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засідання Комітету з питань запобігання і протидії корупції 

22 березня 2017 року 

Веде засідання Голова Комітету СОБОЛЄВ Є.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, пропозиція розпочинати нашу 

роботу. Я вже казав членам комітету окремо, скажу разом. Я вважаю нам 

треба повернутися до наших стандартів професійної дискусії, дотримання 

правил, розуміння, що це місце для обговорення, творення антикорупційного  

законодавства, пошуку корупції в рішеннях парламенту. Всі політичні 

позиції, інтриги - це все має бути поза комітетом. В цьому зацікавлений 

кожен його член і членкіня тепер.  

Я думаю, що ми за цей  місяць побачили наскільки нерозумним є відхід  

від цих традицій, і як це б'є по членам комітету і в цілому по репутації 

комітету. Я думаю, що кожен має можливість зробити висновки.  

Шановні колеги, чи є пропозиції до порядку денного, уточнення?  

Прошу Ігор Попов.  

ПОПОВ І.В. того часу як ми готували проект  порядку денного, у нас 

з'явилося два нагальних питання. Я пропоную першим питанням поставити, 

підготовка до другого читання законопроекту 6172, а другим питанням - 

обговорення питання щодо відбору аудитора для Національного  

антикорупційного бюро.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає заперечень?  

(Не чути) Немає, давайте проголосуємо.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є інші думки?  Тоді я ставлю на голосування порядок 

денний з пропозицією Ігоря Попова, прошу проголосувати.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Вісім, дев'ять. Рішення прийнято.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Рішення прийнято. Дякую. Добре.  

Переходимо тоді до проектів… 

БАРНА О.С. Я прошу слово.  



ГОЛОВУЮЧИЙ.  Що, що? 

БАРНА О.С. Я прошу слово.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу.  

БАРНА О.С. Вперед хочу.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олег Барна.  

БАРНА О.С. Дякую.  

Передостаннім часом ми дійсно як-то кажуть мали досить  серйозні 

непорозуміння, виходячи з питань діяльності певних членів комітету, певних 

громадських організацій. Але я прошу і звертаюся до членів, в чергу, 

комітету, визначиться чи ми будемо далі працювати в руслі конструктивного 

комітету, який до цього часу був взірцем для інших комітетів, чи ми будемо 

працювати в руслі деструктивної діяльності, заполітизованої, робити комітет 

як стартовий майданчик для певного партійного, там, піару чи деструктивної 

діяльності відносно Президента. Тобто в цьому контексті я би теж радив 

звернутися до деяких депутатів не перетворювати комітет в фейковий 

майданчик своїх поширень на Facebook, особливо, коли депутат, ну, і деякі 

навіть запрошені дозволяють собі ходити по комітету і знімати з телефонів. Я 

не… Це ні в якому разі не стосується щодо журналістів. Ні в якому разі.  

Тому в мене з цього приводу буде пропозиція, щоб комітет на 

найближчому засіданні виніс дане питання на обговорення і прийняти 

рішення, щоб заборонити навіть зараз зміни засідання комітету на свій 

мобільний телефон, в тому числі і певним запрошеним особам. Дякую.  

(Не чути). Можна я задам …  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, мене дуже зацікавила ця пропозиція. 

Але в мене прохання, в нас завтра останній шанс дати солдатам можливість 

не порушувати Закон про е-декларування на передовій. Останній шанс. Ми 

зараз можемо пересваритися тут отак от. Я бачу, що всі це розуміють. 

Давайте цього не зробимо. Давайте приймемо рішення, якого від нас чекаю і 

солдати, і країна, і парламент, а потім вже будемо різні цікаві пропозиції 

висловлювати, обговорювати. Добре? Ви наполягаєте? Не наполягаєте.  



Тоді давайте переходити до…  

Проголосувати … (Не чути)     

БУГЛАК Ю.О. Я вибачаюсь.  

(Не чути)  

БУГЛАК Ю.О. Я вибачаюсь. Єгор Вікторович… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу… 

БУГЛАК Ю.О. Пан Юрій.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Буглак, так.  

БУГЛАК Ю.О. По процедурі. Минулого разу на минулому засіданні 

комітету я чув, я молодий член комітету, я чув, що в нас пропозиції з голосу 

в порядок денний не вносяться, а порядок денний формується заздалегідь, 

узгоджується і виноситься у комітет. Зараз вийшла якась інша процедура, 

щось змінилося. Я просто, ну… Поясніть, бо я не можу зрозуміти.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пояснюю: ми, справді, не вносимо у порядок денний 

жодної пропозиції, дякую вам за нагадування. У даному випадку йде про 

продовження роботи над тією проблемою, яку ми намагаємося допомогти 

вирішити парламенту. Ви пам'ятаєте, що вчора відбулося голосування 

Верховної Ради України, після чого спікер парламенту своїм рішенням 

повернув це у наш комітет.  

Якщо ви уважно слухали пана Ігоря, він не вніс проект рішення, він 

вніс обговорення, як ми будемо готувати для парламенту це рішення. Ми не 

роздаємо зараз ніяких матеріалів, ми не маємо ніяких проектів рішень. Нам 

треба зрозуміти, як ще ми можемо допомогти Верховній Раді. 

БУГЛАК Ю.О. Тобто я правильно зрозумів, що кожен член комітету 

може  на засіданні внести пропозицію зміни до порядку денного?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Безумовно! (Шум у залі)  

БУГЛАК Ю.О. Доповнення, зміни, доповнення до порядку денного. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Поза сумнівом!  

БАРНА О.С. Поставити і внести на голосування у порядок денний 

може?  



ГОЛОВУЮЧИЙ.  Поза сумнівом!  

БУГЛАК Ю.О. Все! Зрозуміло.  

БАРНА О.С. Я прошу, щоби всі на це, як кажуть, звернули увагу, 

особливо засоби масової інформації, щоби потім не виникало якогось 

питання, що дехто не хоче ставити на голосування звернення депутатів, 

навіть не одного, а сімох. (Шум у залі)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все!  

Якщо ви дозволите, значить,  ми починаємо розгляд законопроекту  про 

внесення зміни до статті 3 Закон України "Про запобігання корупції".  

Ви знаєте, що законопроект внесений Президентом. Повторюся: у 

парламенту завтра останній шанс його прийняти, щоби військовослужбовці 

на передовій не порушували  закон про е-декларації.  

Нами разом з громадськістю, разом із представником Президента була 

сформована робоча група, яка підготувала поправки. Ця робоча група 

працювала разом з Міністерством оборони, разом з Адміністрацією 

Президента у дуже конструктивній атмосфері.  

Я мушу відмітити, напрацьований варіант вам розданий, прошу 

звернути увагу на матеріали, які містяться в порівняльній таблиці до цього  

законопроекту. Які є пропозиції щодо  процедури розгляду цих матеріалів. 

Ми будемо обговорювати кожну поправку, чи ми підемо по проектах, які нам 

роздав секретаріат комітету.   

НЕМИРОВСЬКИЙ А.В. Єгор, стосовно назви. Стосовно назви 

законопроекту. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую,  пане Андрію, Ігор Попов, а потім ви. 

НЕМИРОВСЬКИЙ А.В. Добре. 

ПОПОВ І.В. Оскільки пропозиції надходили до останнього дня і  

таблиця формувалась до останнього дня, я пропоную, щоб голова зробив 

короткий вступ на три, чотири  хвилини пояснивши, які блоки ми  змінюємо, 

а потім ми обговорили кожну поправку, тому що ми повинні по кожній  



поправці прийняти рішення,  щоб під час вступу ми зрозуміли на що звертати 

увагу і так далі. 

А по кожній поправці пропоную встановити  мінімальний регламент, 

тому що ми повинні розглянути і це питання важливе, і  питання аудитора 

для НАБУ і ще ряд питань, які  ми, на жаль, не змогли розглянути тиждень 

тому. 

І тому встановити, що  по кожній поправці, якщо  автор наполягає він 

може до одної хвилини виступити і не утворювати обговорення   по всіх 

поправках. Якщо в колег є бажання обговорити, тоді пропоную обговорити 

концептуальні речі. Але знову ж таки там по хвилині від комітету після 

вступного слова голови, щоб ми концептуально вирішили, куди ми 

рухаємося і таким чином ми з економимо час, але виконаємо повністю 

процедуру і всі народні депутати зможуть реалізувати своє право 

законодавчої ініціативи. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Почув, дякую.  

Прошу, Андрій Немировський. 

НЕМИРОВСЬКИЙ А.В. Єгор Вікторович, про внесення змін до Закону 

України "Про запобігання корупції", а не про внесення змін до статті 3 

Закону України. Прошу проголосувати зміну назви. Я вважаю, що "статті 3" 

треба прибрати. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за слушне зауваження. 

Є ще пропозиції щодо процедури розгляду законопроекту і поправок до  

нього, прошу Віктор Чумак. 

ЧУМАК В.В. В принципі йде  розмова про поправки, тому що це одна 

із  поправок. Я так розумію, що ми  почали вже  обговорювати поправки… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зараз запитую щодо процедури. 

ЧУМАК В.В. Якщо до процедури. То я пропоную проголосувати за те, 

що запропонував Ігор Попов, тому що я підтримую процедуру, яка 

запропонована паном Поповим. А потім вже говорити про назву закону і про 



конкретні поправки. Тому що далі йдуть вже просто-напросто назви закону 

як окремі поправки до закону. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Давайте тільки голосування. Мені здається, 

вступне слово – і обговорення поправок не потребує спеціального 

голосування комітету. 

ЧУМАК В.В.  Ні-ні. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, в чому… 

ЧУМАК В.В. Обговорення – хвилина. Без дебатів. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Щодо того, щоб поправки обговорювались не більше 

хвилини кожна. Добре. Давайте це обговоримо.  

Хто за це рішення, прошу підтримати. Дякую. Хто – проти? 

Утримався? Пане Сергій Дунаєв, ваша позиція? За? Дякую. Одноголосно.  

Отже, вступ. Ми домовилися, повторюся, разом з Представником 

Президента, представниками Адміністрації Президента, Міністерством 

оборони про наступну логіку цих поправок. Ми повністю звільняємо від 

декларування солдатів, сержантів і курсантів. 

Є єдине виключення, коли такий військовослужбовець одночасно 

займає посаду, що вимагає від нього декларування майна його родини. 

Прикладом є Тарас Пастух, мій колега і сусід по парламентській лаві. Він є 

солдатом-контрактником, який одночасно є народним депутатом України. 

Ясно, що в такому випадку він мусить подавати декларацію. Щоб у нас не 

було "туристів".  

Я нагадаю досвід сумний Закону про очищення влади. Коли було 

зроблено виключення для учасників бойових дій і прокурори поїхали на 

семінари під Слов'янськ великими рівними рядами. 

Друге. Ми одночасно законом не чіпаємо вимоги декларувати до всіх 

вищих офіцерів. Всі від рівня полковника, правильно? Майора і вище мають 

декларувати завжди майно своєї родини згідно закону. 

Третє. Ми робимо спеціальну процедуру для тих, хто перебуває в зоні 

бойових дій, як в межах антитерористичної  операції, що діє зараз, так і в 



межах, які можуть бути в умовах війни і проголошення воєнного стану. Якщо 

військовослужбовець перебуває в зоні бойових дій він не подає декларацію 

до того моменту поки він  не  повертається до місця  служби або не завершує 

свою службу, після цього в нього є ще три місяці для того, щоб подати  свою 

декларацію. Це є основні  ідеї напрацьовані разом. 

