
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань запобігання і протидії корупції 

07 листопада 2018 року 

Веде засідання Перший заступник голови Комітету САВЧУК Ю.П. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні колеги, робітники ЗМІ, 

запрошені! Починаємо роботу нашого комітету. Почнемо по порядку денному. 

У всіх є розданий порядок денний.  

Перше питання – про розклад засідань комітету на листопад 18-го року.  

 (Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володя, ти, якщо уходиш, хто його зробить? 

Оставайся.  

ПАРАСЮК В.З. Я вам ще раз пояснюю, якщо ви не ходите на комітет і 

вирішили тут зараз бавитися дуже в порядних і відповідальних депутатів, ну, 

це не той театр, друзі.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володю…  

ПАРАСЮК В.З. (Не чути)  

СОРОЧИК Ю.Ю. Прийняти за основу порядок денний. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Итак, шановні колеги, прийняти за основу порядок 

денний, за основу.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас немає кворуму.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас є кворум.  

 (Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто – за?  

ПАРАСЮК В.З. За основу. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За основу.  

ПАРАСЮК В.З. Як це за основу?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. По процедурі. Проти? Утримались? Рішення 

прийнято. 
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Є пропозиція, надійшов лист від наших колег членів комітету, у вас всіх 

є роздано з проектом рішення, внести це питання в порядок денний. 

Ознайомленні всі?  

Додатково вносимо в порядок денний це питання. Хто… 

 (Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Васильович.  

ЧУМАК В.В. Дозвольте… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Олександрович… 

БУГЛАК Ю.О. Я хочу… Була пропозиція, в тому числі я підписував 

даний лист, внести це питання в порядок денний і поставити його першим. Але 

у зв'язку з актуальністю питання, яке у нас було в порядку денному першим, 

да, найсерйозніше, і дійсно з цього приводу вчора в нас було дуже багато 

розмов в парламенті і так далі, і так далі. Тому пропозиція питання можна 

ставити не першим, але... 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Третім.  

БУГЛАК Ю.О.… але актуальним другим або третім.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. По списку буде третім.  

БУГЛАК Ю.О. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Першим у нас – розклад.   

Хто – за?  

ЧУМАК В.В. Ні, ні, ні… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, перепрошую, да, Віктор Васильович. 

ЧУМАК В.В. У мене є виступ з цього питання. 

Шановні колеги, я думаю, що це питання достатньо важливе. Більше 

того, от ми тільки що перекинулись словами, там, з Юрієм Олександровичем.  

У нас по правоохоронцям, по взагалі розвідникам, правоохоронцям дуже 

багато накопичилося проблем, в тому числі і по Ситнику, в тому числі, вот, вас 

не було, на жаль, на минулому засіданні, коли ми розглядали питання по 

генералу Семочко, по заступнику, вас не було і ми не змогли прийняти 
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жодного рішення тоді. Ми просто заслухали. А у мене зараз є додаткові 

матеріали щодо Семочка.  

Я хочу вам повідомити про те, що у мене є матеріали, що протягом 2016-

2017 років пан Семочко неодноразово виїжджав за межі України на 

приватному літаку. Я ці якраз матеріали передаю в Службу безпеки України, 

передаю в Національне антикорупційне бюро. Ну, це неважливо, людина поки 

що не є публічною, і тому я думаю, що ми потім зробимо це публічним, коли 

підтвердимо, чи літав, чи не літав, ми знайдемо матеріали на підтвердження, 

тоді будемо так. Але матеріали такі є, що до 10 раз виїжджав за кордон. Більше 

того, я хотів би сказати, що це було під час… Це не було службовими 

відрядженнями, це були приватні вильоти і приватні поїздки.  

І тому для мене дуже цікаво, чи знала про це Служба безпеки, чи не знала 

про це Служба безпеки, чи оформляла відрядження, чи не оформляла 

відрядження пана Семочка на виїзди за кордон? Чи він літав туди за якимось 

завданням, чи це була приватна поїздка? Це дуже важливо. Більше того, хто 

оплачував ці поїздки на той час?..  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановний Вікторе Васильовичу, ми ж тільки що 

проговорили, у нас, Олег Степанович, ліміт часу. Нам треба прийняти це 

рішення. (Шум у залі) 

ЧУМАК В.В. Тому я прошу… Я прошу… Пане Юрію Олександровичу. 

