неужели не понимаете?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре! я пропоную перенести цю дискусію на рівень 

правок і голосування в залі. Давайте далі йти.  

2322а, 2322а-1, 2328а… (Шум у залі)  Ті самі!   

(Шум у залі)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, пррошу Іван Мельничук.  

МЕЛЬНИЧУК І. І. Законопроект Королевської. 

Дивіться, тут є такий маленький нюанс. По-перше, законопроект  

фактично перефразовує те, що вже є в законодавстві. Але разом з тим… 

(Шум у залі)  

2322а-1. Законопроект Наталії Королевської.  

Дивіться, тут… разом з тим, сьогодні в законі є лиш надання дозволу 

підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів на право 

користування пільгами з оподаткування фінансової допомоги. а в даному 

законопроекті Королевської вводиться ще і нові поняття: скасування і 

відмова в наданні такого дозволу. 

На мою думку, от іменно скасування і відмова в наданні дозволу 

організаціям інвалідів на отримання і є корупційна складова. 

Давайте ми дамо експертам, нехай  додатково подивляться. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Може ви хочете побачити Наталю Королевську?  Ну, 

давайте її викличемо як автора, і справді ще раз подивимося і попросимо 

Міністерство соціальної політики Розенка, да, щоби він допоміг розібратися. 

Тоді  відкладаємо цей законопроект. 
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Добре. 2328а, 2336а, 2342а, 2345а, 2353а, 2355а, 2360а, 2261а, 2381а, 

2372а, 2377а, 2378а, 2397а, 2401а. прохання відкласти наступний  2411а про 

територіальну оборону. Ігорю, ви теж зверніть на нього увагу. Ви цікавились 

цим напрямком. 

2408а, і теж прохання відкласти 2425а, Іллєнка, Левченко. 2426а там 

все в порядку. 2428а, 2430-1, 2436а, 2443а. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Можна, Єгор? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Юрій Дерев'янко. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Ми проскочили 2408а, так? 2408а. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Яка сторінка?  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Це сторінка 4. Тут пропозиція-зауваження 

сформулювати автора. Мова іде про що? Про те, що … 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я його не бачу взагалі. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б.  Є. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Між якими він законопроектами. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Він знизу третій. На четвертій сторінці знизу 

третій. На четвертій сторінці знизу третій.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, про газ.    

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Про газ.  

Цим законом передбачається встановити, що якщо обсяг природного 

газу видобутого на території України більший від обсягу спожитого 

природного газу всіма фізичними особами, теплогенеруючими та 

теплопостачальними організаціями і бюджетними установами, то постачання 

надлишкового обсягу природного газу здійснюється будь-яким іншим 

споживачем. І мова йде про те, що в даному випадку цим законом не 

визначається, за який період цей… порівняння це відбувається за місяць, за 

квартал, за рік. Тобто, коли мова йде про видобуток і про споживання. От. І 

тому, я думаю, треба зауваження таке сформулювати авторам, щоб вони 

підкорегували і… 

(Не чути) Добре, підкорегуємо.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте. Це взагалі така утопічна ідея розділити газ в 

трубах. Але давайте зробимо це як зауваження.  

БЕРЕЗА Б.Ю. Егор Викторович, я прошу прощения, пропустили 2261.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А він де розташований?  

БЕРЕЗА Б.Ю. Третья страничка, в самом низу.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Називали. Називали.  

Кажіть. Борислав Береза.  

БЕРЕЗА Б.Ю. 2261. Даний законопроект стосується забезпечення 

безперервного процесу харчування особового складку Збройних Сил України 

та інших військових формувань. Державні закупівлі повинні відбуватися на 

конкурсних торгах, які б забезпечували особовий склад ЗСУ належним та 

якісним харчуванням.  

Однак, недоречним є укладення додаткових угод з суб'єктам 

господарювання, переможцем процедури закупівлі на 3 роки після збігу 

строку основного договору та за результатами проведення конкурсу. 

Відсутність конкурсної процедури створить умови для здійснення 

корупційних дій або виникнення корупційних правовідносин. А зараз, ну, ми 

знаємо, що в цій… це сама корупційна складова зараз… сама велика 

складова, тому що саме там є дуже багато питань. І чотири структури, які 

зараз контролюють постачання їжі в ЗСУ, це структури, які належать до так 

званого Юри Єнакієвського.  

Що ти теж там участвуешь?  

(Не чути)  

БЕРЕЗА Б.Ю. А ти про це не знаєш? Що робиться? Это тебе так, не 

Кононенко отжимать.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте відкладаємо тоді законопроект… 

БЕРЕЗА Б.Ю. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Запрошуємо експертів і журналіста Юрія Бутусова.  