З вашого дозволу, я тоді йду  по поправках, я одразу буду озвучувати  

пропозицію, яка підготовлена експертами комітету і буду ставити на 

голосування.   

Я правильно розумію, що ми  маємо прийняти рішення щодо  кожної 

поправки. Добре.  

Перша пропозиція депутата Помазанова, яка збігається з пропозицією 

нашого нового колеги Андрія Немировського – внести зміни до  назви. Я 

думаю, що найбільш розумно, є просто: про внесення змін  до Закону про  

запобігання корупції. Немає зауважень? 

ЧУМАК В.В. Є.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чумак. 

ЧУМАК В.В. Шановні колеги, у мене є п'ята поправка, якщо 

подивитись на другій сторінці є 5 поправка, яка  називається "про внесення 

змін до  деяких законів України  щодо особливостей фінансового контролю 

окремих категорій осіб". Проблема в тому, що ми вносимо сюди внесення не 

тільки  до Закону про  запобігання корупції, а ще до деяких інших законів, до 

трьох законів вноситься. Тому, вибачте, якщо  ми говоримо про один закон 

тільки ми в принципі, це  не відповідає змісту і  назві самого закону. 

Тому я пропоную в принципі врахувати 5 поправку "про внесення змін 

до деяких законів щодо особливості фінансового контролю окремих 

категорій осіб". 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже слушне зауваження тоді я ставлю на 

відхилення,  першу поправку  прошу підтримати цей проект рішення. 

Хто за відхилення, прошу голосувати,  першої поправки депутата 

Помазанова. 



Юрій Юрійович, прошу рахувати  нас сьогодні… 

МЕЛЬНИЧУК І.І.  Прошу  пояснити … 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, прошу Іван Мельничук. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Дивіться, я вибачаюсь, наш  колега вніс пропозицію 

щодо забрати просто слово "статті 3". Так?  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. І залишити… То єсть про внесення зміни до Закону 

України "Про запобігання корупції". То єсть ми зараз голосуємо, ми це 

підтримуємо.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні! Ми голосуємо, що ми відхиляємо чотири 

поправки, включно з моєю, і погоджуємося з поправкою номер 5 Чумака, бо 

йдеться про різні закони.  

Ми насправді, у процесі підготовки разом із робочою групою 

зрозуміли, що аналогічні  зміни мають бути внесені у Закон "Про військовий 

обов'язок і військову службу", "Про прикордонну службу" для того, щоб у 

нас скрізь законодавство лунало і було написано однаково. Це редакційне, 

але  важливе зауваження, яке повністю відповідає змісту закону.  

Пане Іване, зрозуміло? Добре!  

Тоді я ще раз  ставлю  пропозицію першу поправку відхилити. Прошу 

проголосувати.  

(Не чути) Так краще просто проголосувати за п'яту поправку, прийняти 

у редакції ….  п'яту поправку.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, просто Регламент вимагає прийняття рішень 

щодо кожної поправки. (Шум у залі)  

Відхилена.  

Другу поправку прошу відхилити, це моя.  

Є рішення. Дякую! Проти? Утрималися? Ясно.  

Третю поправку прошу відхилити.  



Оце справжня робота парламентського Комітету з протидії корупції: 

відхиляємо власні ж ініціативи. Так завжди було в інтересах справи, коли це 

треба.  

Добре! Четверта поправка Журжія. Теж пропозиція відхилити.  

Рішення прийнято.  

П'ята пропозиція Чумака, її, навпаки, пропозиція врахувати.  

Прошу підтримати.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 

дев'ять, десять, одинадцять…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 6 поправка, Чорновол. Прохання відхилити. 

Прошу проголосувати. Тетяна є, і хоче  наполягати на обґрунтуванні. Прошу, 

до хвилини Тетяна.  

ЧОРНОВОЛ Т.М. Я попрошу трошечки більше часу, тому що у мене є 

ціла серія поправок, всі вони мають єдину логіку і при відхиленні однієї 

поправки, насправді руйнується вся логіка. Тому я зараз прошу виступ за всі 

поправки,  насправді. Тому прошу трошки більше часу.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре.  

ЧОРНОВОЛ Т.М. Тепер дивіться, я вже проглянула так би мовити 

висновки комітету, і я  глибоко засмучена,  що мої поправки всі відхилені, бо, 

таким чином,  комітет заперечує  самі основи антикорупційної діяльності. Це 

просто для мене дико. Що я маю на увазі.  

Логіка моїх поправок полягає в тому, що головна основа антикорупції – 

це прозорі статки, прозорі доходи тих осіб, які мають вплив на роботу 

державних структур, які мають вплив на державну політику, які мають вплив 

на поповнення державного бюджету,  які мають механізми теоретично 

впровадження корупційних схем. Тобто у них запобіжник у в сьому цьому –  

це прозоре декларування. Відповідно логіка моїх правок це якраз 

запровадження прозорого декларування серед  тих осіб, які чому випали з 

цього декларування, але, які мають той вплив, який я зараз пояснила.  



Я, навіть, зараз пройдуся конкретно по тих категоріях, які я маю на 

увазі. Це, вони прописані не в цій поправці, але знов-таки, ця логіка моїх 

поправок стосується стосовно цих категорій, щодо яких  я прошу ввести 

електронне декларування. Це особи, які входять до складу Наглядової ради 

державного банку, державного підприємства або  державної організації, що 

має на меті одержання прибутку.  

Тобто тут основна логіка, це,  знов-таки, ці особи, які впливають на 

наповнення державного бюджету України, які мають вплив на роботу всіх 

державних структур. 

Тому я вважаю, що вони повинні вносити е-декларування,  таким 

чином, мати запобіжники щодо  впливу на них в сфері корупції.  

Далі. Так само я пропоную, щоб була вимога подачі електронних 

декларацій щодо  членів Громадської ради доброчесності. 

А, вибачте. Да.  

Щоб подавала електронні декларації Громадська рада доброчесності, 

громадські ради, ради громадського контролю, що утворені при державних 

органах. Знову-таки, всі ці особи мають вплив на державну політику і знов-

таки можуть виконувати теоретично корупційні замовлення. Тому треба мати 

прозорість, щоб аналізувати їх діяльність в сфері антикорупційної політики.  

Також це кандидати у народні депутати України, це кандидати в 

депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, 

міських, районних, в містах, сільських, селищних рад, кандидати на посади 

сільських, селищних, міських голів та старост. Знов-таки в чому логіка цього 

процесу? Виборці знов-таки повинні аналізувати своїх кандидатів і 

відповідно мають мати інформацію щодо їхніх доходів, щоб після того, вже 

після виборів не розчаровуватися в тих особах, за яких вони проголосували.  

Нарешті, це фізичні особи, які отримують кошти, майно в рамках 

реалізації України … технічної або іншої, в тому числі безповоротної 

допомоги у сфері запобігання протидії корупції, які безпосередньо так і через 

третіх осіб … передбачено відповідною програмою проекту.  



В чому логіка цього процесу? Справа в тому, що зараз дуже великий 

запит серед громадськості український на антикорупційну діяльність. І 

відповідно ми зараз вже маємо такі приклади, коли задля реалізації якихось 

корупційних ініціатив дуже вигідно зайнятися… назватися корупціонером і 

впливати знов-таки через законодавство по впровадженню корупційних схем 

через знов-таки закони Верховної Ради чи інші якісь підзаконні акти, 

постанови Кабінету Міністрів тощо. Тому всі ті, які реалізують проекти в 

рамках знов-таки державної політики, отримують за це кошти, вони повинні 

декларувати звідки що і як, щоб знов-таки ми могли аналізувати самі основи, 

прозорість… В корупції найголовніше прозорість, прозорість отримання 

статків. Це система, це фундамент, це основа антикорупції.  

Нарешті, щодо керівників, які входять до складу вищого органу 

управління і інших органів управління громадських об'єднань і інших 

підприємницьких товариств, що здійснюють діяльність пов'язану з 

запобіганням протидією корупції, імплементацію стандартів … 

антикорупційної політики, моніторингом антикорупційної політики в Україні 

і підготовку пропозицій з питань формування і реалізації такої політики.  

Якщо хтось назвався антикорупціонером… А судді хто? Він теж 

повинен  показати суспільству свої статки, що  він справді антикорупціонер, 

що він за рік антикорупційної роботи раптом не збагатився в три-чотири рази  

не купив квартиру в центрі Києва. Це насправді дуже важливо, це  знову 

таки, основа антикорупційної діяльності. 

І, нарешті, я пропоную подання електронних декларацій засновникам, 

учасникам, редакторам, головним редакторам  засобів масової інформації це 

також надзвичайно важливо, тому що якщо ми говоримо про громадське 

суспільство і про вплив громадського  суспільства на владу, на  державні 

інституції, є комунікатор між громадянським суспільством і владою це ЗМІ.  

І відповідно знов таки, ми часто стикаємося з цією ситуацією, згадаймо 

заяву пана Онищенка, скільки  він мільйонів доларів заплатив ЗМІ, щоб 

реалізувати свої корупційні проекти. Цього знов таки не мусить бути. 



Комунікатор між громадянським суспільством і владою повинен бути 

чистим, чесним і прозорим. І цю прозорність повинні аналізувати всі 

громадяни України. 

 І тому я вважаю, що  редактор видань, власники видань також повинні 

подавати електронні декларації, щоб ми  бачили, що у нас антикорупція 

скрізь. А не так, що до одних у нас антикорупція щодо   інших у нас в тіні. 

Ми повинні все виводити на світло у нас не повинні бути якісь  сфери 

державної діяльності в тіні. Зараз у нас величезна сфера  державної 

діяльності, зокрема комунікація між  громадськістю і владою знаходиться в 

тіні це найстрашніше, що може бути. Це означає, що  у нас немає ніякої 

справжньої антикорупції. Тому я прошу підтримати мою  правку і всю логіку 

цих правок.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тетяно, дуже вам дякую за презентацію усіх семи 

поправок.  

Пояснення ми як мінімум частину ваших ідей поділяємо, я особисто 

дуже багато з них. Проблема в тому, що в залі є люди, які навпаки хочуть  

розвалити  Закон про  е-декларування  за допомогою будь-яких поправок, що 

будуть вноситися. Щоб убезпечитися від цього ми домовилися одразу з усіма 

учасниками перемовин: з Адміністрацією Президента з представником 

Президента у Верховній Раді між собою, що цей закон стосується тільки 

військових. Все.  

Я сам хочу внести кандидатів у народні депутати і в Президенти в 

процедуру, яку ви обговорюєте. Але це викличе в залі дискусії і розвалить 

рішення. І через два тижні у нас воїни, які захищають Україну стануть 

порушниками антикорупційного законодавства. Нам цю ситуацію треба 

упередити .  

Тому у мене прохання до всіх колег. Ми підтримуємо багато ідей, 

поділяємо багато думок. Але цей закон має врегулювати тільки проблему 

військового службовця. Крапка. Він для цього подавався Президентом, в 



цьому була філософія його закону. Тут ми маємо Президента повністю 

підтримати. 

Я ставлю на голосування відхилення поправки № 6. Прошу підтримати. 

Колеги, прошу голосувати відхилення поправки № 6. У мене прохання до 

представників "Блоку Петра Порошенка" зрозуміти, до чого призведе така 

позиція комітету. Закон просто буде розвалений в парламенті, який подав 

Президент України. 