Я прошу давайте ми організуємо спільне розслідування або спільне засідання 

по питанню щодо Ситника, по питанню щодо Семочка, по питанню, яке ви 

казали мені про якогось генерала-лейтенанта прикордонної служби, я теж 

думаю, що це обов'язково потрібно зробити, якщо у вас є такі матеріали. Я 

думаю, що давайте ми розглянемо всі ці питання стосовно правоохоронців, 

стосовно Ситника и Семочка разом і викличемо всіх цих представників. А то 

у нас на сьогоднішній день просто-напросто вибірково… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторе Васильовичу, зрозуміло і підтримується. Я 

думаю, що… 

ЧУМАК В.В. Вибіркова якась позиція. Дякую. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, всі підтримують це питання. 

Третім питанням ставимо в порядок денний пропозицію наших колег. 

Хто – за?  

ПАРАСЮК В.З. Ні-ні, давайте, щоб висловитись. Можна?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги… 

ПАРАСЮК В.З. Так, як наш комітет переміг у нелегкому бою з тим, щоб 

з'явився кворум, я прошу дозволу йти на інший комітет відстоювати свій 

законопроект. Я маю я повне право?  

Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, Юрію Олександровичу, давайте 

голосувати. Юрію Олександровичу. (Шум у залі) Є кворум, так. 

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, пропозиція наших колег. 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за? 

ЛУЦЕНКО І.В. Яка пропозиція?  

СОРОЧИК Ю.Ю. Чумака. 

БЕРЕЗА Ю.Ю. Озвучте пропозицію. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На даний момент пропозиція Буглака. Третім 

питанням ми… ця пропозиція Віктора Васильовича не стосується порядку 

денного. 

ЧУМАК В.В. Як не стосується?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сьогоднішній порядок денний, Віктор Васильович? 

ЧУМАК В.В. Це пропозиція …… не включати це в порядок денний, а 

об'єднати це з іншими питаннями щодо правоохоронних… представників 

правоохоронної діяльності і включити їх… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я рахую, що це є неправильно, тому що ми хочемо 

вивчити ситуацію, яка прозвучала в центральних ЗМІ відносно Артема 

Сергійовича Ситника. А це треба… 

БУГЛАК Ю.О. Можна, я… 
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БУГЛАК Ю.О. Виктор Васильевич! 

(Загальна дискусія) 

БУГЛАК Ю.О. І ще раз. Давайте я закінчу, там пропозиція була 

сформована в листі. До листа доданий проект рішення, який би ми хотіли 

прийняти. Там нема: розглядати, там, – подати листи. 

ЧУМАК В.В. Я висловив свою пропозиція. Я повторюю. Не розглядати 

це сьогодні, а викликати пана Ситника, викликати сюди представників…(Не 

чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю  по черзі. Перше… Юрій Олександрович, 

вибачте, ставлю по черзі. Перша пропозиція була подана Буглаком в 

письмовому виді.  

Хто за пропозицію Юрія Олександровича Буглака третім питанням 

порядку денного поставити це в порядок денний.  

Хто за?  

СОРОЧИК Ю.Ю. Вісім. Рішення прийнято.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Проти? Утрималися? Рішення прийнято.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Один… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування пропозицію Віктора 

Васильовича Чумака об'єднати ці питання…. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Три утрималося. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І загалом розглядати всіх силовиків. Хто за? 

(Не чути) 

СОРОЧИК Ю.Ю. Вісім. 

ЧУМАК В.В. Тоже прийнято. Нас більше, так? 

ПОПОВ І.В. А вони не  суперечать одне одному.  

БАРНА О.С. Ні-ні…  

ПОПОВ І.В. Там можна послати письмове, а потім їх всіх зібрати і 

розглянути….. 

БАРНА О.С. Можна слово. 
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БУГЛАК Ю.О. Я прошу звернути увагу, у нашій  пропозиції було тільки 

одне бажання… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мікрофон.. 