БЕРЕЗА Б.Ю. А почему Юрия Бутусова, а не Юру Єнакивского? 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому що в нас немає права арештовувати. І автори 

само собою, так.  

Насправді там іде довготермінових контрактів є дуже важливою. Бо без 

довготермінових контрактів немає інвестицій в інфраструктуру. Ніхто не 

хоче цим займатися. Але давайте обговоримо.  

Прохання відкласти 2444а так само. 2448 а розглядаємо. Там проблем 

немає. 2449а, 2454а.  

Прошу Іван Мельничук. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. В цьому законопроекті встановлюється мораторій 

для вилови риби в промислових цілях. Але він не стосується вилову в 

науково-дослідних, науково-промислових, дослідно-конструкторських цілях. 

Ну, я не знаю як ви, я дуже багато стикався і в земельних питаннях з цими 

науково-дослідними інститутами, які роздають землю направо, наліво 

підприємцям якоби  опять же для проведення дослідів і тільки тому, що у них 

є у назві науково-дослідний. А тут получається, що в моєму розумінні 

створюється корупційний ризик. Тому що будуть вибрані підприємства, 

окремі підприємства тільки, які будуть займатися таким науковим виловом. І 

будуть ловити рибу стільки, скільки їм треба. Тому що у статті 1 цього 

закону взагалі відміняється ліміт на вилову риби на наукові цілі. Ну, як, якщо 

відміняється ліміт вилову риби для наукових цілей і, ну… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну секунду. У нас кворум не зникає з… 

БЕРЕЗА Б.Ю. Ми вибачаємося. Нам треба іти на відбір 

антикорупційних прокурорів.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Успіхів, колеги. все в порядку.  

Прошу, пане Іване. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Шановні колеги, любий закон, люба дія, в якій 

відміняється якийсь ліміт і не обмежується нічим. Ну, вилов риби в наукових 

цілях. Ліміту вилову риби немає.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є логіка. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Як про мене, це однозначно корупційна складова. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Є логіка. Тоді просимо експертів дивитися.  

Запрошуємо авторів і запрошуємо представників Рибагентства у відставці, 

які зможуть допомогти. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Тим більше, що в цьому законі Держрибагентство  

вообще відсторонили від їхньої… від їхнього нагляду.  Лишили тільки за 

екологічною  інспекцією. Ну ….вона недалеко втікла від  рибагентства, але… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чудово. Тоді це відкладаємо і прискіпливіше 

розбираємося зі спеціалістами.  

2457а. Теж прохання відкласти  2462…. І 2465а теж прохання 

відкласти. Перепрошую, просто багато законопроектів зараз поступили і 

немає часу достатньо їх аналізувати добре.   

2467а, 2470. Прохання відкласти  2470а і 2474а-1.  2474а пропозиція – 

затвердити.   2511а так само. 2518а, 2522а,  2532а.  

Знову прохання відкласти 2556.   

2622 пропозиція: визнати таким, що відповідає вимогам законодавства. 

2636 доопрацьований. 2777-1, 2782, 2814. 

Знову прохання відкласти два законопроекти: 2829 і  2839. Тут з 

портами треба розбиратися серйозно. 

Артеме, якраз можемо поєднати це з  тією темою, яку ви порушили.  

2867. Депутат Рабінович пропонує Президенту, Кабміну і нам платити 

за утримання будинків, в яких ми працюємо, цим законопроектом. Тут 

корупції немає. 2885, 2942, 2714 доопрацьований. Знову прохання відкласти 

по ГМО 2977. І так само ми вже запрошуємо експертів, просто їх разом 

розглянути.  

2985, пропозиція визнати таким, що відповідає вимогам законодавства. 

Так само 1042 доопрацьований. 

3029.  

3035 я теж пропоную відкласти і розглянути разом з авторами. Це 

бурштин, ми з вами зупинили попередній законопроект як корупціогенний. 

Цей кращий, але там теж є частина запитань. Наприклад, право розробляти 
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надається тому, хто перший прийшов. Мені здається, що це великий ризик. 

Запрошували? 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. В мене прохання, колеги… 

? Там-там… Там не тільки питання про те, що першому дається. Там 

дуже багато насправді корупційних ризиків, тому, ну, його потрібно 

розглядати нам. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте так. Колеги з "Блоку Петра Порошенка", 

попросіть Розенблата прийти. Бо ми минулого разу визнали законопроект 

корупціогенним. І він потім дуже переживав і сумував з цього приводу. І 

законопроект не пройшов, що добре. Щоби не було суму цього разу, давайте 

разом обговоримо ці ризики. Якщо визнаємо корупціогенним, то в його 

присутності. Ну, на наступне пленарне засідання комітету. Не коли будуть 

слухання, а коли буде робота пленарна. 

Добре, поки відкладаємо. 3036, 3042.  

