СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань запобігання і протидії корупції
14 березня 2018 року
Веде засідання перший заступник голови Комітету САВЧУК Ю.П.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні колеги, присутні! Я поки що…
продовжуємо засідання, кворуму не має, і я в інформаційному плані: була
зустріч з антикорупційною ініціативою Європи, вони надали (вам мали
роздати

чи

зараз

друкують)

правки,

рекомендації

для

правок

по

Антикорупційному суду. Може є якісь пропозиції? Від Дмитра Євгеновича
була пропозиція, я її підтримую, зробити якісь спільні правки, які об'єднають
зал, від нашого комітету. Може нам треба зробити якісь… Я нагадую: у нас
останній тиждень, останній тиждень…
(Не чути) У нас останній день.
ГОЛОВУЮЧИЙ. День даже.
(Не чути) Завтра у 18 годин стікає термін подачі поправок…
(Загальна дискусія)
ГОЛОВУЮЧИЙ. В плєн нас не беруть, просто… Да, будь ласка.
ДОБРОДОМОВ Д.М. Друзі, я хотів якщо можна два слова. В нас же
кворум є? Ми вже можемо починати? Є, я бачу 14 людей є. Тоді може треба
оголосити про початок.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Продовжуємо засідання комітету, колеги. Радий всіх
вітати.
(Не чути) Що значить продовжуємо?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми не закривали прошлий раз, ми його просто
продовжили.
ДОБРОДОМОВ Д.М. Юрій Петрович, можна?
ГОЛОВУЮЧИЙ. На перерву…
ДОБРОДОМОВ Д.М. Можна?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка.

ДОБРОДОМОВ Д.М. Друзі, я би хотів все ж таки привернути увагу до
питання продовження комітету.
По-перше, це дивна у нас з'явилася конструкція з приводу питання
продовження комітету. Це дискусійна річ. Головне, щоб комітет працював.
Але перед продовженням комітету, ми би мали затвердити порядок денний. Я
хотів би, на правах секретаря комітету, сказати, що минуле засідання, ось
воно в мене є, я не підписую з однієї причини. Все, що є, до останнього
голосування, тут проблем не має, був кворум, і тут все чітко, але щодо
питання останнього, за яким комітет було, я так розумію, шановним Юрієм
Петровичем,

призупинено,
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ще

щось,
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затвердження в цілому порядку денного засідання.
Я хочу нагадати, що в цей час був відсутній кворум, і результати
голосування, які тут поданні (я мочу це всім показати) стоїть, що за - 9,
утрималися - 1, проти – взагалі жодного, тобто 9 плюс 1, якщо мені не
зраджує пам'ять, буде десять. Для кворуму в комітеті потрібно тринадцять
людей, і позаяк я як Секретар безперечно не можу підписати рішення, якого
не легітимно було тут проведено. Є два варіанти для того, щоб ми не
заходили в клінч: або перезатвердити порядок денний, відкрити новий
комітет і обговорити його, або якимось чином, в даному випадку, констатація
є дуже проста. Порядок денний сьогоднішнього засідання станом не зараз не
є затвердженим. Це я говорю категорично.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Васильович, будь ласка.
ЧУМАК В.В. Шановні друзі, я би дуже просив перестати маніпулювати
поняттями "продовження засідання", "закриття засідання", "не закриття
засідання". Ми завжди достатньо нормально працювали. Є кворум
більшості, приймає необхідні рішення, питань немає, не має кворуму,
вибачайте, не має. Не треба переносити те засідання, яке, в принципі, не
може бути перенесено легітимно, тому що не може бути легітимним
голосування за відсутності кворуму.