ЧОРНОВОЛ Т.М. Ви знаєте, тут такий нюанс. Насправді за цю позицію 

є голоси в залі. Тому що у нас всі фракції вибиралися на антикорупційній 

риториці. І хто зараз підніметься і скаже, що він проти основ антикорупції? 

За це є, за це є голоси.  

ПОПОВ І.В. Так от, колеги, у нас є консенсус по головній темі цього 

законопроекту. Це по тому, щоб звільнити рядових старшин, сержантів, 

молодший офіцерський склад від електронного декларування. Але, дійсно, 

ми можемо використати цю можливість для того, щоб вдосконалювати закон 

в тих питаннях, які ми обговорюємо вже давно.  

Те, що в залі розвалиться, це неправильно. Якщо в залі йти по 

процедурі, так само, як ми йдемо тут, то поправка підтримана – пройшла, не 

підтримана – ідуть далі. І тому це не завадить нам прийняти дуже важливе 

для військових рішення саме завтра. Тому що так само буде 50 поправок і так 

само на це буде витрачена одна година. І так само буде регламент: доповідь 

автора, голосування, пішли далі. Поправки не обговорюються. 

Якщо автор наполягає, лише  тоді автор може доповідати.  

Щодо конкретної поправки номер 7, яку я тут імплементую. Значить, у 

мене тут два моменти: одна – у поняття "державного органу" я включаю, у 

тому числі, і колегіальний державний орган, тому що у нас випали НАЗК, 

НКРЕКП і "Нацкомзв'язку". Таким чином, вони підпадуть під декларування.  

Другий блок у цій же моїй сьомій поправці, я роз'яснюю, що таке 

посадові особи – "юридичні особи публічного права". Це ми навіть тут 

проводили окрему дискусію про те, хто на державному підприємстві повинен 



декларувати, хто не повинен. Тому що, з одного боку, заставляють 

вантажників декларувати, з іншого боку, начальник підрозділу, який 

займається поставками на мільярди через якусь офшорну прокладку, він 

може не декларувати. Тут я пропоную такі формування, які дозволять НАЗК 

правильно писати методичні інструкції, що таке "адміністративно-

господарські обов'язки", що таке "організаційно-розпорядчі обов'язки", щоб 

саме посадові особи на держпідприємстві, які займають такі посади, 

декларували.  

Прошу підтримати.  

САВЧУК Ю.П. Шановні колеги, поправка номер 7 Ігоря Попова. Немає 

запитань ні в кого до Ігоря? (Шум у залі) Без запитань. Все, зрозуміло.  

Тоді голосуємо, хто за підтримання цієї поправки? Рахуйте, будь ласка.  

Хто – проти? (Шум у залі)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не був на дебатах. За яку поправку?  

Я проти включення будь-яких змін, окрім військовослужбовців. Мій 

голос "проти". Те, що я пояснив Тетяні…  

САВЧУК Ю.П. Поправка відхилена.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Я так розумію, 8 поправка, так? 

Пропозиція – відхилити. Прошу голосувати. Колеги, голосуємо.  

Відхилена, дякую.  

9 поправка, Ігор Попов. Будете представляти? Прошу.  

ПОПОВ І.В. Ця поправка також розширяє перелік тих, хто повинен 

вносити електронні декларації, ми їм дамо так само термін на відстрочку, але 

пропозиція, щоб вже 16 рік  вони звітували.  

Багато в чому вона перетинається із пропозицією колеги Тетяни 

Чорновіл, але у мене акцент робиться на тих особах, які займали найвищі 

посади: це колишні Президенти, колишні Прем'єр-міністри, колишні члени 

Кабінету Міністрів, колишні генеральні прокурори та їх заступники, колишні 

члени Верховного Суду і колишні судді Конституційного Суду України. 



Я вважаю, що ці люди відповідають за те, що робиться в країні, вони 

претендують зараз впливати на рішення, вони претендують повернутися до 

влади. І тому пропоную включити їх до переліку суб'єктів декларування, дати 

їм невеликий час і, щоб вони за 16 рік уже декларували. Прошу підтримати.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, прошу відхилити. Прошу голосувати.  

?БУГЛАК Ю.О. За що ми голосуємо? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За відхилення поправки?  

?БУГЛАК Ю.О. То, яка поправка?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Йдеться про правку номер 9. Прохання уважно 

слідкувати за порядком денним.  

?БУГЛАК Ю.О.  Відхилити, да? Голосуємо за відхилення?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, ми голосуємо за відхилення. Прошу 

проголосувати.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Дванадцять. Рішення прийнято.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чудово. 

Поправка номер 10. Теж пропозиція… 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Я попрошу, Єгор Вікторович, щось ми тут не 

можемо собі скласти якби оце… Я прошу ще раз проголосувати поправку 

номер 8 Бригинця. У нас по голосам щось, я не можу вирахувати, розумієте. 

Звідки взялося… Давайте ми ще раз проголосуємо, якщо ви не проти.  

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо є сумніви в результатах голосування, я 

поставлю ще раз. Але, ну, прохання зробити це як виключення, тільки тому, 

що ми маємо сумніви в результатах. 

Отже, хто за відхилення поправки номер 8, прошу проголосувати. 

Прошу чітко підняти руку і тримати до кінця.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прийнято. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Одинадцять.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прийнято. Дякую. 



Наступна поправка Лаврика, поправка номер 10. Прохання врахувати 

частково як пропонується редакцією. Прошу проголосувати за часткове 

врахування, колеги. Поправка номер 10… Шановні колеги, у нас дуже багато 

поправок, прошу дисципліновано працювати, голосуємо, поправка номер 10, 

частково враховуємо, пропозиція секретаріату. Прошу голосувати. Шановні 

колеги, прошу голосувати. Юрій Юрійович, рахуємо. За 10-у. Часткове 

врахування поправки Лаврика.  

БУГЛАК Ю.О. Часткове врахування?  

(Не чути) Да.  

БУГЛАК Ю.О. Егор, огромная просьба для всех, потому что люди 

задают вопросы, когда вы ставите на  голосование, вы уточняйте  за 

"врахування частково", "за відхилення" можна  громче. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Я пропоную проголосувати за часткове 

врахування. Прошу підтримати тих, хто поділяє цю позицію. Прошу 

голосувати, колеги. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Вісім. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за те, щоб відхилити цю поправку, прошу 

голосувати.  

Має бути рішення прийнято те чи інше. 

(Не чути) Це суб'єкт нажимаємо або відхилити, або врахувати.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні друзі, у мене  величезне прохання, якщо ми 

хочемо розвалити президентський закон, то  ми це зробимо, і  в комітеті і в 

залі  Верховної Ради тільки потім кожний, хто брав участь в такій роботі буде  

відповідати перед людьми, які стоять на передовій, і ми їх зробимо 

порушниками цього закону. 

Ще раз давайте відповідально ставитися до обов'язків, це комітет. Це 

Комітет з протидії корупції, давайте до нього ставитися професійно і 

відповідально. Якщо є просто бажання зробити погано, ну це ми зробимо  

погано не окремим людям. Прошу, Юрій Дерев'янко.  

 



ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Шановні колеги, я хочу звернути вашу  увагу, тому 

що тут є  багато нових членів  комітету, коли оцю таблицю ми дивимося і  ми 

дивимося наприклад, пункт "враховано частково", то я пропоную зразу  

дивитися сторінку 11 де є та редакція, яка частково врахована, щоб ми 

розуміли, за що ми голосуємо. Якщо ми голосуємо за "враховано частково", 

це означає, що  ми погоджуємося на сторінці 11з тією редакцією, яка  вийде в 

кінці кінців, щоб просто було  розуміння, за що ми конкретно голосуємо.  

(Не чути) Що поставимо зараз  на голосування… 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Процедура… 

(Не чути) На сторінці 1,… 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Ні-ні,  ви не зрозуміли, тому дуже багато поправок 

саме по цій статті, а ці всі поправки враховані від цих депутатів, якщо ви 

хочете подивитися, що в кінці кінців вийде, то це кінцева редакція, то 

зверніть… кінцева редакція робочої групи, в разі, якщо… дайте я завершу. 

В разі, якщо… просто, щоб ми розуміли, про що ми говоримо. Дуже 

багато є поправок народних депутатів, всі вони повинні  бути в таблиці 

вказані, і всі вони вказані в  таблиці, і коли ми йдемо крок за  кроком і 

бачимо, що поправка 10 Лаврика, врахована частково, то наприклад, мене  

цікавить, що це означає? Дивимося сторінку 11-у, четверту колонку. Це якраз 

означає те, що якщо ми проголосуємо за частково враховану поправку 

Лаврика, а всі наступні з цього питання, підкреслюю, з цього питання будуть 

відхилені, то ми отримаємо отаку редакцію. Розумієте? От, саме ту редакцію, 

яка стосується статті 3. 

Тому що у нас до статті 3 є щонайменше 10 поправок народних 

депутатів. І в таблиці це все відображено. Ну, просто я кажу з процедури, 

щоб ми розуміємо, що ми говоримо.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Юрію. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І, шановні колеги, в тому числі, які нещодавно 

приєдналися до роботи парламенту. Процедура передбачає розгляд і 



голосування комітету за кожну поправку. В кінці, коли ми проходимо всі 

поправки, ми ставимо в цілому рекомендацію парламенту ухвалити закон в 

такому вигляді. Ця процедура передбачена законодавством України. Віктор 

Чумак. 

ЧУМАК В.В. Шановні колеги! Я буквально 30 секунд представникам 

"Блоку Петра Порошенка". Зрозумійте, дуже правильно, те, що тут 

враховано… 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Тут нема представників "Блоку Петра Порошенка".  

ЧУМАК В.В. А хто? 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Є члени комітету. 

ЧУМАК В.В. Члени комітету, представники "Блоку Петра Порошенка". 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Не представники! 

ЧУМАК В.В. Вони нікуди не ділися. Я просто хочу вам сказати. Дуже 

просте питання. Робоча група з Міністерством оборони, з Адміністрацією 

Президента опрацювала проект закону. Опрацювала практично всі поправки. 

Вони зараз знаходяться в максимально наближеній редакції, в якій може 

проголосувати зал.  

Якщо ми хочемо прийняти цей закон, його треба дуже швидко 

проходити і голосувати. Якщо ні, ну, то ні. Тоді це буде так.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Значить, наступна у нас поправка. 

БАРНА О.С. Я взагалі-то думав, що ми повинні приймати закон у 

відповідності до того, який він має бути з антикорупційних ризиків і його 

об'єктивності, а не з-за того, який має прийняти зал чи не має прийняти зал 

більшості чи не більшості.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якраз це та прекрасна ситуація, коли одне іншому не 

суперечить, пане Олеже.  

Наступна поправка №11, пропозиція врахувати. Шановні колеги! Є 

пропозиція повернутися до 10 поправки. Якщо тепер повністю всі зрозуміли, 

за що і як голосуємо, прошу врахувати її частково. З огляду на те, що вказано 

в рішенні комітету.  



Прошу підтримати цей проект рішення. Колеги, прошу, часткове 

врахування, тільки не опускайте руки ті, хто її підняв, бо Юрій Юрійович 

зараз уважно… 

ПОПОВ І.В. Голосуємо, я ще раз, можливо, сформулюю, за що ми 

голосуємо. Це наша відповідь депутату як ми оцінюємо його поправку. Ми 

оцінюємо, що вона врахована частково в консолідованій версії від робочої 

групи. І тоді депутат знає, що враховане майже все. Він може подивитися, 

порівняти, якщо він буде наполягати, він буде на ній наполягати. Але маємо 

від комітету дати свою оцінку його поправці.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.       

