
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань запобігання і протидії корупції 

05 грудня 2018 року 

Веде засідання перший заступник голови Комітету САВЧУК Ю.П. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні колеги, шановні гості, 

робітники ЗМІ. Починаємо роботу нашого комітету.  

У всіх є порядок денний. Є у нас матеріали 2425, да, поставити третіми 

на пропозицію.  

Хто за порядок денний? Хто – за, за основу?  Одноголосно. Рішення 

прийнято.  

Чи є у когось якісь доповнення, пропозиції по порядку денному? 

Немає.  

 ЛУЦЕНКО І.В.  У мене є питання.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка. 

 ЛУЦЕНКО І.В.  Можна? Я перепрошую. Просто до мене звернулись 

буквально півгодини тому. Є якийсь законопроект Шухевича, котрий зараз у 

нас в порядку денному. Я до його помічників не міг дізнатися який. Просто 

Шухевич – людина у віці і він не завжди може відповісти. Про статус 

військового полоненого. Там не назва, але по суті це про статус військового 

полоненого.  

 СОРОЧИК Ю.Ю. Зараз ми провіримо.  

ЛУЦЕНКО І.В.  Да, якщо можна перевірте.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Першим в порядку денному стоїть у нас питання 

законопроект 9008 Шахова Сергія. Він просить його відкласти його розгляд. 

Ми знімаємо.  

У нас присутній заступник міністра Тітарчук Михайло Іванович. 

Правильно? Це по законопроектах 8126 і 8128, матеріали № 2425. 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Є пропозиція, щоб не 

затримувати замміністра, розглянути, поставити другим виходить питанням 
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так як перше Шахова ми знімаємо. Після законопроекту нашого колеги 

Дерев'янка Юрія Богдановича поставити розгляд цих законопроектів. Так? 

СОРОЧИК Ю.Ю. Ні, це буде першим. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це буде першим. Присутній Кривенко Володимир 

Володимирович по питанню законопроекту нашого колеги Юрія 

Богдановича, який стоїть у нас у порядку денному другим, 8445, який ми 

переклали, пам'ятаєте, на минулому засіданні. І після цього поставити ці 

законопроекти, в яких прийме розгляд замміністра Тітарчук Михайло 

Іванович. 

Хто – за? Хто за порядок денний в цілому з такою пропозицією? В 

цілому. Одноголосно. Рішення прийнято. 

І так, шановні колеги, номер законопроекту 8545, суб'єкт законодавчої 

ініціативи – наш колега Юрій Богданович Дерев'янко.  

Будь ласка,  Юрій Богданович. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Доброго дня, шановні колеги, шановні запрошені, 

журналісти! Законопроект 8545 – це законопроект, в якому я пропоную, щоб 

внесені були зміни в Закон про антикорупційний суд і відповідні зміни…  

"Про Вищий антикорупційний суд", яким передбачити те, що в разі, якщо 

створений Вищий антикорупційний суд і матеріали якогось провадження 

судового, наприклад, знаходяться або в першій, або в другій інстанції, то щоб 

протягом 30 днів ці матеріали, які стосуються, є підслідністю 

антикорупційного суду, були передані антикорупційному суду.  

В чому суть цього законопроекту і чому я вважаю, що це важливо? 

Зараз ми чекаємо, поки антикорупційний суд буде створений, і величезна 

кількість різних проваджень сьогодні по суті спрямовується в наші 

нереформовані, так скажемо м'яко, районні суди або в апеляційні суди. І в 

разі, якщо буде зберігатися те правило, яке є зараз, а воно передбачає те, що 

якщо вже передано щось в суд, то, власне, цей суд і буде завершувати 

розгляд цього питання до кінця, то може скластися така ситуація, що штучно 

затримка по запуску антикорупційного суду буде стосуватися того, щоб певні 
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справи, які стосуються або першої, або другої інстанції, повністю остаточно 

там були розглянуті, і ми чудово розуміємо, що сьогодні Адміністрація 

Президента має безпосередній вплив на ці всі суди.  