Юрій Петрович, я вас дуже прошу, давайте перестанемо, взагалі,
гратися з цими переносами. Не має сенсу, по великому рахунку, це робити.
Давайте будемо працювати так, як ми працювали завжди все життя,
нормально проходили комітет.
Цей порядок денний абсолютно, скажемо так, на сьогоднішній день не
відповідає, скажемо так, легітимності проведення комітету. Тому якщо ви
зараз знову підете, ми зараз знову встанемо і підемо з засідання комітету.
Знову буде вже четверте засідання зірване за вашою ініціативою. Як ви там…
Тому що ви не хочете дослухатися до думки, скажемо, інших депутатів.
Навіщо це робити? Давайте працювати конструктивно. Два питання із п'яти
перших тут питання, вони, просто-напросто, лишні, заважають. Ми можемо
просто перезатвердити порядок денний. Перші три питання розглянути і піти
далі працювати. Навіщо вам зривати комітет?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Парасюк, будь ласка
ПАРАСЮК В.З. Хлопці, реально хочу подивитись всі, хто там руки
піднімав за звільнення Єгора Соболєва, ваша основна мотивація, яка була
тоді, ви казали, що він не забезпечує ефективність роботи комітету. Я вам
хочу сказати, що і зараз комітет не працює. І він працювати і не буде. Так
скажіть, давайте може….
МЕЛЬНИЧУК І.І. Розпустимось…
ПАРАСЮК В.З. Ні, не розпустимось. Може ми приймемо якесь знову
кардинальне рішення стосовно того, щоби він працював. Вам основна була
причина в тому, що Єгор не забезпечує роботу комітету. Тепер вам що не
забезпечує? Ваша присутність, я так зрозумів. Я себе вважаю нормальним
членом комітету, який до того часу, поки ви не почали оце все політиканство,
працював нормально. Була законодавча експертиза, ми проходили кожен
день, ну, кожного засідання. Ми реально працювали. Тепер ви бачите, що
робиться з комітетом. це все ваша відповідальність. Будь ласка, я… Якщо ми
зараз будемо далі продовжувати це нахабство, то я далі буду виходити і хочу
заявити…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мельничук Іван Іванович.
ПАРАСЮК В.З. … що я не ходжу на ці комітети. А чого тут ходити?
Просто для чого це робити? Робити посміховисько. Ви правляча коаліція, ви
маєте більшість в парламенті, ви маєте все, починаючи від найнижчого
міліціонера завершуючи Президентом України. Що вам мішає країну
рятувати?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Мельничук Іван Іванович.
ПАРАСЮК В.З. Тут щось не зрозуміло…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Володя, зрозуміло. Мельничук Іван Іванович, будь
ласка.
МЕЛЬНИЧУК І.І. Володимир Зіновійович, я вам скажу свою думку,
чого ви ходити на комітет. Ви ходити на комітет для того, щоб виступити,
потім зірвати кворум, встати і піти. Це моя... (Шум у залі) Ну, от сьогодні ви
якраз ви виступили і вже всім об'явили, що ви можете встати і піти. (Шум у
залі)
Я ж вас не перебивав, коли ви виступали. Тобто, шановний Юрій
Петрович, ми зараз маємо ту же ситуацію, яку ми обговорювали на
прошлому комітеті. Є у нас порядок денний, давайте знову не заходити у
словоблудство і перетягування канатів между двумя сторонами. Ставимо
його на голосування. Хватає у нас голосів - значить продовжуємо комітет. Не
хватає у нас голосів – значить у нас не має кворуму, комітет не відбувся. А на
пропозицію того, що далі робити з комітетом, була слушна пропозиція серед
членів комітету: давайте саморозпустимся.
ГОЛОВУЮЧИЙ.

Іван

Іванович,

я

правильно

зрозумів?

Ваша

пропозиція: даний порядок денний поставити зараз на голосування?
(Загальна дискусія)
Ми вже обговорюємо. Будь ласка….
(Загальна дискусія)
Давайте не перетворювати в балаган, Віктор Васильович і Юрій
Олександрович.

(Загальна дискусія)
Є мікрофон. Берете слово по черзі і кожен говорить.
Барна Олег Степанович попросив слово.
(Шум у залі)
БАРНА О.С. Знаєте, щоб не було шахрайських схем, то не треба бути
самому шахраєм. Або беремося до роботи і не шантажуємо один одного і
просто працюємо у комітеті. А не займатися мітингіарством.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дмитро Євгенович.
ДОБРОДОМОВ Д.Є. Давайте, я пропоную все ж таки перейти до
конструктиву. Я дякую, що члени комітету дослухалися до мого зауваження з
приводу того, що те засідання, яке є підписувати вочевидь не можна, тому що
такого голосування, яке тут позначено, не має. Тому ми, я так розумію, мали
би іти за логікою речей. Тобто минуле засідання мало би бути закрито, зараз
ми мали би відкрити засідання. Відкриття засідання у нас передує тому, що
ми затверджуємо спершу порядок денний за основу, а потім приймаємо… а
потім приймаємо… Я перепрошую. А потім приймаємо пропозиції, так як ми
робимо це завжди, в порядок денний, тобто у нас є питання обговорення.
Тобто, я не розумію, чого ми маємо відходити від цієї норми. ми маємо
обговорити тому, що знову розуміємо, що у нас є суперечливі питання.
Суперечливі! Якщо, щиро кажучи,