Рішення прийнято.  

Поправка номер 11. Прохання врахувати. Прошу підтримати цей 

проект рішення. Шановні колеги, піднімаємо руки і терпляче їх тримаємо. 

Тримаємо, тримаємо руки. Пане Володимире теж "за".  

СОРОЧИК Ю.Ю. … дев'ять.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення?  

СОРОЧИК Ю.Ю.  Ігор, ви не голосуєте?  

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. Рішення прийнято.  

(Не чути)  

СОРОЧИК Ю.Ю. Він не голосував. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Він не голосував.  

Давайте ще раз, колеги. Хто за врахування цієї правки, прошу підняти 

руку і тримати.  

СОРОЧИК Ю.Ю. … десять.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все по-чесному.  

Рішення прийнято. 

Поправка номер 12, Чорновол. Прохання відхилити. Прошу голосувати 

за цей проект рішення. 

СОРОЧИК Ю.Ю. …. десять. 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийнято. 

З цього приводу висловлювалася автор поправки, Олеже, і ми 

вислухали вже її думку. 

Поправка номер 13. Прохання врахувати частково. Прошу 

проголосувати. Колеги, врахувати частково, прохання голосувати. Пане 

Сергію, нам треба ваша уважна робота.  

СОРОЧИК Ю.Ю.  …десять. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийнято. 

Наступна поправка номер 14, Юрій Тимошенко. Прохання врахувати 

частково.  

Прошу голосувати.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 

дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. Рішення прийнято.  

15 поправка. Прошу врахувати частково. Голосуємо колеги.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім,  вісім, 

дев'ять, десять, одинадцять.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

16 поправка, Добродомов. Прохання  врахувати частково.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Піднімаємо руки.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, прошу голосувати "за". Часткове 

врахування цієї поправки.  

СОРОЧИК Ю.Ю.  Один, два, три, чотири,  вісім, дев'ять, десять… 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Рішення прийнято. Наступна поправка.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Хвилиночку.  

(Не чути) 

СОРОЧИК Ю.Ю. Одинадцять.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Одинадцять.  

Так, поправка № 17. Прохання врахувати частково.  Прошу підтримати 

рішення "врахувати частково". Прошу голосувати колеги.  



СОРОЧИК Ю.Ю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 

дев'ять, десять.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Поправка № 18. Прошу відхилити. Рішення прийнято?  

СОРОЧИК Ю.Ю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 

дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять,  тринадцять, чотирнадцять.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Поправка… 

СОРОЧИК Ю.Ю. П'ятнадцять, ще Андрій … 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре.  

№ 19, Ігор Попов. Пропозиція  врахувати частково. Є згода, пане 

Ігорю?  Прошу голосувати.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 

дев'ять, десять, одинадцять. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка №20, Чумак. Прохання врахувати частково. 

Прошу голосувати "за". 

СОРОЧИК Ю.Ю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 

дев'ять, десять. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Рішення прийнято.  

Поправка № 21. Прохання врахувати частково.  

СОРОЧИК Ю.Ю.  … дванадцять.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Поправка №2, Герасимов. Прохання 

врахувати.  

? Погоджено все.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так-так, ми називаємо першого автора, щоб не 

називати всіх. Прохання врахувати, колеги. Поправка № 22. 

СОРОЧИК Ю.Ю. … чотири. А, ні, не одноголосно. Хто – проти? Хто – 

утримався? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мені здається, Сергій Дунаєв утримався. Пане 

Сергію, як ви голосували? 



СОРОЧИК Ю.Ю.  Один утримався.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Один утримався. Рішення прийнято. Але не 

одноголосно.  

Поправка №23 Тимошенко. Прохання врахувати частково. Прошу 

голосувати.  

СОРОЧИК Ю.Ю. … десять.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Поправка № 24. Прохання врахувати. 

СОРОЧИК Ю.Ю. … дев'ять.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, йдеться про поправку, я її обґрунтую, бо вона 

моя. Яка говорить, що якщо солдат або сержант, або курсант є посадовцем, 

депутатом, прокурором, іншим посадовцем, який підлягає декларуванню, він 

має декларувати в будь-якому разі. У мене прохання відповідально 

поставитися до цього. Щоб у нас не було військових "туристів". 

ПОПОВ І.В. Молодшим спеціалістом сільської ради і так далі. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу підтримати цей проект рішення. Ще раз 

ставлю на голосування поправку №24. Прохання врахувати. Йдеться про 

інтереси Закону про запобігання корупції. 

СОРОЧИК Ю.Ю. … одинадцять.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, дякую за підтримку. Прохання відхилити 

поправку № 25. Прошу голосувати. Прошу, Дмитро Добродомов. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Просто хочу, щоб у нас, відбувається іноді 

міграція членів комітету. Відповідно і кількість "за" голосів. Просив просто 

слідкувати за цим. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже уважно слідкуємо.  

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Одного немає, значить, для прийняття рішення є 

інша кількість людей. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже уважно за цим  слідкуємо. Дякую, пане Дмитре.  

Поправка номер… 

СОРОЧИК Ю.Ю. Якщо немає заперечень… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 25,  пропозиція відхилити.  



Прошу підтримати пропозицію відхилити поправку номер 25.  

СОРОЧИК Ю.Ю. … 10. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Далі. 26-а прохання врахувати частково. Прошу підтримати цей проект 

рішення.  

СОРОЧИК Ю.Ю. …10. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

27-а, теж врахувати частково, прошу. Голосуємо. 

СОРОЧИК Ю.Ю. … 10. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 28-а, пропозиція відхилити. Прошу Ігор Попов. 

ПОПОВ І.В. У моїй попередній поправці було включення  цих 

високопосадовців, які працювали на високих  посадах і могли бути  причетні 

до найвищої корупції включити в статтю 1, в статтю 3 тут я пропоную їх 

включити до  статті 45, де вони зобов'язуються подавати декларації щорічні 

через те, що вони могли бути причетні до корупції, прошу підтримати.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. З міркувань, про які я говорив прохання відхилити 

цю поправку рішенням комітету. Прошу голосувати.  

СОРОЧИК Ю.Ю. … 10. Рішення …, 11 ще пан Андрій. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги, рішення  прийнято. Переходимо до 

поправки 29 прохання врахувати частково. Прошу голосувати, колеги. 

Шановні колеги, прошу голосувати. 

СОРОЧИК Ю.Ю. … 10. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Поправка номер 30 прохання відхилити. Пане Дмитре, будете 

виступати. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є Насправді ми ж обговорили засадничі  речі 

законопроекту я підтримую їх… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Дмитре.  

Прошу відхилити, погоджуються, в тому числі автор  поправки. Прошу 

голосувати, колеги. 



СОРОЧИК Ю.Ю. … 18. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Час від часу єдність до нас повертається. Це 

хороший знак. 

Поправка № 31. Прохання відхилити. Прошу голосувати. 

СОРОЧИК Ю.Ю. …, дев'ятнадцять. Аншлаг.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Єдність ще більше до нас повертається. 

Тоді прохання підтримати поправку № 32. Повністю врахувати. Це 

пропозиція робочої групи. Перший автор поправки – Артур Герасимов. 

Прошу голосувати.  

СОРОЧИК Ю.Ю. …, вісімнадцять…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо всім, хто висловив свою позицію. 

Поправка №33. Пане Ігорю, будете аргументувати? Пропозиція 

відхилити. Прошу голосувати, хто за відхилення? 

СОРОЧИК Ю.Ю. …., п'ятнадцять. П'ятнадцять. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І поправка 34 Чорновол. Теж пропозиція 

відхилити. Прошу голосувати. 

СОРОЧИК Ю.Ю. …, дев'ять.   

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ще раз. Я не хочу нікому нав'язувати думку. 

Кожен сам приймає рішення. В чому є логіка. Є багато народних депутатів, 

які по-різному бачать поправки до цього закону, які не стосуються 

військовослужбовців. Я підтримую те, що в даному випадку пропонується 

Тетяною в багатьох-багатьох поправках. 

Але для того, щоб провести закон через зал, він має регулювати тільки 

декларування військовослужбовцями. Всі інші ризики є величезними. Я не 

заперечую проти того, щоб в залі ми знову повертались до цих поправок у 

автора буде право наполягати, і зал буде  визначатися. Я, в тому числі, буду 

визначатися разом з вами.  

Але в мене прохання: ми як комітет маємо професійно і відповідально 

підготувати цей законопроект до завтрашнього голосування. Або ми його 



завтра ухвалюємо, або військовослужбовці, які стоять на лінії фронту, стають 

порушниками закону.  

І в мене ще раз прохання повернутися до поправки 34 і проголосувати 

за її відхилення. Прошу проголосувати. (Шум у залі)  

СОРОЧИК Ю.Ю. …, вісім, дев'ять...  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре, хто за врахування цієї поправки?  

СОРОЧИК Ю.Ю. … ,  вісім… Дев'ять, перепрошую...  

БАРНА О.С. Я би хотів слово сказати з цього приводу. Можна? 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Прошу, Олег Барна.  

БАРНА О.С. Знаєте, по питанню боротьби з корупцією дуже 

недоречно, коли, прикриваючись військовослужбовцями і прикриваючись  

тим, що військовослужбовці можуть, як то не пройде закон і так далі,  

прикриваючись ними, зробити так, щоб уникали відповідальності 

декларувати ті особи, які зобов'язані це робити. І я гадаю, що ми як члени 

комітету, повинні це сприяти, а не робити обмеження у цьому контексті. І 

більше того, ми повинні заохочувати до цього зал, а не ставити вимогу, що, 

бачите, внесли там кандидатів в депутати чи сільських голів, от за них не 

проголосують, чи що, то не проголосують  і за військовослужбовців. Це, я 

вважаю, що не правильно. Не треба прикриватися військовослужбовцями.  

Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олеже, ще раз пояснюю: поправка Чорновол вимагає, 

щоби декларації подавали члени громадських рад. От конкретно, 34 

поправка, йдеться в ній про те, щоби громадські активісти, громадські 

організації, які входять у громадські ради, подавали декларації…  

БАРНА О.С. Ну, я… (Шум у залі) Ні-ні, послухайте! Я прошу 

пробачення! Стоп-стоп! Я хочу… (Шум у залі) Вони ж самі виступали 

ініціаторами.  

Поряд з тим, коли ми говоримо про відповідні особи, які здійснюють 

розпорядчі функції, які виконують державні функції – це одне. Але ……… 

що багато громадських організацій впливають на ці особи.  



ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я почув вашу думку.  

БАРНА О.С. Більше того, давайте поговоримо і про редакції газет, які 

виконують замовні статті, які можуть собі майном немаленьким похвалиться. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олеже, дивіться, ця сама поправка піклується і про 

редакції газет, ця сама поправка піклується і про редакції газет. Колеги, 

будьте уважними, вона включає в декларування тих,  хто працює медіа, тих, 

хто працює журналістами. Я пояснюю, що закон пропонувався для того…  

(Шум у залі) 

Шановні колеги, шановні  колеги, Юрію, Олеже. Закон  пропонувався  

для того, щоб врегулювати проблему декларування військовослужбовцям, а 

ця поправка стосується журналістів і учасників громадських рад.  

Юрій Тимошенко. 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Друзі, хвилинку уваги. Друзі, я вас прошу, 

давайте сьогодні  підтримуємо все, що стосується військових. Я прихильник і 

підтримую всі відхилені поправки. Завтра голосуємо за військових, а 

післязавтра зберемо всі відхилені поправки і новим законом крок № 2. Тому, 

ну вже і зареєстрований. Ну, щоб ми не завалили завтра це, а післязавтра 

наступний проголосуємо. І я це радо підтримаю все, от що ви кажете, 100 

відсотків.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Немировський.  