У зв'язку з цим я пропоную саме такий механізм, який, до речі, був 

також законодавчо врегульований на рівні Верховного Суду. Тому що, коли 

запускали Верховний Суд, він був сформований Верховний Суд, то всі 

справи, які розглядалися у вищих спеціалізованих судах, також протягом  30 

днів не залежно від того, завершені вони чи не завершені, були передані у 

Верховний Суд, і Верховний Суд ці справи розглядав з самого початку. 

Я сподіваюсь, що Вищий антикорупційний суд буде максимально 

незалежний, і ті судді, які там будуть працювати, вони будуть максимально 

не заангажовані. І тому всі ті справи, які стосуються підслідності Вищого 

антикорупційного суду, на мій погляд, якщо вони не завершені на момент 

створення Вищого антикорупційного суду або першої, або другої інстанції, 

вони мали б розглядатися фаховими, незалежними, незаангажованими 

суддями, якраз Вищого антикорупційного суду в залежності від того, де воно 

було, або перша інстанція, або апеляція. І ці справи мають передавати 

протягом 30 днів.  

Отака у мене пропозиція. Це внесення змін до відповідних статей, 

статті 482.1. І прошу підтримати таку ідею, таку пропозицію. 

Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Будуть у когось по цих 

законопроектах ще думки, зауваження?  

Будь ласка,  Юрій Буглак. 

БУГЛАК Ю.О. Питання до автора. Скажіть, будь ласка,  от така 

ситуація. Суд загальної юрисдикції розглянув якусь справу, яка стосується 

підслідності антикорупційної, виніс своє рішення, справа потрапила до 

другої інстанції, суд загальної юрисдикції, почалася розглядатися. Потім, 

якщо керуватися вашою пропозицією, все повертається в першу інстанцію 
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антикорупційного  суду, чи попадає в Апеляційну палату антикорупційного 

суду, де розглядається справа? 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Відповідно до моєї пропозиції воно передається на 

той рівень, який… на той рівень інстанції, якщо це апеляція, значить 

апеляція, якщо це перша інстанція, перша інстанція. Не повертається на 

початковий розгляд, з першої інстанції починаючи. 

БУГЛАК Ю.О. Це протирічить принципу розгляду справ, по-перше. А, 

по-друге, Апеляційна палата антикорупційного суду за законом, який ми з 

вами прийняли, може розглядати  виключно ті справи, які  розглянуті 

антикорупційним судом, тому ця ваша фабула не спрацьовує, на жаль.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігор Володимирович Попов, будь ласка. 

Я вибачаюсь. Юрій Богданович, будете відповідати?  Да, будь ласка. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Якщо ви звернули увагу, це в порівняльній таблиці 

сторінка 13 якраз і полягає в тому пропозиція, що відповідно  до цієї фабули, 

про яку я зараз сказав, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 

якраз і буде мати право  розглядати ті справи, які   уже знаходяться… які 

почали розглядатися в звичайному апеляційному суді, і цю справу треба 

передавати протягом 30 днів. І якраз відповідні зміни і в третій, і в четвертий 

пункт я пропоную внести, щоб не було ніякої колізії. Тому тут нема ніяких 

суперечностей в тому, тут є логіка процесу. Тобто якщо суд… хтось хоче 

швидше  ці рішення протягнути або в першій інстанції, або остаточно в 

другій інстанції, після чого  набувається чинності, то я якраз пропоную, щоби 

ці судові процеси і ці судові розгляди розглядалися відповідним судом, який 

має більшу довіру суспільства, який має повноваження якраз розглядати ці 

справи, і тільки тому він їх не розглядає, що  він сьогодні ще не створений. А  

на момент його створення, щоб всі ті справи, які стосуються саме його, саме 

відповідних палат, там і розглядалися. От і все.  Тому там жодних нема 

ніяких колізій, і якраз свою пропозицію… я виправляю ту норму, де 

написано, що тільки виключно розглядаються тільки ті, які  першою палатою 
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розглядалися. І ті, які першою палатою, і ті, які передані відповідно з  суду  

апеляційного загальної юрисдикції. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка,  Ігор  Попов. Потім  Єгор Соболєв.  