я вже і минулого, і позаминулого

засідання казав: друзі, давайте повернемося до пропозиції зустрічатися за
півгодини до комітету і узгоджувати суперечності. Тому що мені здається,
що зараз вкотре відбуваються речі, які точно не красять роботу жодного з нас
в цьому комітеті. І тепер перед затвердженням порядку денного, я хотів би
просто нагадати, що відбулося в комітеті з юридичної точки зору.
БУГЛАК Ю.О. Ми все це знаємо. Навіщо все це? Ви висказали свою
позицію.
ДОБРОДОМОВ Д.Є. Юрій Олександрович, я висказиваю… Ви ще не
голова комітету, щоб мене переривати.
(Шум у залі)

БУГЛАК Ю.О. І ще раз… А ви не той, хто може порушувати
регламент…
(Шум у залі)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Олександрович, Іван Іванович! Давайте не
робити балаган. Зараз закінчить Дмитро…
(Загальна дискусія)
БУГЛАК Ю.О. Секретар комітету каже: я не підпишу, тому що це не
легітимно. Давайте спитаємо у комітету.
ДОБРОДОМОВ Д.Є. Так я довів, що це не легітимно. Будь ласка.
(Шум у залі)
Можна я завершу, не нервуйтеся.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дмитро Євгенович, завершуйте.
ДОБРОДОМОВ Д.Є. Не нервуйтеся, я завершу. Я просто нагадаю, що
перед тим, щодо суперечливого питання, ми… Володя, Володя, я
перепрошую. Просто нагадаю, що два засідання тому, ми проголосували
більшістю комітету звернутися до спікера Верховної Ради завершити
попередній конкурс. На сьогоднішній день ми не отримували ані позитивної,
ані негативної відповіді, і мали би делегувати голові, виконуючому обов'язки
голови комітету все ж таки добитися будь якого ... щоби поставити крапку в
цьому протистоянні. Я пропоную конструктив зараз як раз. І тому, якщо я
перебрав півхвилини часу, нічого страшного в цьому не має. Тому що зараз,
зараз, коли виходять члени комітету, вони виходять через те, що стоїть
пункт, який не є регламентний. І який суперечить нашому рішенню. Нашому,
проголосованому комітетом, рішенню, послухайте. Я в злочинах участі не
хочу приймати. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я хотів би те, як це безпосередньо
мене як головуючого зараз стосується. Попереднє засідання йшло без
порушень, тут є свідки, які бачили, що в залі був кворум, і ми голосували…
Володя, хотів власне тобі відповісти: з вересня місяця не робилася не одна
експертиза, ми зробили всю оту кипу, яка була накопичена, ми всю пройшли

експертизу і подали їх в зал і на слідуючі комітети. І у нас іде робота. Але,
колеги, я хочу нагадати, що крім НАБУ є ще …, крім того, що у нас 15-й, 16й рік є ще 17-й рік, на який вже теж треба незалежного аудитора вибирати. І
тому ми не можемо зволікати, ми не можемо спекулювати тут:
продовжується

комітет

чи

не

продовжується.

У

нас

є
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регламентного комітету про те, що перерва на комітеті є легітимною, і ми
можемо продовжувати роботу комітету. Тому я зараз ставлю на голосування
пропозицію

Івана

Івановича

Мельничука:

даний

порядок

денний

сьогоднішній поставити на голосування. Тому, шановні колеги, хто за даний
порядок денний, прошу голосувати.
Хто – за, в цілому?
Хто – за, в цілому?
Проти?
Утримався?
Один.
Рішення прийнято.
(Загальна дискусія)
Згідно процедури нам треба вибрати секретаря цього засідання.
(Загальна дискусія)
МЕЛЬНИЧУК І.І. Секретарем пропоную обрати Попова Ігоря
Володимировича. Ставте, будь ласка на голосування. Дають роз'яснення, що
заступника не можна. Давайте оберемо опозицію.
ПОПОВ І.В. Ні-ні-ні.
МЕЛЬНИЧУК І.І. Не треба опозицію? Самовідвід? Значить, пропоную
Ричкову Тетяну.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вибачаюсь, але у нас не має кворуму, шановні
колеги. У нас не має кворуму. У нас дванадцять чоловік.
МЕЛЬНИЧУК І.І. Значить, давайте ще раз уточнимо. Дивіться, значить
питання "Затвердження порядку денного" воно пройшло?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми прийняли.