У вас зауваження? Іван Мельничук. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Да. Да, 3042. Дивіться, у статті 16 даного закону 

пропонується передбачити повернення земельних ділянок, наданих у 

користування інвестору, після закінчення окремих етапів пошукових і 

розвідувальних робіт лише у випадку, якщо це прямо передбачено угодою 

про розподіл продукції. В діючій на сьогоднішній день нормі інвестор 

зобов'язаний повернути беззаперечно, тому що такі землі передаються йому в 

користування без аукціонів та конкурсних засад. 

В частині 5-ій статті 19-ої пропонується покласти на державу 

відшкодування інвестору грошових коштів, пов'язаних із пошуком, розвитку 

і видобутку в них в межах ділянки надр, щодо якої укладена угода про 

розподіл продукції. В тому числі вартість майна, понесені до укладання такої 

угоди витрати у зв'язку з укладанням такої угоди. Я за що говорю? Простою 

мовою, зайшов інвестор і показав ціну на майно, дідько знає, яку, на своїй 

буровій і так далі. Провів він досліди, потім держава має йому відшкодувати 
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ці кошти за його майно. Хто і оцінює це майно, чому іменно такі кошти? 

Мені кажеться, тут по домовленості можна заводити любого інвестора, 

принімати на вєру його все майно. А потім йому ще держава відшкодовує це-

це майно. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це дуже важлива тема. Точно потрібна професійна 

дискусія, розвиток нафтовидобутку є державним інтересом. Давайте справді 

запрошувати і уряд, і "Нафтогаз", і розробників, і дискутувати. І Насалика 

давайте запросимо. Відкладаємо. 

3043. Там біди немає. 3044, 3044-1 прохання відкласти. 3047, це 

повноваження встановлювати тарифи на альтернативну енергетику. 3048, 

3049, 3068, 3078, 3081д, 3089, 3088. Наступний ухвалений уже нами. Там 

проблем не було. 3104. 3107 – прохання відкласти. 3242 – в прядку. 3248 і 

3249. Прохання визнати ці законопроекти такими, що відповідають вимогам 

антикорупційного законодавства. Без тих багатьох, що ми відклали розгляд і 

запрошуємо авторів. Прошу проголосувати. Дякую. Наступні,… 2-в чи 2-г? 

СОРОЧИК Ю.Ю. 2-б. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 2-б. Матеріали 2-б. 

Кошелєва не прийшла до нас, але просить відкласти розгляд, бо 

готується відкликати законопроект. Вона пішла з парламенту. (Шум у залі) 

Пане Ігорю, по партійній лінії. (Шум у залі) 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми хочемо дискусії професійної на комітеті. 3491, 

про освіту, там усе в порядку. 3516, 3560, 3574, 3630, 3633, 3635. 

3637, якраз Олена каже, що відкликаю. Ви, мабуть, якусь неправильну 

інформацію даєте про те, що відбувається на комітеті тут.  

3639. 3640. 3641, 3643, 3644, 3645, 3648, 3661, 3662, 3663, 3744, 3748, 

3748-1. Прохання  відкласти 3748-2 авторства Яценка для більшого вивчення. 

І так само 3753 авторства Антонищака.  



23 

 

Далі. 3749, 3754, 3754-1, 3762, 3772, 3777, 3778, 3781, 3785, 3800, 3810. 

Прошу за ці законопроекти проголосувати як такі, що відповідають вимогам 

антикорупційного законодавства.  

Колеги, прошу проголосувати. Дякую.  

Я, до речі, всередині "Самопомочі" розгорнув рух за те, щоб не 

голосувати автоматично за включення  в порядок денний. Мені здається, це 

єдиний спосіб зупинити цей вал, конвеєр законопроектів, який все одно 

нормально не розглядається і не проходять в більшості. В Конгресі 

Сполучених Штатів дуже серйозно дотримуються цієї процедури. Кожен 

депутат може подати законопроект, але тільки не чисельні депутати 

потрапляють, як вони кажуть, на підлогу. В тому сенсі, на розгляд навіть 

комітетів. Тобто має бути рішення, що ми беремося за цей законопроект і 

тільки тоді починається розгляд. А ми, коли автоматично на початку сесії 

голосуємо за 800 штук, ми потім себе прирікаємо на цю безумну роботу. 

(Шум у залі)  

Що є добрим. (Шум у залі)  

Я сподіваюся, що ні. Я пропоную окремо  голосувати за  включення 

кожного законопроекту.   

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, а потім починається безумство з аналізом їх.  

(Шум у залі)  

Так, ратифікації ми сьогодні ухвалили. (Шум у залі)  

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну те, що я кажу, дозволяє нинішній Регламент. 

Тобто не треба ніяких змін. Просто не голосувати і все.  