ПОПОВ І.В. Розумію постановку проблем, які автор законопроекту 

піднімає в тому, що недостатньо довіри є до  діючої судової системи. І кілька 

запитань на те,  щоб розуміти, що ця пропозиція  вирішить проблеми. 

Перше. Чи аналізували ви, скільки справ буде передано  таким чином із 

діючої судової системи до Вищого антикорупційного суду, в тому числі 

скільки піде в Апеляційну палату? Чого запитую? Щоб  ми його не 

перевантажили з першого дня, і  там буде всього, якщо не помиляюся,  

дев'ять трійок в першій інстанції. Якщо на них звалимо 300 справ, то ми не 

отримаємо дуже швидких вироків. Друге, чи аналізували ви ризик 

оскарження цих справ в Європейському суді з прав людини, тому що одна 

людина не може двічі судитися за ті самі злочини. Якщо його судити двічі 

спочатку в двох різних судах, то вони можуть легко виграти ці суди. І знову 

ж таки тоді ми не зможемо покарати винних в цих злочинах. 

Третє питання щодо термінів. От зараз, допустимо, ми чекаємо рішень 

по двох, можливо, найбільш резонансних судах, які НАБУ передало до 

судової системи, – це справа Мартиненка, справа Насірова. Там уже близько 

року заслуховуються матеріали. Тобто якщо через півроку буде створений 

Вищий антикорупційний суд, то ці справи будуть передані туди за вашим 

законопроектом, і з самого початку почнеться розгляд. Тобто вони тоді, 

втратимо ще півтора року, бо всі ці двісті томів будуть зачитуватись з самого 

початку. 

І останнє запитання процедурне, яке зазначається у висновку 

Головного науково-експертного управління. Вони говорять, що зміни до 

КПК не набули чинності, вони набудуть чинності з моменту запуску суду. 

Тобто процедурно ми не можемо змінити ті зміни, які на сьогодні не діють. 

Чи є у вас відповідь на це процедурне питання, як це обійти? Будь ласка. 
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ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Значить, перше: стосовно Європейського суду з 

прав людини. Звісно, що у нас не буде ніякого дублювання, двічі судитися в 

тій чи іншій інстанції. Тому що, якщо немає вироку суду або немає 

виправдувального вироку, то ніякого рішення суду тієї чи іншої інстанції ще 

не існує. Тому справи передаються відповідно тільки ті, розгляд яких не 

завершено. І буде в будь-якому випадку рішення першої інстанції Вищого 

антикорупційного суду або Апеляційної палати Вищого антикорупційного 

суду – тільки одне. Це перше. 

Друге. За вашою також логікою виходить, що якщо ми тепер у 

Верховний Суд передали всі справи, які почали розглядатися вищими 

спеціалізованими судами, то ми маємо ці всі справи програти у вищому – в 

Європейському суді з прав людини. Тому що саме ця норма зараз є чинною, і 

саме ця норма є підставою для того, щоб всі справи з вищих спеціалізованих 

судів, не завершаючи їх розгляд, були передані до новоствореного 

Верховного Суду. Тому, виходячи з вашої логіки і з вашого запитання, 

виходить, що всі справи апріорі Україна програє в Європейському суді з прав 

людини, чого насправді немає, от. 

Наступне. Ну, це факти. Тому наступне. Те, що ми говоримо про 

набрання чинності там чи ненабрання чинності, це є техніко-юридичне, 

значить, корегування норми, і вона відкоригована таким чином, що воно 

буде, ну, набере чинності тоді, коли якраз ми будемо мати Вищий 

антикорупційний суд, ця норма одночасно з запуском Вищого 

антикорупційного суду. Його ще поки що також немає.  

І ще одне питання, будь ласка, яке ви запитували.  