НЕМИРОВСЬКИЙ А.В. По цій поправці. Давайте виключимо засоби 

масової інформації, проголосуємо за цю поправку. В мене пропозиція: 

частково прийняти цю правку. Тоді … … засоби мосаової інформацію. 

(Шум у залі) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Володимир Парасюк. 

ПАРАСЮК В.З. Колеги,  я би хотів звернути вам одну увагу. Скажіть 

мені, будь ласка, яким Законом України ви будете карати громадськість, яка 

на громадських засадах без  оплати цієї роботи  займається  от цією роботою?  

Cкажіть, де тут буде незаконне збагачення? Якою статтею Кримінально-

процесуального кодексу чи іншими кодексами ви будете карати їх? Якщо 



чиновник, він виконує службові обов'язки і є незаконне збагачення 

використовуючи своє службове становище - це одне питання, а коли людина 

-  на громадських засадах. Де ви тут бачите?  

БАРНА О.С. Даю відповідь, даю відповідь. 

(Шум у залі) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, Олеже, давайте говорити по черзі. 

Значить ми зараз не обговорюємо поправку, ми не обговорюємо поправку. 

Оскільки не знайшла пропозиція "відхилити".  

Я ставлю на голосування думку тих людей, які вважають, що її треба 

врахувати.  

(Шум у залі) 

МЕЛЬНИЧУК І.І. А нащо ставити на голосування? У нас тут написано, 

відхилити.  

(Загальна дискусія) 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Можна … 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вона не знайшла підтримки.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Ну, значить, ми відхилили.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. Тоді треба за врахування голосувати, тому що 

кожне рішення комітету має прийнятися. Юрій Дерев'янко.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Шановні колеги, я прошу одну хвилину уваги. Іван 

Іванович! Іван Іванович, я прошу одну хвилину уваги. Шановні колеги! 

Шановні колеги, я особисто підтримую ідею ту, щоб всі громадяни України, 

не громадські організації, а громадяни України, які впливають на 

формування влади, які беруть участь в комісіях, і так дальше, декларували. І, 

ви знаєте, що у нас були дуже великі дебати на цю тему, і в нас був окремий 

зареєстрований законопроект, його номер я просто нагадаю, 5318-1. Там 

немає засобів масової інформації, ті, хто контролюють, вони контролюють, 

вони не впливають і не формують нам владу, і нікого не обирають. А ті, хто 

окремо займається комісіями, впливає на формування влади, так, має здавати 

декларації. Але я вас дуже зараз прошу не наполягати на цих поправках, тому 



що поламаємо весь закон або тут, або в залі. Якщо в нас дійсно вже більше 

людей, більше депутатів схиляються до такої думки, не чіпаючи засоби 

масової інформації, давайте візьмемо законопроект, який уже є 

зареєстрований – 5318-1, якщо треба, ще доопрацюємо і почнемо його 

підтримувати в окремій процедурі, не ставлячи під ризик сьогодні питання 

пов'язане з нашими хлопцями, які воюють, які зараз два тижні залишилося… 

сьогодні 21 число, до 1-го квітня повинні здати всі декларації електронні, де 

система висне, де неможливо нічого здати і так дальше. Тому дуже велике 

прохання об'єднатися навколо цієї ідеї, вона хороша, вичислити, забрати 

журналістів звідти всіх от і окремо це розглянути, і рухатись дальше. Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу Віктор Чумак.  

ЧУМАК В.В. Шановні колеги, я абсолютно підтримую всі ті поправки, 

які вносилися і Тетяною Чорновол, і Ігорем Поповим, в більшості їх я 

підтримую, абсолютно. Це абсолютно нормальна пропозиція, абсолютно 

слушна. Але вона не стосується предмету цього закону стосовно 

військовослужбовців. Хочете, давайте проголосуємо, але ми повністю 

зламаємо логіку закону, тому що ми спочатку відхилили тих посадових, 

високих посадових осіб, яких запропонував пан Попов, а це абсолютно 

слушна пропозиція була, а потім внести представників громадських рад.  

(Не чути) Зал визначився. Голосуємо. 

ЧУМАК В.В. Будь ласка, голосуємо, я не маю нічого. Але ви 

зрозумійте, що логіка закону абсолютно ламається, в такому випадку 

відхиляються представники НАЗК, всіх – НКРЕКП, все-все-все відхиляється, 

зато залишаються представники громадських рад. Давайте окремим законом 

це пройдемо. (Шум у залі)  

Слухайте, ну, я просто… Просто хочу вам сказати, що це буде 

виглядати дуже і дуже точково і заангажовано. Якщо ми хочемо – робимо 

окремий закон і його приймаємо одноголосно.  



ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, після цих змістовних дебатів я 

ставлю на голосування думку тих членів комітету які  вважають, що цю 

пропозицію треба врахувати.  

Прошу проголосувати поіменно. Хто за врахування цієї пропозиції? 

Поправка  номер 34 Тетяни Чорновіл.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Ланьо, Артюшенко – це під стенограму – Ричкова, 

Матейченко, Мельничук, Буглак, Савчук, Попов… тоді порахуємо… Барна і 

Дунаєв. А зараз порахуємо. Ні, піднімайте руки, щоб зараз порахувати: 

один… десять. Рішення не прийнято. (Загальна дискусія)  

? Виключити засоби масової інформації…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ми зараз голосували за врахування поправки. 

(Шум у залі)  

Ясно! Добре, 11 членів комітету включили в закон декларування 

журналістів і представників громадських організацій. (Шум у залі)  

Поправка номер 35, яка подана робочою групою, перший автор – Артур 

Герасимов. Прошу голосувати за врахування.  

(Не чути) Відхилити?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Врахувати. (Шум у залі)  

СОРОЧИК Ю.Ю. Один… 18.  

(Шум у залі) 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Поправка номер 36, Ігор Попов. Будете аргументувати?  

ПОПОВ І.В. На цій поправці я не  наполягаю.  

Але по інших. Наші дебати "навколо", от якраз вони і зривають 

прийняття цього важливого законопроекту. Ми проголосували  процедуру. 

Хвилина  - автору, голосуємо, йдемо далі. Пропоную йти по цій процедурі, у 

нас залишилось всього-на-всього 12 поправок. Прошу пропозиція відхилити 

цю поправку, прошу голосувати.  

Шановні колеги, прохання проголосувати. Відхиляємо поправку, про 

яку йшлося, номер 36.  



СОРОЧИК Ю.Ю. …, сімнадцять. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка номер 37. Теж пропозиція відхилити. 

Прошу голосувати.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Колеги… Єгор, наголосіть.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги…  

ЧУМАК В.В. Ну, голосуйте, ну, друзі, ну, перестаньте. Слухайте, 

давайте голосувати.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка номер 37. Вона стосується редакції медіа. 

Прошу відхилити цю поправку. Прошу голосувати.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Десять. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення не прийнято. 

Хто за врахування цієї поправки, прошу голосувати. 

БАРНА О.С. (Не чути) 

СОРОЧИК Ю.Ю. Читайте. Читайте вже табличку.  

? Засоби масової інформації.  

БАРНА О.С. (Не чути)  

СОРОЧИК Ю.Ю. Один. Два. Три… Яка поправка?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка номер 37.  

(Не чути)  10 було ж відхилено. Це ж прийняте рішення …. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Що, що?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. В нас повернувся пан Михайло Ланьо, виріс 

кворум. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Уже 20.  

(Не чути) 

СОРОЧИК Ю.Ю. Ми вже наголосували, будете в залі виправляти.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу проголосувати, хто за врахування цієї 

поправки. Піднімайте руки, будемо рахувати.  

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ланьо повернувся. Я на хвилину зупиняю 

голосування, будемо перераховуватися.  



НЕМИРОВСЬКИЙ А.В. Дивіться, тут включені засоби масової 

інформації. Я проти того, щоб включались засоби масової інформації…  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Вже проголосували, щоби включити засоби масової 

інформації.  Ви особисто за це проголосували, ваш голос був вирішальним.  

ДЕРЕВЯНКО Ю.Б. Шановні колеги! Нас зараз 20 членів комітету, в нас 

має бути 11 голосів. В нас було 11 голосів? (Шум у залі)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступне. Поправка номер 37. Я ставлю її на 

врахування. Хто за врахування, прошу голосувати, ставлю останній раз. 

(Шум у залі)  

СОРОЧИК Ю.Ю. Один… вісім… дев'ять.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ясно! Рішення не прийнято, на розсуд залу Верховної 

Ради.  

Поправка номер 38, будь ласка, Віктор Чумак.  

ЧУМАК В.В. Це, друзі, називається "стрес-тест". Тому що ця поправка 

стосується якраз таки військовослужбовців, високопосадовців, державної… 

Служби безпеки України, які безпідставно звільнили себе від публічності 

надання інформації про… щодо своїх статків і щодо подачі своїх декларацій 

у відкриту систему  реєстрів … публічних реєстрів.  

Це стосується саме військовослужбовців, друзі. Якщо ми сюди 

записали вже громадські об'єднання, то вибачте мене, військовослужбовців, 

які призначаються відкритими Указами Президента і відкритими наказами 

керівника Служби безпеки, а саме так це сформульовано "які не мають грифу 

"таємно", і відкритими наказами керівників регіональних управлінь, 

керівників обласних управлінь, вони повинні подаватися, ці  декларації, це –  

військовослужбовці. Це – стрес-тест. Будь ласка, якщо ви так хочете, щоб в 

нас подавали всі, голосуємо за цю поправку.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги… (Шум у залі)  

ЧУМАК В.В.  Вони не подають 38-у. Да!  

ПОПОВ І.В. В закритому режимі.  

ЧУМАК В.В.  Вони не подають її публічно.  



ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги.  

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хто за відхилення цієї поправки, прошу голосувати. 

Ідеться про поправку 38. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Поправка 38. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, 

сім, вісім, дев'ять. Дев'ять. Рішення… 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги, тепер прошу  опустити руки.  Хто… 

Пане Володимир Парасюк. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Не відволікайте, будь ласка.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановна журналістка "Лівого берега", я  з повагою 

ставлюся до вашої роботи, але в даному випадку ви заважаєте голосуванню  

комітету. Збирайтеся подавати декларацію, вас ощасливили.  

Прошу проголосувати за врахування поправки Віктора Чумака. Прошу 

тих, хто підтримає цю поправку голосувати "за". Пан Сергій Лещенко.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 

дев'ять, десять.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. На розсуд залу.  

СОРОЧИК Ю.Ю. На розсуд залу.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас 20 голосів.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Десять, десять.  

ПАРАСЮК В.З. Так нас 19. 

СОРОЧАК Ю.Ю. Ні, зараз 20. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступна поправка Журжія.  

Пропозиція відхилити. Прошу голосувати за цю поправку. Відхилення. 

Всі підняли руки.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Андрій Валентинович, ви приймаєте участь?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ясно. Рішення прийнято.  

Поправка № 40. Пропозиція відхилити. Прошу голосувати. Шановні 

колеги, уважно,  голосуємо, поправка № 40. Пропозиція відхилити.  



СОРОЧИК Ю.Ю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 

дев'ять, десять.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хто за врахування цієї поправки, прошу голосувати?  

СОРОЧИК Ю.Ю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім.  