Мені здається, ми проголосували за Японію. Чи ми на цьому якраз 

зірвали роботу? (Шум у залі) Не було голосування?    

Добре. Тоді будемо вважати, що з ним все добре і будемо голосувати. 

Так само 0081 про Карпати, 3729. 3730, прохання відкласти. 3731, пропозиція 

затвердити. 3734, 3774. 1793-п, 3746, 3447, 3757, 3764, 3779 і 3780.  
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Прохання – затвердити ці законопроекти як такі, що відповідають 

вимогам антикорупційного законодавства. Прошу голосувати. Дякую.  

Матеріали 2-г. 33… 3231, 3504, 3667, 3669, 3672-1, з зауваженнями 

3673. 3691, 3694, 3695, 3697, 3701, 3706, 3758, 3770. Так само пропозиція 

визнати їх такими, що відповідають вимогам антикорупційного 

законодавства. Прошу голосувати. Ухвалено рішення. 

Матеріали номер 3. Авторство Антонищака, Мусія, 2304. Ви бачите, 

йдеться про формування земельних ділянок. Експерти вважають, що 

виключається чітка адміністративна процедура поділу та об'єднання. Які є 

думки з цього приводу? Альтернативні цим. Микола, це не та стара 

проблема, з якою була вже дискусія, ні? Ми запрошували так, цих..? 

(Не чути) Чотири рази. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чотири рази. Добре, тоді пропозиція визнати 

законопроект корупціогенним. Прошу голосувати за це рішення. Колеги, 

голосуємо. Дякую. 

Матеріали номер 4. 3157, Хлань, Гордєєв. (Шум у залі) Щойно було 

голосування по третьому, так. 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можуть сміливо відкликати, ми тільки "за". 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, знову тут величезний ризик від цих авторів йде 

про те, як через воду захоплюється земля. Я пропоную визнати законопроект 

корупціогенним, якщо немає інших думок. Прошу голосувати. Дякую. 

Матеріали номер 5. Ми хіба не домовлялися організувати дискусію з 

представниками ринку?  

(Не чути) А є представники ринку?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є зараз, так? Хто присутній з НБУ? А сідайте до нас 

ближче. Нам потрібен Нацбанк і Комісія по цінних паперах. Сідайте за стіл 

прямо, щоби ми вас бачили. 
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Вітаємо, вітаємо. В нас є дискусія чи цей законопроект… йдеться про 

законопроект 3498. Не має корупціогенні ризики.  

Ви бачили, в чому сенс зауважень чи треба повторити?  

СЕЛЕХМАН М.М. Якщо є можливість, повторімо, тільки зі слів 

секретаріату комітету чули зауваження. Ми не бачили… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Михайло, поділіться, будь ласка, аналізом. Це 

матеріали номер 5. Я тоді пропускаю їх, щоб колеги ознайомилися. А ми 

перейдемо до матеріалів номер 6, а потім повернемося. 

Ух! 3553. Це фантастична ідея – децентралізація атмосферного  

контролю. Повітря належить всім. Не може місцева рада регулювати повітря 

над собою. Якщо десь викиди, не дай Боже, відбуваються, то це не 

повноваження органів місцевого самоврядування. (Шум у залі)  

Да. Я думаю, що це дуже смішна і погана ідея – децентралізація 

контролю за якістю повітря. Абсурдна просто з фізичної точки зору. 

Є пропозиція визнати цей законопроект корупціогенним. Прошу 

голосувати. Дякую. Рішення прийнято. (Шум у залі)  

Одне рішення залишилося.  

(Загальна дискусія)  

(Шум у залі)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Одне рішення номер 5. Прийшли спеціалісти. Костю, 

прийшли колеги з НБУ і Держкомісії. (Шум у залі) 

Повертаємося до матеріалів номер 5. Колеги, увага! Олеже, Олеже, не 

відволікайтеся на дівчат. Увага! Прошу, Нацбанк і Держкомісію… Прошу 

зосередитися на Нацбанку і комісії по цінних паперах всіх членів комітету. 

Ви вже готові прокоментувати? Прошу. 

БУЦА Ю.Б. Якщо дозволите, я почну. Юрій Буца, член комісії з цінних 

паперів. Так, дякую членам комітету за увагу до нашого законопроекту, який 

досить системний для нас і важливий. Тут зауваження, яке було, які тут 

прописані, вони вийшли, напевно, трошки з нерозумінням термінології 

самого проекту закону. Тому що, про що йдеться, коли ми кажемо про 
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регульований ринок? Ми взяли директиву MiFID, ми цей законопроект 

писали з DBRD. Це фактично більше їхній продукт, ніж наш. Директива 

MiFID визначає поняття регульовані ринки. Ц ринки цінних паперів, ринки 

деривативів та інші ринки, які можуть бути, так. 