БУГЛАК Ю.О. І воно зафіксовано. 

ЧУМАК В.В. Та все, прийняте рішення… 

БУГЛАК Ю.О. Ні, так я кажу, що, а потім я  не проти вашої пропозиції 

Вікторе Васильовичу, все прийняті обидва наскільки я розумію. 

РИЧКОВА Т.Б. Да. 

БУГЛАК Ю.О. Все.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Шановні колеги, по процедурі. Я вважаю, що тут є 

компромісне рішення, пройшли два, перше, що  в порядку денному сьогодні 

третім розглянути питання і скерувати листи, щоб  отримати відповідь. 

І друге питання – це про те, щоб потім, коли надійдуть відповіді 

заслухати спільно, що стосується генерала Семочко і так… на засіданні 

комітету по надходженню  документів. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігор Луценко, будь ласка.  

ЛУЦЕНКО І.В. Шановні колеги, у мене ще  по порядку денному є 

пропозиція: виокремити законопроект 9055  і  розглянути його четвертим,  

виходить, пунктом. Оскільки зараз тут представники  громадськості зібралися 

і  я думаю, що  варто їх тут в даному випадку поважать.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Який? 

ЛУЦЕНКО І.В.  9055. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Про  адвокатуру. 

ЛУЦЕНКО І.В.  Да. 

ЛУЦЕНКО І.В. Про адвокатуру. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Четвертим питанням. Хто за пропозицію Ігоря 

Луценка. 

Шановні колеги, хто  за пропозицію Ігоря Луценка, прошу голосувати, 

четвертим питанням. Правильно. 

БУГЛАК Ю.О. Переставити його… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, так. Громадськість…  

БЕРЕЗА Б.Ю. Підтримати. 

А, Чумак проти. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто – за? Проти? 

Проти – хто? Проти? Сергій Анатолійович – утримався. Тетяна – 

утрималась. Рішення прийнято.  

І тепер ставимо у порядок денний в цілому за проголосовані питання. 

Хто за в цілому. 

ЛУЦЕНКО І.В. Ще одна пропозиція. Моє питання 50 яексь, давайте не 

смішіть – перенести  його на наступне.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приймається. 

ЛУЦЕНКО І.В. Щоб просто всі розуміли… 

СОРОЧИК Ю.Ю. А  коли… 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги, все ліміт часу… працюємо. 

Хто за  порядок денний в цілому?  

СОРОЧИК Ю.Ю. За виключенням звернення народного депутата 

Луценка. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Проти? Утримались? Тетяна утрималась. Рішення 

прийнято.  

Шановні колеги! Друге питання порядку денного. Про результати 

обговорення… 

СОРОЧИК Ю.Ю. Перше, перше. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ой, вибачаюсь. Про розклад засідань комітету на 

листопад 2018 року. Всі бачили, всі мають розсилку, календар.  

Хто – за? За розклад, Ігор. Проти? Утримались? Одноголосно рішення 

прийнято. 

Друге питання. Про результати обговорення у комітеті 17.10.2018 року 

звернення експертної групи "Антикорупційна реформа" коаліції неурядових 

організацій Реанімаційного Пакету Реформ про забезпечення безперешкодної 

діяльності громадянського суспільства із запобігання і протидії корупції.  
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Не всі члени комітету були. Було палке і довге обговорення цього 

питання. Але і по обговоренню цього питання у всіх є рішення комітету на 

руках, всі ознайомились. Але що вже доброго зроблено по цьому питанню – у 

нас створено ТСК. Борислав Юхимович має бажання щось добавити, може, до 

цього питання? Те, що ми говорили, по скеруванню... Зараз по процедурі?  

Дякую.  

ПОПОВ І.В. Давайте секретаря засідання оберемо. Тому що 

Добродомова немає, щоб хтось підписав протокол. Щоб ми все зробили. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, шановні колеги, я вибачаюсь.  

Нам треба вибрати секретаря засідання. Дійсно, нема Дмитра 

Добродомова. І традиційно Тетяну Ричкову запропоновано.  

Хто – за? Тетяна Ричкова. Проти? Утримались? Рішення прийнято.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Один утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Один утримався. Рішення прийнято. 