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Питання. А ви "за" і "проти"?  Так не буває.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  На розсуд залу. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Я розумію. 

(Не чути)  Особливо, да.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  На розсуд залу. 

(Загальна дискусія) Я пропоную її дозволити голосувати. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Поправка № 41. Колеги, прошу уваги.  

Пропозиція: врахувати частково. Поправка Ігоря Попова, прошу  

голосувати.  

СОРОЧИК Ю.Ю. 10. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за  відхилення цієї поправки?  

ПОПОВ І.В. Це все одно вона врахована в наступній  консолідованій 

поправці робочої групи, ми можемо її  чи відхилити, чи частково  все одно, 

щоб щось  написати.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка номер 42, яка враховує поправку  номер 41, 

є пропозицією робочої групи перший автор Герасимов, прошу підтримати 

поправку, щоб ми її врахувати. Прошу голосувати. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Один, два, три, чотири… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ясно рішення прийнято. Дякую, Юрій Юрійович. 

Наступна поправка номер  43, прохання врахувати частково, це 

регулює прикордонників. Прошу голосувати. Шановні колеги, це технічна 

поправка, яка регулює прикордонників. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Одинадцять. Рішення прийнято. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друзі, будь ласка, я з повагою ставлюся… 

СОРОЧИК Ю.Ю. Одинадцять, йдемо… 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка 44, пропозиція робочої групи, перший  

автор Герасимов. Прохання голосувати.       

Ясно рішення прийнято.  

Поправка номер  45, Попов, пропозиція врахувати  частково, 

"Прикінцеві положення" регулює. Прохання проголосувати.  

Шановні колеги, голосуємо. Врахування частково. 

СОРОЧИК Ю.Ю. 11. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Поправка Бригинця прохання її відхилити. Теж "Прикінцеві 

положення" регулює. Прохання голосувати. 

СОРОЧИК Ю.Ю. 10. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дорогі колеги, я з повагою ставлюся до думки 

кожного, але  щойно ми прийняли два взаємовиключних рішення. Якщо  ви 

голосуєте за одне, то логічно не голосувати за інше або не заважати його   

відхилити. Я ще раз ставлю на голосування пропозиція відхилити поправку 

номер 46 Олександра Бригинця. Вона інакше регулює прикінцеві положення 

закону. Прошу підтримати відхилення цієї поправки. Прошу голосувати.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Дванадцять.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги! Поправка № 47. Те саме прохання, 

відхилити. Прошу голосувати. Один в один проблема. Прошу підтримати. 

Колеги, те саме. Прикінцеві положення вже врегульовані поправкою Попова. 

47-а, прошу голосувати.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Десять.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А! 

СОРОЧИК Ю.Ю. Я розумію, що це Президента пропозиція, але, ну, 

що? Тут ніхто ні на кого не давить.  

ЧУМАК В.В. Ладно, Президент пропозицію хай … Це нічого не… 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Що зробив? 

ЧУМАК В.В. Я не знаю, ви ж не проголосували. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Ви ж говорите зараз як депутат? 



ЧУМАК В.В. Ви ж не голосуєте за президентську пропозицію. 

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка №48 народного депутата Журжія. 

Прохання відхилити. Прошу проголосувати.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Одинадцять….. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І поправка № 49. Прохання відхилити. Прошу 

проголосувати. Колеги, ця поправка взагалі продовжує до травня подання 

декларацій, вона руйнує всю ідею всього законодавства. Прохання її 

відхилити. До травня продовжує подання всіх декларацій. 

БАРНА О.С. Можна я виступлю з цього? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу проголосувати. Шановні колеги! 49 поправка. 

Прохання відхилити.  

СОРОЧИК Ю.Ю. ….., чотири, …. 

(Шум у залі) 

СОРОЧИК Ю.Ю. Чотири. П'ять… 

(Шум у залі) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за те, щоб врахувати поправку, яка відкладає 

декларування до 1-го травня для осіб, які вперше подають таку декларацію.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Декларування. Врахування.  

СОРОЧИК Ю.Ю. …, одинадцять.  

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Все. Давайте далі.  

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ми завершили розгляд усіх 

поправок. Прошу в цілому прийняти пропозиції комітету з урахуванням тих 

поправок, які ми вирішили врахувати і з урахуванням тих поправок, по яких 

ми не знайшли рішення, вони будуть винесені на розсуд Верховної Ради. 

Прошу підтримати цей проект рішення. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Хто утримався?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто – проти? Утримався? 



СОРОЧИК Ю.Ю. Один.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. 

Юрій Савчук.  

САВЧУК Ю.П. Шановні колеги, насправді, те, що відбувалось зараз, 

воно цікаве і цікаве, в першу чергу, тим, що, як кажуть: в споре рождается 

истина, да. В нас тут багато різних думок по різним поправкам, але я хочу 

зауважити, я не думаю, що хтось може мені доказати інше, що ми своїми 

голосуваннями, підтримкою чи невключенням тієї чи іншої поправки не 

впливаємо на рішення в залі. Завтра в залі, як би ми не хотіли це питання і 

цей закон, він все рівно буде політизований. І вирішуватися основна ситуація 

по цьому закону буде в залі. Я зараз договорю, Віктор Васильович, ви мене 

зрозумійте.  

Робота нашого комітету має в основі лежати над корупційністю або 

некорупційністю, там, поправок, закону.  

 ?Ні, ні, це не наш. Це головний.   

САВЧУК Ю.П. Ну, ми головний. А в чому міняється суть роботи, 

коли… 

(Не чути) Цільний текст законопроекту...  

САВЧУК Ю.П. Ви хочете сказати, що ви вплинете завтра на рішення в 

залі саме сьогоднішнім комітетом. Ні. 

 (Не чути) Ми рекомендуємо.  

САВЧУК Ю.П. Ми рекомендуємо. Ні, я хочу просто подякувати всім, 

щоб ми попрацювали з увагою до цих речей.  

Дуже дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, тепер нам треба  обговорити як ми 

будемо формувати проект рішення Верховної Ради щодо призначення 

аудитора Антикорупційного бюро. Зауважу, що ми зараз обговорюємо не 

проект  рішення, а процедуру підготовки цього проекту.  

Прошу Віктор Чумак.  



ЧУМАК В.В. Цікаве питання, шановні колеги, як в принципі 

проводити нову процедуру. Ми тут влаштували для всієї країни мильну 

оперу на цілий  місяць, на цілих два місяці з 23 грудня, ну я маю на увазі всі 

депутати влаштували оперу мильну з 23 грудня для всієї країни.   

І питання таке. Що двічі голосування наших кандидатур, ні за пана 

Сторча, ні за пана Найджела Брауна не знайшли підтримки в залі.  

Я невпевнений, що і третій раз, якщо ми подамо там Сторча або Брауна 

найде підтримку в залі хоч один, хоч інший. Хоча я дуже би хотів, щоб один 

з них хтось був призначений. Але ми бачимо, що в принципі патова ситуація, 

в залі патова ситуація. Голосів не хватає для того, щоб призначити Брауна, 

голосів не хватає для того, щоб призначити  Сторча. 

В мене є, можливо, радикальна пропозиція, яку б могли висловити  

представники Радикальної партії, але вони не хочуть її висловлювати, але я 

все-таки вискажу таку пропозицію.  

Вчора в засобах масової інформації з'явилося повідомлення про те, що 

в частинах громадськості, яка займається антикорупційною політикою 

запропонувала на прохання  Кабміну, на прохання Кабміну, запропонувала 

три сильних  кандидатури для визначення одного  з аудиторів від  Кабміну. 

Це кандидатури, які навіть не потребують проведення конкурсу, повірте 

мені, що Марта Борщ - прокурор Сполучених Штатів Америки, яка свого 

часу посадила Лазаренка. Джованні Кесслер, який був у нас вже на процедурі 

конкурсу минулого разу, якого ми відхилили і самі запропонували, подачі з 

Кабміну.  

Іспанський прокурор Кастресан – це людина, яку теж дуже відома у 

світі в антикорупційній політиці.  

Я розумію, що, можливо, це не дуже коректно перебивати такі, або 

перебирати на себе такі сильні кандидатури від Кабміну, але навіть якщо ми 

сьогодні, а ми сьогодні можемо визначити одну з цих кандидатур, в 

принципі, якщо дійдемо згоди, одну з цих трьох кандидатур, відкинувши 



Брауна і Сторча, ми зможемо визначити одну з кандидатур і запропонувати її 

залу як погоджену на комітеті – це  один варіант, який ми можемо зробити.  

Другий варіант – ми можемо на  розсуд залу подати всі три 

кандидатури, і після рейтингового голосування у залі підтримати ту 

кандидатуру, яка набере найбільшу кількість голосів – це другий варіант 

визначення.  

Третій варіант, без сумніву, нічого цього не робити, а знову "йти в 

тупу" пропонувати Брауна, Сторча і, знову ж таки, грати в цю "мильну 

оперу".  

Але пропозиція чому моя, я вважаю, краща? Тому що, по-перше, ми 

можемо зберегти обличчя Верховної Ради, зберегти обличчя власне з вами, 

подавши узгоджену кандидатуру або подавши три кандидатури на розсуд 

Верховної Ради, яка може це зробити.  

Більше того, ми можемо вийти з ситуації, яка склалася із паном 

Брауном і Сторчем: ми можемо просто запропонувати Президенту України 

вибрати одного з цих двох кандидатур, дуже сильних кандидатур, на його  

погляд, тому що його дуже сильно пропонують представники коаліції і 

більшості. І це теж вихід. І ми не перебираємо на себе, ми не забираємо всі 

три кандидатури з Кабміну, тому що якщо завтра ми визначимо  всього одну 

кандидатуру з цих трьох, то для Кабміну як мінімум залишиться ще чотири 

кандидатури для розгляду, чотири кандидатури, які є в публічній площині 

для розгляду.  

Отака моя позиція. Як на мене, вона, в принципі, дає можливості, не 

затягуючи конкурс, у дуже швидкий спосіб, дуже бистро визначити 

Верховній Раді  аудитора НАБУ із дуже шанованих людей, яких знають у 

всьому світі, запропонувати Президенту визначити з тих, кого ми не змогли 

обрати. І залишок з того, що залишається, із теж дуже поважних людей, може 

для себе обрати Кабінет Міністрів.  

Будь ласка, на ваш розсуд.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу Дмитро Добродомов.  



ДОБРОДОМОВ Д.Є. Шановні колеги, я, насправді, підтримую 

пропозицію Віктора Васильовича Чумака. І, щоб раптом вона не знайшла 

підтримки у нас в комітеті, тоді є пропозиція все ж таки повернутися і 

провести повторно, якщо вона не знайде, я підкреслюю, не знайде підтримки 

ця пропозиція, а, я вважаю, її дуже слушною і правильною. І, таким чином, 

ми би цю конфліктну ситуацію однозначно могли би розрулити в 

нормальному, адекватному полі. Якщо ні, тоді нам залишається, я вважаю, 

оголошувати тоді конкурс, наприклад, 10 днів, це не є багато, ми якраз 

порахували, от мені колега Ігор Попов якраз каже, що десь на 14 число ми 

можемо вийти тоді… 

(Не чути)  

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Та, та, до 14 числа ми зможемо вийти тоді на 

голосування. Але це буде прозоро, це буде публічно, це буде так як ми, в 

принципі, завжди славилися роботою нашого комітету.  

Але, ще раз наголошую, пропозиція Віктора Чумака є, мені здається, 

найприйнятнішою в тій ситуації, яка загалом сталася і, яка наробила стільки 

галасу. 