Тобто ми кажемо, що у випадку, якщо учасники ринку захочуть 

створити регульований ринок грошей, валютний ринок регульований, то 

правила, які розповсюджується на такий регульований ринок, повинні бути 

аналогічні тим правилам, які розповсюджуються на інші сегменти 

фінансового сектору. Це, в принципі, єдина норма, яка є стосовно 

регульованих ринків. Ми розуміємо, що в найближчій перспективі таких 

ринків не буде, вони не появляться. Тому ця норма фактично на майбутнє, 

якщо у нас буде в країні створена організована торгівля валютними 

цінностями, тоді вона буде працювати. Тому на даний момент, я так розумію, 

що зауваження було, що це якимось чином суперечить існуючому валютному 

ринку. Воно просто в паралельних площинах, воно не перетинається. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я згідний з цією оцінкою. В когось є інші думки? 

Тоді пропоную цей законопроект визнати таким, що відповідає вимогам 

законодавства. А ці переживання сформувати як зауваження, добре? Прошу 

проголосувати. 

САЛЕХМАН М.М. Я вибачаюсь. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У вас є інша думка? 

САЛЕХМАН М.М. Так, я хотів би додати коментар. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У вас інша думка чи така сама? 

САЛЕХМАН М.М. У мене інша думка. Я хочу додати коментар 

стосовно того, що ми будемо вносити зміни до цього проекту. Вони 

стосуються більш чіткого виділення того, що інструментами грошового 

ринку на нерегульованих ринках мають право торгувати банки, і Національна 

комісія з цінних паперів та фондового ринку не має права встановлювати 

правила для торгівлі банками.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозумів.  
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САЛЕХМАН М.М. Вони погоджуються також.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за інформацію. Чітке розмежування ваших 

повноважень є важливим справді.  

Прошу визнати законопроект таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства, прошу голосувати. І дякуємо вам за 

експертизу. На все добре.  

У нас залишилося "Різне". В мене прохання, давайте ми всі вивчимо ці 

матеріали. Я просто аеропорт… 

(Загальна дискусія)  

Стоп. Секунду, Юрій Дерев'янко, а я поки знайду матеріали номер 7.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Шановні колеги, я на рахунок "Різного". Ви, 

мабуть, чули всі про гучні скандали, пов'язані з коштами Кіотського 

протоколу. Сьогодні на комітет виносяться питання з тим, щоби ми отримали 

для комітету і в тому числі для розуміння, що відбувалося, стенограму двох 

засідань уряду. Коли уряд прийняв рішення щодо попередньої оплати під ті 

фіктивні фірми, які були. На превеликий жаль, стенограма засідання уряду 

відповідно до Регламенту не дається просто так,  а дається тільки на запит. 

Тому на запит комітету така стенограма може бути надана. Вона не є закрита. 

І прохання підтримати саме таке звернення, проект якого ми склали, і 

відповідно звернення є.  

І крім всього іншого, хочу сказати, що дуже добре, що на наступний 

раз ми запросили керівництва нашого Національного антикорупційного 

бюро. Тому що це так само кричущий факт, коли 29 грудня я повідомив 

персонально і Генеральну прокуратуру, і Службу безпеки України, і 

керівництво Антикорупційного бюро, надіславши повідомлення про 

обставини, що свідчать про злочин. І вдумайтеся, через 17 днів я отримав 

відписку про те, що Антикорупційне бюро буде проводити моніторинг того, 

що уже відбулося. Замість того, щоби протягом доби порушити відповідну 

кримінальну справу, а саме внести відомості до ЄРДР. Це означає, що у нас є 

і ці питання і інші, які, я сподіваюсь, ми зможемо навіть і без камер 



28 

 

сформулювати і задати керівництву Антикорупційного бюро, чому 

відбувається така вибірковість. Але, після того, коли уряд зробив цю піар 

компанію щодо цих всіх підтверджених фактів, вони внесли запис в ЄРДР 

через 21 день, і відповідно почали розслідування. Тому це якась дивна, чесно 

кажучи, реакція і подвійні якісь стандарти, де в одному і тому самому 

випадку вони не реагують і не вносять в реєстр, а в іншому випадку це було 

внесено після цих всіх великих гучних скандалів і піар акцій. Тому я прошу 

підтримати звернення до уряду, щоб отримати стенограми 23 грудні і 29, 

якщо я не помиляюсь, чи 30-го відповідно. І мати дискусію з керівництвом 

Антикорупційного бюро наступного тижня.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, це хороша ідея отримати прозорість як це 

рішення ухвалювалось урядом. Ставлю на голосування цей проект звернення, 

прошу підтримати.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Взагалі наші звернення розглядають просто як 

звернення. Вони в ЄРДР нічого не вносять.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми домовилися мати відверту розмову без камер з 

керівництвом Антикорупційного бюро, чи нічого їм не заважає працювати.  