(Не чути) 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Кількість суддів і кількість справ. Ми не маємо 

такої, на жаль, поки що статистики повної. Але хочу сказати наступне, що за 

дуже якийсь там певний період часу, чи за рік, чи за два, у нас всі відповідні 

справи будуть виключно там і розглядатись, ну, у Вищому антикорупційному 

суді. В першій палаті і в другій палаті. В першій інстанції і в другій інстанції. 
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Тому я не думаю, що це створить якийсь там колапс справ. Але я думаю, що 

якраз такі справи резонансні, як Мартиненка і інші, для суспільства більш 

важливо було б, якщо би новостворений Вищий антикорупційний суд якраз 

їх і розглядав. Тому що сьогодні, мені здається, що влада дуже зацікавлена в 

тому, щоб якраз ці справи розглянулися і в першій інстанції, і в другій, і 

набрали чинності ці всі, значить, вироки відповідні чи скасування там 

відповідальності, що там у них буде, і були би щасливі.  

Тому,  мені здається, що, якщо ми говоримо про такі резонансні справи 

і про такі важливі речі, то якраз суд, на який ми покладаємо таку кількість 

надій, мав би якраз і ставити крапки над "і" по цих важливих справах. І те, що 

вони сьогодні розглядаються в цих судах, першої і другої інстанції, ну, 

загальної юрисдикції, це якраз, я вважаю, і була основною ідеєю затягування 

часу для того, щоби, ну, не мати справедливих вироків і справедливих 

рішень.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Єгор Соболєв, будь ласка.  

СОБОЛЄВ Є.В. Колеги, у мене пропозиція заслухати насамперед 

позицію антикорупційної прокуратури, яка представляє зараз обвинувачення 

в нинішніх судах і буде робити те саме в спеціалізованому. Я думаю, що це 

зробить нашу дискусію набагато професійнішою.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, Володимир Володимирович.  

КРИВЕНКО В.В. Доброго дня, шановні народні депутати, шановні 

присутні! Дуже дякую за слово. Повністю підтримую, Юрій Богданович, 

ваше вболівання за нашу справу, молоді антикорупційні органи. Ми також 

наполягали, щоб ця норма була прийнята, щоб всі справи розглядалися у 

Вищому антикорупційному суді. Ми розуміємо, яка є проблематика. Що так, 

дійсно, у нас деякі кримінальні провадження, які розглядаються декілька 

років, допитано по сто свідків, досліджено 100, 200, 300, 500 мільйонів 

матеріалів. Ми розуміємо, що це повторна робота прокурорів, адвокатів і 

інших учасників процесу.  
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Але стосовно тієї норми закону, яку ви пропонуєте внести. Можливо, я 

щось не розумію, але хотів би довести до вашого відома, що да, 7 червня 18-

го року був прийнятий Закон "Про Вищий антикорупційний суд". 12 липня 

18-го року був прийнятий Закон № 2509…8 про внесення змін до Закону 

України "Про  судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону "Про 

Вищий антикорупційний суд". І саме в "Перехідні положення" Закону "Про 

Вищий антикорупційний суд" уже по суті були внесені ті зміни, на яких ви 

наполягаєте. Цей закон опублікований в "Голосі України" № 144 від 4 

серпня. І норма здвинулася трошки пункту, ви пропонуєте зміни в пункт 3, а 

зараз це пункт 4, звучить так: "Кримінальні провадження щодо злочинів, 

віднесених цим кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, 

судовий розгляд у судах першої та апеляційної інстанцій, яких не закінчено 

до початку роботи Вищого антикорупційного суду, передаються до Вищого 

антикорупційного суду для розгляду в установленому цим кодексом 

порядку".  

Тобто по суті законодавець же врегулював цю норму. Тому я, чесно 

кажучи, не розумію суть нашого зібрання, якщо норма вже прийнята. Це 

закон від 12 липня 18-го року.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Богданович,  поясність свою позицію і може 

для вас ця ситуація є нова.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б.  Моя пропозиція:  це внесення змін до статті 482 з 

позначкою 1. Тобто це повноваження і юрисдикція, і всі справи, які 

розглядаються. І я так розумію, що…  

Дивіться, ви посилаєтеся на пункт 4, написано, що суди апеляційних 

інстанцій… 

КРИВЕНКО В.В. Я вибачаюся. В поточній редакції Закон "Про Вищий 

антикорупційний суд" зі змінами, внесеними Законом номер 2509 від 12 

липня 18-го року. І є пункт 4, який звучить… 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б.  Як він звучить? 
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КРИВЕНКО В.В. Кримінальне провадження щодо злочинів, віднесених 