Ну, і не забуваємо про те, що ми врешті-решт маємо визначити аудит 

НАБУ, тому що НАБУ вже мають перевіряти взагалі-то. І ми з тими всіма 

колотнечами, всі ті терміни спливають і це точно не на користь, а ні роботи 

цього органу, а ні на користь роботи нам. Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Ігор Попов.  

ПОПОВ І.В. Віктор Васильович, назвав досить серйозних кандидатів, 

досить достойних кандидатів. Проте, чим відрізняється демократії від хаосу, 

це процедурами. Ми не маємо ні згоди цих кандидатів, ми їх не бачили, як ми 

зараз чи навіть, відклавши це рішення, можемо працювати лише з ними. А 

процедура має полягати в тому, що і інші кандидати могли би податися.  

Два кандидати, яких обговорювали, вони набрали, там, майже під двісті 

голосів кожен, мабуть, також достойні люди. Але їх двічі вже відхиляли.  

Тому, з одного боку, не можна знову їх переподавати, лише їх.  



А, з іншого боку, ми ж також не можемо їм забороняти, тому що в 

рейтинговому голосуванні вони мали досить серйозну підтримку. 

Як на мене, ми все одно вийдемо зараз на оголошення нового конкурсу. 

На цей конкурс, повторюсь, можуть податися і ті два кандидати, і ті, хто 

нами були відхилені в першому турі, можливо, вони десь зробили видатні  

успіхи в боротьбі з корупцією і зможуть  довести це в другому турі конкурсу. 

Але саме головне як на мене, після такого  розголосу навколо цього  

питання, комісія з аудиту, у нас буде більше сильних кандидатів і я 

впевнений, що будуть і сильні українські громадяни, які мають  

процесуальний досвід в Україні, і які зможуть працювати в цій комісії без 

будь-якого політичного тиску і будуть висуванцями не якихось політичних 

партій, а, власне, активними громадянами відомими в суспільстві, які 

зможуть оцінити роботу НАБУ. І, щоб при голосуванні зал не визначався, що 

ми  голосуємо за цього, бо він негативно оцінить, чи за цього, бо він  прикриє 

всі промахи і прорахунки. А ми будемо голосувати за того,  хто дасть фахові 

поради як посилити  покращити роботу НАБУ.  

Тому я пропоную варіант нового конкурсу, при тому робити його  

коротким у нас там не така пачка резюме подається, от така пачка 

документів. Ми можемо цілком оголосити термін подачі  до комітету до 2  

квітня включно це неділя. Це 10 днів від сьогодні.  

5 квітня у нас, згідно сьогоднішнього проекту рішення,  може бути 

засідання, якраз 3-4-го комітету опрацювати цих кандидатів. Визначимося чи 

ми запрошуємо всіх на 5-е може буде їх багато  з інших країн, можливо, не 

варто запрошувати, а тоді провести додатково перемовини вже з фіналістами, 

бо  дехто відсіюється на етапі резюме, чого людину ганяти, заставляти  

витрачати кошти. 

І таким чином, або 5-го могли прийняти рішення або, скажімо провести 

додаткове засідання. Але тоді максимум, скажімо, 12-го провести засідання 

по  визначенню. 13-го у четвер Верховна Рада визначила б свого кандидата. 

Це фактично, три тижні від сьогодні максимальний термін, але якщо  



поспішимо, ми можемо і шостого провести додаткове засідання і  Верховна 

Рада зможе вже визначати того, хто представлятиме Верховну Раду. Бо 

найгірший варіант, якщо не обере рада нікого, а далі буде патова  ситуація, 

або створять комісію з двох чоловік. Це також буде комісія два з трьох, ніде 

не прописані процедури, ніде не прописаний регламент їхньої роботи. 

Написано троє, буде двоє. Але  вона матиме набагато менше довіри від 

суспільства тоді і  Верховна Рада тоді покаже свою неспроможність. 

Ми як комітет повинні запропонувати  таку процедуру, яка відбере тих 

кандидатів. І, мабуть, досвід  минулого повинен нам показати, що  в проекті 

нашої постанови для Верховної Ради треба ставити кілька прізвищ, бо якщо 

одне, то точно, більше половини залу не буде голосувати. Тобто  все одно ми 

на це вийдемо на  кілька прізвищ.   

На два, на три. І це вже між нами, це на оголошенні конкурсу буде 

вирішуватись. Чи зараз, чи за результатами тоді тих резюме подивитись, що 

ми, можливо, кілька кандидатів запропонуємо залу. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Тимошенко.  

ТИМОШЕНКО Ю.В. Друзі, я пропоную без зайвих суперечок 

визначитись шляхом голосування, кожну пропозицію поставити на 

голосування і все. Моя пропозиція: повністю підтримати пропозицію пана 

Віктора з уточненням, що без нашого голосування три кандидатури на 

розгляд залу. Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Юрій Дерев'янко.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Шановний головуючий, шановні колеги! Хочу, 

хочу звернути увагу всіх присутніх на те, що ми маємо обговорити 

кандидатури. Але є чітка вимога закону.  

Це частина шоста статті 26 Закону про Національне антикорупційне 

бюро України, яким передбачено, що члени комісії обираються з числа осіб, 

які мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування, 

прокуратури, в судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіють 



необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки аудиту, а 

також мають бездоганну ділову репутацію.  

Тобто це дуже чітка вимога закону. І власне ми як члени профільного 

комітету повинні виконувати вимогу цього закону. 

На рахунок тепер пропозиції яким нам чином рухатись. Я вважаю, 

суб'єктивно вважаю, що і Марта Борщ, і Джованні Кесслер, і пан ……….., 

якщо я не помиляюсь, те, що ви сказали, чи пан Чумак сказав, це ті особи, які 

дійсно мають значний досвід і ділову репутацію, і все інше. 

Але я думаю, що нам важливо зараз дати сигнал всім їм. Тому що ми не 

знаємо їхньої думки, чи вони готові брати участь саме в конкурсі по 

Верховній Раді, чи вони зголосились взяти участь в конкурсі уряду? Три є 

аудитори. Від Президента - один аудитор, другий - від уряду, і третій - від 

Верховної Ради.  

Але дати, прийняти рішення про те, що ми готові наступне засідання, 

наприклад, там через 5 чи через, ну, коли у нас буде, обговорити всіх 

бажаючих, які зголосились брати участь в конкурсі цьому, умовному 

конкурсі. У нас законом не передбачено конкурс. Але передбачено 

обговорення в нашому комітеті. І в результаті цього обговорення висунути 

цих кандидатів.  

Чи їх буде 3, чи їх буде 4, чи 5 всіх бажаючих, які будуть висунуті. Але 

це буде означати, що кожна фракція, якщо тут будуть присутні ці особи, 

кожна фракція буде мати можливість з ними поговорити, позадавати 

запитання, можливо, ми будемо мати можливість задати запитання, будуть 

присутні всі камери і інше. І це буде означати, що ми проведемо абсолютно 

повноцінне, прозоре обговорення і підготуємо це питання до розгляду у 

Верховній Раді. Отака пропозиція. Прошу підтримати. Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чумак.  

ЧУМАК В.В. В мене тільки одна репліка. Я абсолютно погоджуюся з 

колегами, але є одна репліка. Юрію Юрійовичу і Ігоре, я не можу так з двох 



сторін. Коли… В мене тільки одна репліка. Слушні зауваження безсумнівну, 

але є репліка в чому.  

Я знаю, що ці три людини зголосилися брати участь в конкурсі. Тобто 

ці три людини, це їх не просто так подали, вони погодились взяти в конкурсі. 

Безсумніву, що це конкурс для Кабміну. Але я не бачу в цьому різниці. 

Тобто, в принципі, вони погодилися виконувати роль аудитора НАБУ, а не, 

там, піти до Кабміну або піти до Верховної Ради, або піти до Президента. 

Вони погодилися брати, взяти на себе відповідальність і стати аудитором 

НАБУ. Тобто ми можемо це зробити, в принципі, сьогодні, завтра, 

післязавтра. Не хоче Єгор Вікторович сьогодні.  

Щодо інших. Я не проти і інших осіб. Але я вже, наприклад, думаю, 

що, вот, стосовно пана Брауна і пана Сторча, я би це не ставив питання, це 

питання вже дратівливе. Це питання вже дратівливе і для суспільства, і 

питання дратівливе для парламенту.  

? Для вас… 

ЧУМАК В.В. Для мене все одно, розумієте. Але от для пана… Як для 

суспільства, це абсолютно дратівливе питання. Вот, ну, наприклад, для вас 

теж воно дратівливе, якщо ви так хочете сказати, бо Юрій Володимирович 

каже, що його… А? Для нього дуже дратівливе, бо він каже, що його підписи 

під тією постановою підробили. Ну, це ж теж дратівливе, бачите, яку 

пропонували. Ну, так, слухайте, вот, ви сидите тут рядышком. Бачте? І це 

ситуація така. Я б не ставив їх просто для того, щоб зняти напругу, а ви 

хочете її підняти цей градус, а я хочу знизити градус напруги і поставити 

таких же самих хороших людей, абсолютно повноцінних людей, абсолютно з 

височенною світовою репутацією.  

Тому давайте будемо вирішувати. Я готовий… Ну, будь ласка, всі 

пропозиції дуже хороші.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Як звучить питання порядку денного?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, у нас було рішення, запропоноване  

Ігорем Поповим, обговорити як ми будемо формувати для  парламенту 



рекомендації щодо призначення аудитора НАБУ. Я почув різні  думки, різні 

пропозиції. Ми до наступного засідання оформимо їх в проекти рішень. 

Призначати людей, не поговоривши з ними, ми не можемо собі дозволити. 

Давайте будемо чесними, давайте поставимо себе на місце Карлоса 

Кастресана знаменита людина, яка посадила половину парламенту 

Гватемали, разом з головою цієї держави, разом з багатьма прокурорами цієї 

держави, що я сподіваюся у нас буде.  І ми йому скажемо: прийди в 

український парламент, тобі приведуть лижного інструктора, і ти будеш з 

ним змагатися.  От те, що ми зараз пропонуємо людям.  

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просто кажу, що це є реальність, в яку ми ставимо 

людей.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Лижний інструктор, це фамілія?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це діагноз.  

БАРНА О.С. Можна я скажу.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Ми домовлялися. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я просто кажу, що будь-які зараз… 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Ми приступили до комітету. Ви самі говорили, ми 

обговорюємо те, що є. Ми  перенесли в порядок денний обговорення, але, ви 

опять як голова комітету ставите зразу свою оцінку, даєте клеймо. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не ставлю жодну оцінку. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Це є лижний інструктор, це є чебурашка, це є той,  

Це не ваші слова тільки що були?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не ставлю жодної оцінки. Я говорю про те, що 

зараз  для українського парламенту буде великою проблемою знайти людину, 

яка погодиться кандидувати на цю посаду і буде порядною, принциповою і 

професійною.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. Хто такий лижний інструктор? Це фамілія?  



ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ще раз кажу, це діагноз, і тим людям, які його 

проводять і тим  людям, які за нього голосують. Але це справді інша розмова.  

Я хочу, щоб робота комітету була професійною.  Я обґрунтую. 

 (Шум у залі) 

МЕЛЬНИЧУК І.І. … які поради давати.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я на заступне засідання попрошу всіх підготувати… 

Пане Вікторе, пане Вікторе. На наступне засідання я прошу…  

Шановні колеги, увага! Увага! 

 (Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги. 