Колеги, прохання повернутися до матеріалів номер 7 –  лотерея.  

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. А що ми забули за них? 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що, що… (Не чути) 

(Шум у залі) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я згоден з цим. 

(Не чути) Чого там так довго… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому що це лотерея, друже. Якщо немає інших 

думок… 

БАРНА О.С.…боїтеся програти? Дуже небезпечний… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Боюся, що обмануть. Страшно.  

Добре, прошу визнати законопроект корупціогенним. Уряд ніяк не 

може розробити некорупціогенний законопроект про лотереї. 
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(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Тепер повертаємося до Борисполя. 

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. До Борисполя.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Давайте вивчимо ці документи. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олеже, величезне прохання. Я сам перший 

прихильник зупинити там корупцію. Вона там величезна і важлива. 

(Загальна дискусія)  

Там зараз боротьба вже півроку триває, якщо не більше. Я так розумію, 

що це або боротьба Коломойського, або боротьба проти Коломойського. В 

Борисполі там інших інтересів немає. Давай ми вивчимо і на наступне 

засідання проголосуємо. Просто пізно отримали. 

І, Артеме, тоді… 

(Не чути) Я …предоставлю материалы, да? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прохання, да, щоби ми всі почитали. Там в 

Миколаєві є порт. 

(Не чути)  

ПАРАСЮК В.З. У Львові та сама ситуація…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. …навколо якого безсовісні ігри. Прохання вивчити ці 

матеріали, потім будемо приймати рішення. І головне Юрію Юрійовичу дати, 

щоби він завчасно це дав. 

Колеги, останнє запитання. Рибалка немає, бо він… 

ПОПОВ І.В. Я тільки що з ним переписався. Да, у них звіт Гонтаревої 

йде. Вони його пропонують ще на п'ятницю ж в зал. Тобто, на жаль, не може 

відірватися. Наскільки розумію… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нього професійні обов'язки. 

ПОПОВ І.В. …для моторного бюро з цього закону проблеми немає. Це 

не те, що воно їх піджимає, це йому треба. Тобто, якщо йому треба, хай тоді 

перекладемо. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте зробимо так. У нас є страховики, які дуже 

чемно чекали все наше засідання. Давайте їх послухаємо, щоб сформувати 

думку в цьому напрямку, да. І прошу вас висловитись. 

ТРЕТЬЯКОВА Г.М. Можна, я представлюсь? Я – виконавчий директор 

Української федерації убезпечення. Відповідно до статуту організації нашого 

ми імплементуємо європейське законодавство.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будемо зараз. 

ТРЕТЬЯКОВА Г.М. Я перепрошую.  

Шановні народні депутати і шановний головуючий зараз у Верховній 

Раді знаходяться чотири законопроекти, що стосуються діяльності 

Моторного (транспортного) страхового бюро і як мають діяти страховики у 

разі, коли стається страховий випадок, і що має діяти моторне (транспортне) 

страхове бюро, коли стається банкрутство або неплатоспроможність в 

страховій компанії.  

Що стосується консерогенного фактору, то він полягає тільки в 

корпоративному управлінні моторним (транспортним) бюро.  

У попередні часи з 2010 були такі захоплення корпоративного 

управління в моторному бюро, що і втрати страховиків понесли в розмірі 250 

мільйонів гривень. Це втрати були розміщення грошей фонду гарантування у 

"Брокбізнесбанку". І відбувалося це тому, що корпоративне управління має 4 

таких щабля, крім загальних зборів діє координаційна рада, до складу якої не 

відповідно до закону, а відповідно до підзаконного затвердженого статуту 

входять народні депутати. Склад координаційної ради складається з 7 осіб, 3 

з яких є народними депутатами, 1 представник уповноваженого органу і 3 

страхові компанії.  

За рахунок цього координаційна рада може приймати тиском своїм ті 

рішення щодо інвестування щодо виплат страхового відшкодування, які 

хочуть народні депутати.  

Відповідно до європейської практики в виконавчих органах народні 

депутати не приймають своєї участі. Зараз народні депутати відкликані від 
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координаційної ради і діють їх представники. І це повноваження Комітету з 

питань фінансів та банківської діяльності, який очолює зараз пан Рибалка. 

Його законопроект 2122 закріплює законом ту ситуацію, яка сьогодні діє 

відповідно до статуту. 

Водночас, у Верховній Раді ще зареєстровано законопроект 2122а-1, 

який взагалі скасовує президію, це виконавчий орган моторного бюро, який 

керую виконавчою роботою, в тому числі і інвестує кошти, і розписує 

процедури виплати страхового відшкодування і переносить акцент 

координування діяльності на координаційну раду.  