цим кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, судовий 

розгляд по судах першої та апеляційної інстанцій, яких не закінчено до 

початку роботи ВАСу, передаються до Вищого антикорупційного суду для 

розгляду в установленому цим кодексом порядку.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Якщо ця норма врегульована в "Перехідних 

положеннях", то це прекрасно. Тому що по суті це те, що я пропоную, тільки 

я ще ставлю 30 днів, протягом 30 днів мають передаватись. Тому, якщо ця 

норма врегульована вже зараз, це дуже добре. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Єгор Соболєв, будь ласка.   

СОБОЛЄВ Є.В. Колеги, я звертав на це увагу… 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. …на цій самій позиції… 

СОБОЛЄВ Є.В. Я звертав на це увагу минулого засідання. Дякуємо 

Антикорупційній прокуратурі за авторитетне  роз'яснення. Власне кажучи, 

під час дискусії це піднімалося. Річ в тому, що певні положення закону 

набувають чинності з моменту утворення антикорупційного суду, і за 

нормотворчою технікою зміни будуть вважатися такими, що набули 

чинності, які були внесені пізніше. Вони не можуть сьогодні набути 

чинності, бо не запрацював суд. Але, оскільки парламент перше голосування 

зробив в червні, а друге в липні,  пам'ятаєте, ми виправляли там певні 

проблеми, я би сказав, фальсифікації в законі, то відповідно це вже вирішено. 

Я думаю, що тепер це абсолютно ясно, і позиція Антикорупційної 

прокуратури про це ж і говорить.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Шановні колеги, мій законопроект зареєстрований 

3 липня. Якого числа ви сказали? 

(Не чути) 12 липня. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. А 12 липня в "Перехідних положеннях" ця сама 

норма існує тільки крім 30 днів. Ну, о'кей, я вважаю, що, якщо ця норма існує 

і Спеціалізована антикорупційна прокуратура підтримує цю норму чи цю 

норму, яку ми проголосували, – це супер. Тому ми можемо сказати про те, 
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що ми можемо просто зняти цей законопроект, якщо це питання 

врегульовано вже… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Власне, є таке заключення нашого комітету, 

спираючись на ті норми, які ми сьогодні почули від Володимира 

Володимировича, ми є другим, головним комітетом є правовий Князевич 

Руслан… 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б.  Єдине… Вибачте. Єдина відмінність в тому, що я 

пропоную 30 днів, а там написано: без 30 днів. Це єдина відмінність, але це 

насправді не так принципово.  

КРИВЕНКО В.В. Фактично суди загальної юрисдикції втрачають право 

розглядати ці справи після створення Вищого антикорупційного суду. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Ні, вони то втрачають, але ті справи, які вони 

почали розглядати, вони мають передати. 

КРИВЕНКО В.В. Да, вони не мають права їх більше розглядати. 

Звичайно, ваша норма більш загальна, що 30 днів конкретно.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді я ставлю одне питання на голосування: 

відхилити. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б.  Ну, ми можемо зняти взагалі поки що... 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, зняти.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Зняти це питання і все.  

 СОРОЧИК Ю.Ю. Шановні колеги, нам потрібен комітет. Рішення 

мусить бути комітетом. І може бути один із варіантів, що ми сьогодні 

відкладаємо, ми відкладаємо, а Юрій Богданович відкликає цей 

законопроект, щоб коректно було. Все. Тоді ми сьогодні з розгляду знімаємо. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за те, щоб відкласти ці законопроекти автору на 

доопрацювання? Рішення прийнято. Дякую.  

Рухаємося далі. Так як ми з вами прийняли, слідуючі у нас матеріали 

справи 2425: законопроекти 8128 і 8126. По цьому питанню у нас заступник 

міністра економічного розвитку Тітарчук Михайло Іванович. Я пропоную 

вислухати його і тоді перейти до дискусії.  
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Будь ласка, Михайло Іванович.  