МЕЛЬНИЧУК І.І. Щоб потім ніхто не розказував, що кворуму не було,
на слідуючому засіданні. Да. Тому, шановний Юрію Юрійовичу, ви як у нас
хранитель оцього нашого юридичного очага оцих всіх наших двіженій на
комітеті, будь ласка, я ще раз звертаюся до вас. У нас є голосування за
затвердження порядку денного?
СОРОЧИК Ю.Ю. Сьогодні.
МЕЛЬНИЧУК І.І. Воно пройшло? Проголосовано? Значить порядок
денний затверджений. Тепер ми можемо слідуючий комітет, засідання
збирати, і ми не говоримо про те, що сьогоднішній комітет закритий,
правильно? Все, я вам дякую.
Щоб потім не почався слідуючий комітет знову з казок бабушки Аріни
про те, що у нас там шось не відбулося і було нелегітимним. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Зрозуміло. Ігор Володимирович Попов, будь
ласка.
ПОПОВ І.В. Колеги, я пропоную два організаційні питання для того,
щоб можливо нам хоч трохи налагодити роботу комітету.
Перше питання. Я пропоную якось між собою вирішити що ми робимо
з практикою, коли депутати розписуються, а потім дійсно виступають і ідуть.
Пропоную не табелювати це засідання для тих, хто п'ять хвилин сидить і йде.
тому що вся робота зривається. Це буде справедливо.
Друге питання. Те, що колега Добродомов сказав, що ми планували
збиратися за півгодини до засідання. Пропозиція для обговорення. Наступне
засідання, яке для нас має бути важливим тому, що потім буде знову
непленарний тиждень після того. В наступну середу домовитися, що першу
годину зробити без гостей і трансляції, обговорити організаційні питання.
Тоді, я думаю, у нас буде трохи більше конструктиву, і ми запросимо, щоб
прийшли всі. Питання порядку денного почати в другій годині, а в першій
годині проговорити, власне, ситуацію в середині комітету. Всі ті питання, які
ми обговорюємо, але, я думаю, без преси, без трансляції ми будемо більш
відверті і домовимося до того, щоб якось конструктивно працювати. Мабуть

якісь інший варіант - те, щоби провести дискусію із тими, хто зараз вийшов
про те, як працювати конструктивно, а не як зривати роботу і займатися
виборами.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Іван Іванович.
МЕЛЬНИЧУК І.І. Слушна пропозиція Ігоря Володимировича. Правда,
я хочу сказати, що моя особиста думка, що вона не приведе не до чого. Ви
можете один від тих, хто залишилися тут, спробувати зустрітися з усіма, хто
завжди покидає засідання комітету. У вас або хватить аргументів, або не
хватить. Ваші думки і аргументи завжди слушні, але справа в тому, що їх не
хто не хоче слухати. Тому що є політична задача – зривати комітет. Є
політична задача – не зайти в зал з декількома кандидатами на ту чи іншу
посаду, яку ми стараємся тут визначити, конкурс об'явити, визначити
переможців цього конкурсу і відправити їх в зал. От тому, скільки б ви не
говорили, шановний Ігор Володимирович, вас ніхто чути не буде. Ви можете
збиратися на першу годину, на півдванадцяту, на одинадцяту, толку ніякого
не буде. Але спробувати – давайте, я думаю, що всі ми вам довіряємо.
Спробуйте перед слідуючим комітетом разом з головою комітету закликати
всіх незгодних з якоюсь позицією на першу годину, а ми прийдемо чемно на
другу годину і, згідно сьогоднішнього порядку денного, далі продовжимо
засідання.
Ще одне питання. Шановний Юрій Петрович, дивіться нас чомусь всі
комітети у Верховній Раді можуть собі позволити для того, щоб був квороум,
для того, щоб ніхто там не зависав у столовій чи не загубився на шляху від
залу Верховної Ради і так далі, по терміновим питанням давайте збирати
комітет у залі Верховної Ради чи в кулуарах Верховної Ради. Там ми будемо
в часі вигравати, розумієте, ми будемо і всіх бачити, і нехай тоді голови
фракцій тих депутатів, які отут встають і виходять. Ми попросимо нашого
голову фракцій, щоб вони зібрали всіх голів фракцій і під оцим наглядом
голів фракцій хай прибудуть всі депутати нашого комітету від кожної
фракції. Тому що потім підходиш говориш: від вашої фракції люди встали і