І, водночас. зареєстровані ще два законопроекти, в грудні 

зареєстрований 3551, який опрацьовувався страховим ринком і вирішує оцю 

справу щодо корпоративного управління.  

І законопроект 3670, який діє на користь споживачів страхових послуг, 

водночас не вирішує питання щодо корпоративного управління. Від 

страхового сектору, де… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна вас зупинити? Ми зрозуміли проблему.  

Ідеться про те, що один з законопроектів надає політикам право 

втручатися в господарську діяльність, яка має регулюватися професійними 

учасниками ринку, що об'єднані в цьому бюро. Давайте тепер 

сконцентруємося на цифрах законопроектів, які зараз ми розглядаємо.  

Значить, по законопроекту 3670 ви вважаєте, що це не проблема, про 

яку пишуть експерти комітету, наявність органу контролю цього бюро. 

ТРЕТЬЯКОВА Г.М. Так, я хочу колезі своєму надати. Він є учасником 

моторного бюро.  

ЗАВАДА О.Л. Завада Олександр Леонідович, член президії Української 

федерації убезпечення. Законопроект 3670 і законопроект 3551 в своїй 

основній частині, крім корпоративного управління, вони близькі і є 

антикорупційні. Там дуже багато хороших норм, які дають більше прав 

споживачам страхових послуг, роблять цю діяльність більш прозорою і 
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платоспроможною. Але питання корпоративного управління 3670 на сьогодні 

зберігає нинішню систему.  

Нинішня система, в чому вона хибна? Вона, по-перше, залучає не 

просто представників парламенту, а представників голови комітету. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нинішня система… Вибачте, що я вас перебиваю, 

вона регулюється лише статутом, а цей законопроект її узаконює. Тобто ми 

можемо… 

ЗАВАДА О.Л. Він фактично зберігає те, що є сьогодні. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нам просто треба приймати рішення. Зрозуміла 

проблема. Значить, законопроект 3670 все-таки є корупціогенним, бо він 

узаконює корупціогенність, яка є зараз в житті. Правильно? І так само ви 

вважаєте, що ще більш корупціогенним є законопроект 2122а, бо він один. 

ЗАВАДА О.Л. І 2122а-1.  

ТРЕТЬЯКОВА Г.М. Шановні народні депутати, можна я… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, зрозуміла проблема. Вони надають право так 

званій координаційній раді, яка буде складатися з депутатів, втручатися в 

господарську діяльність цього професійного об'єднання.  

Ігор Попов хоче сказати.  

ПОПОВ І.В. Верховна Рада ввела обов'язкове страхування цивільної 

відповідальності. І для того, щоб контролювати, що відбувається в цьому 

ринку була і створена ця організація. Останнім часом там досить багато 

скандалів і добре, що дійшло до якихось змін в законодавстві, тому що наш 

комітет якраз може звернути на це увагу, тому що скандали якраз пов'язані із 

корупцією, то там украли якісь полюси, то вони стали не дійсними, то 

жаліються постраждалі. Відповідно питання є серйозне, питання дійсно ми 

повинні вирішити з двох сторін, з одного боку, не допустити, щоб втручалися 

політики чи депутати в мікроменеджмент, якісь оперативні рішення і 

преференції, а, з іншого боку, забезпечити контроль за виконанням рішення 

парламенту, тому що ми збираємо з кожного автомобіля кошти кудись, якщо 

наші виборці будуть жалітися, що ці кошти використовуються неправильно і 
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вони не можуть потім відшкодувати, за цим також треба контроль. І, оскільки 

питання получается таким контраверсійним, я запропонував би вислухати не 

одну сторону, а хоча би 2, тобто і авторів закону, ми одну сторону сьогодні 

вислухали, і прийняти рішення на наступному засіданні. Поки закон не набув 

чинності ця сторона не страждає, тобто. А от автори закону пропонують якісь 

новели. От чи вони корупційні, чи ні, пропоную провести додаткову 

дискусію саме з авторами. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що, оскільки у Сергія, справді, поважна 

причина, то давайте ще раз відкладемо цей законопроект. Але те, про що 

говорять учасники ринку це не контроль, це оперативне управління, це 

реальна біда. Да, да. Прошу. Будь ласка.  

ЯСТРЕБ Д.А. Добрий день! Нацкомфінпослуг, Ястреб Денис, член 

комісії. Я хотів би дещо прояснити ситуацію з Координаційною радою. 

Дійсно, в законі існують норми, які давали можливість відбуватися тим 

подіям, які були. 

На сьогоднішній день функції Координаційної ради перейшли до 

Нацкомфінпослуг відповідно до закону.  

На сьогоднішній день не існує депутатського впливу на 

Моторнотранспортне страхову бюро. Тобто говорити про цей фактор як 

такий, що відбувається на сьогоднішній день ми не можемо. Поясню 

ситуацію із законом в новій редакції 3670.  