ТІТАРЧУК М.І. Доброго дня, шановний голово… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вибачаюся. І заключення по цим законопроектам як 

корупціогенні.  

ТІТАРЧУК М.І. Добре.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз. Матеріали 2425, номер законопроектів 8128, 

8126.  

Будь ласка.  

ТІТАРЧУК М.І. Дякую.  

Шановний голово, шановні народні депутати, я почну, якщо ви не 

заперечуєте, з 8126. І коротка преамбула. Насправді, це було чотири 

законопроекти комплексних, яких стосується змін в законодавстві в сфері 

концесії, тому що законодавство було застаріле, починаючи з 99-го року. 

Перший законопроект про концесію був прийнятий в першому читанні 3 

квітня. Зараз ми очікуємо розгляд його на комітеті економічного, пана 

Іванчука, винесення на друге читання. І три, які залишились – це зміни до 

Бюджетного кодексу, зміни до Податкового  і зміни до четвертої частини, це 

системи закупівель, вони ще не розглядалися, не вносились в зал. 

Тому я почну з 8126, це стосується змін до Бюджетного кодексу 

України щодо створення умов для модернізації інфраструктури шляхом 

реалізації проектів на умовах державного приватного партнерства, в тому 

числі концесії. 

Проект закону розроблено з метою вдосконалення правового 

врегулювання ДПП та приведення його у відповідність до міжнародних норм 

та стандартів в частині врегулювання фінансових питань, зокрема, надання 

державної підтримки, здійснення державного приватного партнерства, 

реалізацію спільно значимих проектів на умовах ДПП, в тому числі на 

умовах концесії. 

Чинним Законом України "Про державне приватне партнерство" 

передбачено надання державної підтримки здійснення ДПП та визначено 



12 

 

можливі форми такої підтримки, які є прогресивними та відповідають 

кращим міжнародним практикам. Водночас діюче бюджетне законодавство 

України не передбачає відповідних бюджетних механізмів щодо 

запровадження цих форм бюджетної підтримки на практиці. Як наслідок, 

пріоритетні інфраструктурні проекти, що мають високе суспільне значення 

та є затребувані суспільством, не є привабливими для приватного бізнесу. 

Тому що ДПП-проекти – це, як правило мінімум  5 років і максимально до 

50. 

Проектом пропонується запровадити в законодавство України новий 

вид державних місцевих гарантій, а саме гарантійних  зобов'язань в рамках 

здійснення ДПП. Врегулювати умови та особливості взяття дострокових  

зобов'язань в рамках здійснення ДПП, в тому числі концесій, і врегулювати 

окремі питання сплати концесійних платежів. 

Прийняття закону сприятиме, перше, застосуванню передбачених 

Законом України про ДПП форм бюджетної підтримки здійснення ДПП, в 

тому числі у формі концесії, які застосовуються для залучення приватного 

бізнесу, для реалізації суспільно значимих інфраструктурних проектів, що 

дасть змогу модернізувати діючу інфраструктуру, поліпшити якість послуг у 

сфері життєзабезпечення для громадян України і прискорене економічне 

зростання. 8126.  

Я закінчив. Мені переходити на другий, чи буде дискусія? 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні, давайте, ми подискутуємо по цьому питанню. 

ТІТАРЧУК М.І. Добре.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка,  шановні колеги,  Єгор Соболєв, будь 

ласка.  

СОБОЛЄВ Є.В. Я вважаю, що і законопроект про концесію, який був 

ухвалений  в першому читанні, є корупціогенним, і ці два законопроекти так 

само.  

Наприклад, вже вказується в оцінці експертів комітету, що таке 

доступність. Йдеться про виникнення зобов'язань за гроші платників 
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податків виплатити приватній компанії гроші, якщо об'єкт вважається 

доступним. Ну, це формулювання, звичайно, широке і може означати дуже, 

дуже багато шахрайств.  