Борислав Юхимович, будь ласка. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Да, з приводу запитів?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.  

БЕРЕЗА Б.Ю. Я хочу, щоб внесли в ці запити ще таку строку, що 

відповіді, будь ласка, також надсилати і на адресу ТСК. Тому що ТСК зараз 

буде працювати на базі нашого комітету. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Будь ласка, Віктор Васильович Чумак. 

ЧУМАК В.В. Я хочу звернутися до голови ТСК. Просто, користуючись 

нагодою, не можу, не міг там по-іншому.  

Хочу звернутися до голови ТСК з приводу розслідування. Я би 

попросив, пане Бориславе, вас зосередитися на причинах всіх цих нападів, 

тому що вони носять абсолютно системний характер. Причина у тому, що по 

великому рахунку по більшості цих активістів, що в Одесі, що в Херсоні, що в 

Миколаєві, що в Маріуполі і таке інше, вони просто протидіють місцевій владі, 

незаконному розбазарюванню коштів місцевих бюджетів, комунального 
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майна місцевою владою. І тому, в принципі, по великому рахунку ці причини 

носять абсолютно системний характер – це створення феодальних таких 

феодів на місцях. От я просив би дуже серйозно поговорити про причини, а 

потім всі ці причини систематизувати і просто показати суспільству із-за чого 

виходять от такі побиття і у тому числі вбивства активістів. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Дякую, пане Чумак. Я почув вас. Я сподіваюсь, що ваше 

зауваження буде почуте іншими членами нашої ТСК. І ми це розглянемо. 

Але я хочу всім пояснити, щоб всі запам'ятали, і для телебачення теж – 

у нас немає можливості розглянути всі справи. У нас буде дуже обмежений 

час, обмежені можливості, невелика кількість людей в комісії. Тому 3, 4, 

максимум – 5, але це межа, яку ми не можемо перейти. (Шум у залі) Це майже, 

я ж кажу, це неможливо буде… Тому кажу, якщо ретельно, дійсно, займатися 

справами, це три справи максимум. Але так сталося, що будемо завтра 

обговорювати це. 

Дякую. 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я хочу просто… Нам же ж треба 

проголосувати, Вікторе Васильовичу, це питання.  

Шановні колеги, я хочу зауважити, що комітет не самоліквідується в 

цьому питанні, ми навпаки згуртовано працюємо над цим питанням разом із 

секретаріатом. 

 (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, значить, це питання з доповненнями, 

які вніс Береза Борислав Юхимович. Хто – за? Хто за проект рішення?  

СОРОЧИК Ю.Ю. Номер два. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Номер два по порядку, да. (Шум у залі) 

Хто – проти? Утримались? 

СОРОЧИК Ю.Ю. Кворуму немає. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так нам ще ж чекають… Ще питання одне.  

ЧУМАК В.В.  Я попереджав. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторе Васильовичу, ще одне питання. (Шум у залі) 

Шановні колеги, я вибачаюсь! Шановні колеги, я хочу звернутися до 

всіх. Я хочу нагадати вам, що кожен законопроект, кожен законопроект, наш і 

наших колег, які попадають у Верховну Раду, вони всі опрацьовуються в нас 

на антикорупційну експертизу. І він не попаде в наш зал на голосування. Тому 

ми просто блокуємо – це саботаж. Я по-іншому це не розглядаю. Я прошу дуже 

серйозно до цього віднестися. (Шум у залі) Та не… Тут треба кожному просто 

самоорганізуватися, зрозуміти, що це зараз необхідно. По всім моментах 

необхідно. (Шум у залі) 

Ні! Ну, дивіться, що відбувається: Катерину Гандзюк ховають, да? Вже 

людини немає, їй нічого не треба, вже життя закінчилося, а ми зараз на собі 

тримаємо не своє життя, а нас поклали, на кожного народ України. І я… це не 

великі слова, я можу… (Оплески)  

БЕРЕЗА Б.Ю. А що сталося?  

ПОПОВ І.В. Кворуму нема.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Нема кворуму. Та він… (Шум у залі)  

Засідання комітету закрито.  

 