Насправді, дійсно залишена редакція стара без змін, яка існує сьогодні 

з огляду на наступне. Питання корпоративного управління є досить 

проблемним і досить спірним. Однак, є ті ситуації, які необхідно вирішувати 

сьогодні: це електронний підпис, це правове врегулювання, це вдосконалення 

гарантійної функції моторного бюро для більш швидкого отримання грошей 

людьми. Ми знаємо, що зараз на ринку дуже важка ситуація страхування, 

компанії банкротяться по декілька років, і люди сидять, не можуть отримати 

свої гроші. 
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Цей законопроект передбачає цей механізм пришвидшити. З іншого 

боку, одним із повноважень координаційної ради, про яке тут говорилось, 

було затвердження положення про фонди, про їх розміщення в банках і так 

далі. Законопроект, про який я говорю, говорить про те, що положення про ці 

фонди стануть регуляторними актами і їх буде контролювати також держава. 

І жодного політичного впливу на них не буде.  

Тому нова редакція Закону про ОСАГО повинна відбутися якомога 

швидше, і затягувати це питання не потрібно. І, вивчаючи вплив 

координаційної ради на моторне бюро, необхідно приймати також до уваги 

те, що зворотного механізму передачі функцій від регулятора до 

координаційної ради, яка була попередньо, в законі не прописано. Тобто не 

існує такого механізму. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже цікава дискусія. Дякуємо вам за різні думки.  

Давайте так, колеги, ми чекаємо Сергія Рибалка на наступне засідання. 

І ми просимо вас принести первинні документи, на які ви посилаєтеся. Як 

зараз врегульовані повноваження, і як це пропонується врегулювати після 

ухвалення закону. Немає сенсу далі продовжувати. Прошу.  

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, і, Юрій Юрійович, щоб ми включили в матеріали.  

ЗАВАДА О.Л. Пропозиція, шановні колеги, шановний головуючий. 

Прохання, оскільки зараз звучали тільки три законопроекти, а включити весь 

пакет і 3551, тому що саме там є та пропозиція, яка усуває будь-яку 

корупційність в цьому питанні і передачі функції нагляду національній 

комісії, державному органу, який має право і штрафувати, і затверджувати 

положення, і… Тобто… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. З чим ви згодні, правильно?  

ЗАВАДА О.Л. З цим ми згодні. Навпаки, ми зацікавлені в тому, щоб 

навести порядок.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте так. Він уже зареєстрований? Чудово.  
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ЯСТРЕБ Д.А. Шановні колеги, дійсно, ми дуже плідно відпрацьовували 

передачу повноважень контролю нагляду над … до уповноваженого органу. 

Вона в принципі є нормальною, але існує декілька моментів, які… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друзі, давайте так. Ми, на жаль, парламентарі, ми не 

професіонали в цій сфері. Ми все забудемо до моменту, коли треба приймати 

рішення. Ми продовжимо цю дискусію, як домовлялися. Попросимо вас ще 

раз прийти уже з більшими документами.  

ДЕРЕВ’ЯНКО Ю.Б Давайте визначимося з датою, коли наступний 

комітет. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, дивіться, наступний комітет запланований на 

четвер. Правильно? Як завжди ми робимо.  

Міністр юстиції, якого ми маємо заслухати, бо він ніяк не робить 

безкоштовним доступ до реєстру власності. Більше того, ліг банк Яреми, і 

тепер немає доступу до реєстру нерухомості. Бо там оплачувався цей самий 

коштовний доступ. І вже другий день немає доступу у суспільства. Він обіцяє 

це полагодити. Коротше, там є великі проблеми. 

ДЕРЕВ’ЯНКО Ю.Б А причому тут Ярема..? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А от так, там приймали платежі працівники 

Мін'юсту.  

Отже, він просить дати йому шанс визначитися з часом, бо в нього ще 

подія з американським послом на цей день важлива запланована.  

Юрій Юрійович, у робочому порядку, це або  11-а буде, або пізніше 

трохи. Але четвер – це точно.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Не раніше 11-ї, так?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не раніше 11-ї. 

Щодо зустрічі з Антикорупційним бюро. Я поговорю з Ситником і теж 

через Юрія Юрійовича повідомлю. Добре?  

Юрій Дерев'янко ще? 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Я буквально коротке оголошення. Я пропоную 

просто нашому підкомітету в той самий день комітет зібратися за годину, 
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щоб ті питання, які стосуються зокрема оцього Кіотського протоколу, чим ви 

займалися, Іван Івановичу, і всі інші наші члени, щоб ми просто обговорили і 

підготувалися до комітету. Добре? Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо усім за роботу.  

 

 