пішли, від тої встали і пішли. Ні, такого бути не може. Давайте ми покажемо
один-два рази. Якщо це необхідно…
(Не чути) Це тоже нічого не дасть…
МЕЛЬНИЧУК І.І. От, хорошо. Дивіться сюди: все остальне "фактікі в
міре галактікі". Давайте ми дійсно, Юрій Петрович, попробуємо зібратися у
якійсь день з дванадцятої до півпершої, але в залі засідань. Затвердити любий
порядок денний, піти пообсуждати і так далі. Навіть якщо ми розірвемо
комітет з дванадцятої до півпершої, ми обговоримо щось цілим комітетом, а
потім на комітеті залишимося з чотирнадцятої до шістнадцятої там. Я думаю,
що ми багато успіємо зробити. Я прошу, Юрій Петрович, взяти це до відома,
обсудити це з членами комітету, при можливості, може навіть у обідній час. І
давайте ми постараємося так зробити.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Думка зрозуміла.
МЕЛЬНИЧУК І.І. Просто всі сюда ідуть, ще раз пойміть, всі сюда ідуть
за піаром: стоять камери, стоять кореспонденти, стоять помічники народних
депутатів, стоять запрошені люди поважні, прийшли сьогодні виступити,
расказати за якісь свої закони, відстояти ці закони перед комітетом і знову
дивляться цей політичний балаган, який відбувається.
(Шум у залі)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Повністю підтримую вас.
(Загальна дискусія)
Тетяна, будь ласка. Тетяна Ричкова зараз, Юрій Олександрович, я
вибачаюсь.
РИЧКОВА Т.Б. Я по суті роботи. На минулому комітеті ми просили,
щоб нам надали документи, підтверджуючі згоду наших кандидатів на
незалежних аудиторів НАБУ. І нам сказали, що це буде в нас. Досі не має.
(Не чути)
РИЧКОВА Т.Б.У мене не має.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Помічникам роздавали і, Таня, такі самі документи,
які отримали ви, я відніс, власне, Голові Верховної Ради Андрію
Володимировичу.
РИЧКОВА Т.Б. Є відповідь Голови Верховної Ради?
(Не має) Не має.
ГОЛОВУЮЧИЙ. В Голови Верховної Ради є.
РИЧКАВА Т.Б. Відповіді не має?
ГОЛОВУЮЧИЙ. А відповіді не має.
РИЧКОВА Т.Б. А можна мені ще раз повторно надати ті документи, які
ви… Дякую.
(Шум у залі)
ГОЛОВУЮЧИЙ. По цим трьом є відповідь ………….
РИЧКОВА Т.Б. Добре. І я погоджуюсь з моїм колегою, з Іваном
Мельничуком, що треба проводити засідання більш плідні, коли це
проходить в залі Верховної Ради або на третьому поверсі.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Юрій Олександрович.
(Шум у залі)
БУГЛАК Ю.О. Може, я підтримую Ігоря Володимировича, але може
нам взагалі щоб це не …. зібрати часову не зустріч, а засідання, закрите
засідання комітету сугубо з організаційних питань.
МЕЛЬНИЧУК І.І. Взагалі збираємося, збираємося у залі….
БУГЛАК Ю.О. Закрите засідання.
МЕЛЬНИЧУК І.І. Закрите зробимо…..
(Загальна дискусія)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну не в три, напевно в два зразу після першої частини
засідання.
(Загальна дискусія)
Олег Степанович Барна, будь ласка.
БАРНА О.С. Виходячи з тих обставин, що робота комітету занадто
заполітизована, а представники комітету безпосередньо походу за квотою

політичних партійних фракцій, які є у Верховній Раді, отож я прошу голову
комітету можливо звернутися до керівників всіх фракцій з приводу
забезпечення присутності членів їхньої фракції у роботі нашого комітету.
Можливо провести засідання із представниками цих фракцій. Щоби
керівники фракцій несли теж політичну відповідальність за своїх членів, яких
вони представили до нашого комітету. Зокрема….
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Степанович, я мушу вам повідомити, що в цей
понеділок на Погоджувальні раді я таке звернення до голів фракцій, груп,
об'єднань, всіх звернувся, і попросив, і наголосив про важливість питань, які
у нас відкриті на комітеті. Це все вже зроблено прямо на Погоджувальній
раді.
(Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте, давайте. Ми вибачаємося, ми робимо і
будемо робити все для того, щоб все-таки комітет далі працював, а я рахую,
що пропозицію зробити закритий комітет по організаційним питанням прямо
в залі і почати цю практику, давайте завтра на дві години попробуємо
зробити.
За участю керівників фракцій. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. На дванадцяту, так? давайте. Згідний. Домовилися.
(Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я, дивіться колеги, я ще раз, бо тут знову багато
озвучено про ….., про порушення і про практично…. Я хотів сказати: у нас є
відповідь від регламентного комітету, у нас, до речі, не встиг, у нас є
відповідь (було питання про обрання нового голови комітету) у нас і ця
відповідь є від регламентного комітету. Да, да. Є, ціле питання ми можемо
обговорити і продовжити розгляд далі.
(Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. До зустрічі. Перерва.