КРИВОХАТЬКО В.В. Шановні, давайте не накручувати ситуацію. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Я прошу увагу! Я прошу уваги!  

(Загальна дискусія) 

ЧУМАК В.В. В прямому ефірі разом зі мною на "ZIK" сказали.  

МЕЛЬНИЧУК І.І. По двух попередніх він розписувався… 

(Шум у залі) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Шановні колеги! Я перепрошую, 

Олеже! Я, поки головую на цьому комітеті, я буду надавати слово. Значить, 

що я хотів сказати. З усіма сильними кандидатами ми маємо попередньо 

поговорити, чи вони погодяться брати участь в процесі, який може 

обернутися для них ганьбою.  

І це реальність, в яку ми поставили наше суспільство і наш парламент. 

Тому всі проекти рішень, які сьогодні лунали, я прошу підготувати до 

наступного комітету як проекти рішень. І ми будемо вибирати будь-які зі 

способів, які сьогодні обговорювались. Все. Олег Барна. 

БАРНА О.С. Знаєте, при всіх цих обставинах, що творилось до цього, 

мені здається. Віктор Іванович, будь ласка, майте повагу до інших. Ми 

можемо, знаєте, не бути згідними з політичними напрямками своїх 

політичних лідерів, фракцій, партій. Але, при цих всіх обставинах, будучи 



тут, в комітеті, ми повинні поважати народ, який платить податки, ми 

працюємо, ми повинні бути для нього взірцем, в тому числі і моральності. 

Ми повинні поважати Україну. І ми повинні поважати нашого 

Президента! А в першу чергу поважати один одного! І не паскудити і "лайки" 

на вішати, і …. І коли ми хочемо говорити про моральність і порядність, то 

дуже вас прошу далі обмежитись від тих фраз, які дійсно зробили, як каже 

пан Віктор, "мильну оперу" з Верховної Ради. Тільки треба спитати, хто був 

режисером цієї "мильної опери" і хто акторами? 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Не чути) 

ПОПОВ І.В. Після обговорення питання треба прийняти рішення по 

цьому питанню. Прозвучало три пропозиції. Внести три кандидата, 

оголосити конкурс і перенести … на наступне засідання комітету. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  

ПОПОВ І.В.  Я думаю, що це має бути одне з трьох рішень, ми можемо 

його проаналізувати.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  

ПОПОВ І.В. Якщо ми обговорювали і нема на це згоди – значить не 

будемо. Але прошу врахувати те, що вчора закінчився дедлайн подачі на 

Кабмін, і Кабмін сьогодні чи завтра прийме свого кандидата і Президент теж 

планував, в принципі, завтра, післязавтра підписати указ. І тому відкладати 

на 5-е плюс два тижні, якщо ми потім оголосимо конкурс, це піде взагалі на 

після травневих реально. Тобто, якщо ми от сьогодні приймемо рішення, тоді 

ми до травневих, бо в нас місяць на травневі не працює Верховна Рада в 

пленарному режимі.  

І тому ми сьогодні приймаємо рішення або ми визначимо, або хоча б 

даємо шанс Верховній Раді визначити кандидата до травневих канікул, тобто 

до 14 квітня включно, або після. Після, не забуваємо, буде звіт уряду, буде 

зовсім інша шарманка і це піде тоді на літо.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Сергій Лещенко. 



ЛЕЩЕНКО С.А. В мене коментар був по суті обговорення, яке вийшло 

за рамки номінування. У мене таке враження, що деякі члени комітету 

шантажують своєю неучастю в комітеті.  

Я хотів повідомити групу журналістів присутніх тут, що група 

депутатів 8 засідань пропустила протягом останнього часу і почала ходити 

лише після того як дооформили трьох членів в наш комітет. І в такій спосіб 

нам намагаються пояснити, що, якщо буде якось не так, то вони знову не 

будуть ходити. 

Так, в депутата робоче місце в комітеті. Він підписаний до комітету 

згідно з розписом, він отримає зарплату як член комітету і так далі. Тому цей 

шантаж, якщо він має місце, то він має місце фактично як погроза не 

виконувати свої обов'язки, які має робити депутат згідно зі своїм 

повноцінним і посадовим призначенням. 

Тому, звичайно, якщо депутат не хоче брати участь в комітеті, він може 

цього не робити, але це буде порушенням його… 

(Не чути) Трудової дисципліни.  

ЛЕЩЕНКО С.А. Трудової дисципліни. Так, правильно каже колега.  

На цьому, в принципі, обговорення в форматі, які висловлювання, хто 

каже і які за це будуть санкції не має сенсу.  

Що стосується питання аудиторів. То я просто не поставив би це на 

голосування пропозицію Чумака щодо того, що кандидатів, які 

запропоновані на квоту Кабміну були так само розглянуті комітетом.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Дерев'янко.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Дякую. Я… Шановні колеги, я ще раз прошу 

поставити на голосування пропозицію і хочу чітко сформулювати. 

Пропозиція полягає в наступному. Сьогодні прийняте рішення про те, 

що комітет оголошує процедуру обговорення, яка має відбутися на 

найближчому засіданні і результат якої має відбутися на найближчому  

засіданні, і на найближчому засіданні має бути рекомендовано Верховній 

Раді  проголосувати за тих кандидатів, які зголосяться взяти участь у цьому 



обговоренні –  я свідомо не називаю слово "конкурс", тому що в законі це не 

передбачено – які зголосяться взяти участь у цьому обговоренні.  

Ми можемо звернутися, з вашого дозволу, шановний Єгор Вікторович, 

можемо звернутися, з вашого дозволу  до шановних  Марти Борщ, Джованні 

Кесслера і інших, які сьогодні Кабміном розглядалися, щоб вони дали свою 

згоду на те, щоби їхні  кандидатури розглядалися у цьому обговоренні. Якщо 

хтось інший буде пробувати там… ну, зголоситься взяти участь – будь ласка, 

але важливо, щоби ми цю процедуру започаткували сьогодні і на 

найближчому засіданні нашого комітету ухвалили рішення щодо  

рекомендацій  Верховній Раді  проголосувати будь-який склад того, який ми 

винесемо у Верховну Раду.  

Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які ще є думки, пропозиції?  (Шум у залі) Володимир 

Парасюк.  

ПАРАСЮК В.З. Я не як політичний орган, я просто хотів би почути 

думку представників "Блоку Петра Порошенка", бо як би тут всі 

висловились,.. там ніби… (Шум у залі) Ну, я маю на увазі… (Сміх у залі)  

Добре!  

Я би хотів, щоб там пані Тетяна або хтось Іван сказав. Ну, скажіть 

просто свою пропозицію. 

(Не чути)  Я відповім. Значить…  

ПАРАСЮК В.З. Ну! Яку пропозицію ви даєте?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто?..  

МЕЛЬНИЧУК І.І. … да, ми при голосуванні хотіли підтримати або 

одного, або другого, або третього. Я особисто, якщо вам так…  я особисто … 

…(Не чути) (Загальна дискусія)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, тільки в мене… (Шум у залі) 

Шановні колеги! Шановні колеги, дивіться, дуже важливо… (Шум у залі) 

Шановні колеги, значить, у нас є два варіанти дій: або ми опитуємо трьох 

кандидатів, яких уряду рекомендувала громадськість, і нам для цього треба  



час, це не може бути  зараз без їхньої згоди, це буде, як мінімум, не коректно, 

в тому числі по відношенню до уряду. Або ми оголошуємо конкурс і 

збираємо заявки від усіх, хто хоче брати участь  у цьому процесі.  

Я прошу проголосувати за рішення доручити секретаріату і голові 

комітету провести обговорення з трьома кандидатами, про які йшлося з 

урядом чи вони готові взяти участь в номінуванні Верховної Ради і  

підготувати проект рішення про оголошення конкурс для ухвалення 

рішенням комітету Верховної Ради з питань  протидії корупції. Є згода. 

ПОПОВ І.В. Технічно до цього…. Це те, що каже Віктор Васильович, 

"три плюс", а якщо виявиться, що там 15 чоловік подали до вечора, просто в 

мене немає точного повідомлення, про трьох була інформація в ЗМІ. А якщо 

інші  громадські організації донесли в 17 59 і їх 15 чи ми до всіх звертаємося, 

чи саме ці  три прізвища вказують у нашому рішенні, щоб бути максимально  

коректним юридично. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми проводимо з ними консультації проте чи вони 

згодні, щоб так їх розглянув комітет Верховної Ради для номінування 

Верховної Ради.  

Шановні колеги, … 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Будь ласка,  давайте уточнемо, тому що колеги не 

зрозуміли. Тобто чи я правильно зрозумів, що ми зараз можемо поставити  на 

голосування пропозицію про  оголошення (обговорення) в дужках конкурсу 

про оголошення звернувшись при цьому до трьох поважних осіб, які беруть 

участь у Кабінеті Міністрів в конкурсі, звернувшись і всі, хто мають  

бажання подати свої кандидатури вони зможуть це зробити. І ми на 

наступному засідання комітету маємо, будемо мати можливість з ними 

поспілкуватися, хто прийде до нас і прийняти рішення. Я правильно 

зрозумів.  

(Не чути) Чи як дізнаються про це. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрію, я думаю, що  нам треба підготувати знову це 

оголошення так як ми робили  наступного разу зробити якісно, визначити 



термін, бо я не впевнений, що той термін, про який  зараз йдеться є достатнім 

для  кандидатів, які ще не розглядалися, але можуть бути сильними 

кандидатами затвердити його, проголосувати і зібрати ці заявки. Є згода з 

таким підходом? Отже, я ставлю  на голосування…        

(Не чути) запропонований Ігорем Володимировичем. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Тільки не неділя, до понеділка … 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Щодо термінів, давайте все-таки в робочому порядку 

разом з секретаріатом узгодимо і внесемо це в проект рішення.  Для 

іноземців, якщо  ми говоримо про іноземців, для них це дуже серйозне 

рішення воно  потребує  узгодження з їхніми місцями роботи. Це насправді 

не одного дня  рішення для будь-кого з них.  

Отже, колеги, увага! Я востаннє повторюю. Проект рішення: доручити 

секретаріату і голові комітету провести  консультації з Кастресаною, Борщ і 

Кесслером, чи вони згоді бути номінованими на цю посаду від Верховної 

Ради України і з урядом, якому вони вже рекомендовані громадськістю, і 

підготувати проект рішення про пошук обговорення кандидатів на цю  

посаду, які  відповідають вимогам закону із зазначенням дати.  

Є згода?  Прошу проголосувати за це  рішення, прошу підтримати 

колеги.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 

дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, 

п'ятнадцять, шістнадцять.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, друзі.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Треба одне уточнення право інших ………...  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Безумовно, це все буде передбачено в умовах 

конкурсу обговорення. Вони просто для нас вже визнані авторитети, тому  ми 

з ними поговоримо.  

Шановні колеги, ще одне прохання: скликати наступні засідання 

комітету. Нам треба проголосувати за це рішення. Пропонується 5, 12 і 19 

квітня. Є згода?  



СОРОЧИК Ю.Ю. Але 19 …………. після Пасхи.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А, тоді 17-го? 

СОРОЧИК Ю.Ю. Ні там святкові дні бо там вихідні.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, я тоді  прошу проголосувати за 5 і 12 квітня, 

а інше засідання ми призначимо впродовж тих. Прошу підтримати проект 

рішення скликати комітет 5 і 12 квітня.  

(Не чути) Це сесійний тиждень.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Це два сесійних. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Є згода?  Дякую.  