Ми маємо підтримувати державне приватне партнерство, але ми не 

маємо забувати, як багато хороших понять, хороших механізмів у нас 

використовуються для розкрадання грошей платників податків. Так само 

вимоги до надання гарантій за таким партнерством, наприклад, з боку органів 

місцевого самоврядування взагалі фактично не описані. Міністерство 

фінансів сьогодні може позбавлено бути права контролювати, за що саме, 

знову-таки грошима платників податків іде зобов'язання з боку 

недобросовісних міських голів разом з місцевими радами. Я думаю, що нам 

треба визнати цей законопроект корупціогенним, а уряду добре виписати ці 

норми, тоді буде менше ризиків для грошей платників податків.  

ТІТАРЧУК М.І. Ми можемо прокоментувати?  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка.  

ТІТАРЧУК М.І. Директор департаменту Ірина Новікова.  

НОВІКОВА І.Ю. Доброго дня, шановні колеги! Доброго дня, народні 

депутати! Ну, по-перше, потрібно дивитися цей законопроект в зв'язці з 

законопроектом про концесії. Звичайно, ми також читали багато ваших 

висловів, статей про те, що законопроект іде корупційним. І, по-моєму, до 

другого читання ми повністю всі положення, які вбачались будь-яким 

народним депутатом як корупційні, ми всі усунули. 

Стосовно поняття плати за доступність. Це так звана availability bias, 

…….., який добре відомий в цілому світі,  якому визначення ми дали 

максимально чітко і конкретно в законі України, в законопроекті про 

концесію, в зв'язці з яким йде цей законопроект.  

Значить, плата доступність це визначені у концесійному договорі або в 

договорі, укладеному в рамках державного приватного партнерства, певні 

показники якості, надійності та доступності послуги. Тобто допустимо якщо 

це медична послуга, ми розказуємо і розкриваємо, яким певним стандартам 
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вона має відповідати. Якщо це саме користування дорогою, ми також 

пояснюємо, яка має бути збудована  дорога, в який строк мають бути усунуті 

будь-які правопорушення чи будь-які недоліки. І тільки після цього наступає 

ця плата за доступність.  

В чому її суть? І чому ми взагалі підійшли до розроблення  такого 

законопроекту? Перше. Відносини в рамках  державного приватного 

партнерства вони є довгостроковими –  від 5 до 50 років. Наш бюджетний 

період є однорічним, і всі бюджетні асигнування надходять  розпорядникам 

бюджетних коштів лише в рамках однорічного бюджетного періоду. Як 

правило, інвестиційна складова в проектах державно-приватного партнерства 

триває 2-3 роки, тобто період інвестицій. Ми ще навіть не можемо 

користуватись об'єктом. І тільки після того наступає період експлуатації 

об'єкта і так званого управління приватним партнером. Наведу вам 

конкретний приклад. 

Ми зараз працюємо  над одним з проектів в місті Житомирі.  Наші 

пілотні проекти, які ми супроводжуємо разом з ЄС, це створення громадської 

пральні. В місті Житомирі є громадська пральня, борги якої ……. мінус 20 

мільйонів. Є 43 дитячі садики, в яких повністю всі пральні в занедбаному 

стані, вони користуються звичайними побутовими машинками, які постійно 

міняються. Суть проекту – створення однієї… там, допустимо,  громадської 

пральні, в якій будуть обслуговуватися  всі садочки.  Але ми повинні 

гарантувати  приватному партнеру після внесення ним  порядку мільйона 

доларів  інвестицій, що саме ці садики будуть обслуговуватися в цій пральні, 

і ми будемо платити за таку послугу. Критерій цієї плати за послугу 

являється і  якісний, так і кількісний, це умова конкурсу. Тобто ми даємо на  

конкурсних засадах встановлювати і пропонувати певні там  критерії ціни і 

якості. Тому я не бачу… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ірино Юріївно. Зрозуміло.  

НОВІКОВА І.Б.  Тому незрозуміло, де ви вбачаєте корупцію.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. В кого ще є питання по  цьому?  
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Ігор Попов, будь ласка. 

ПОПОВ І.В. Ну, наскільки я розумію цю проблему, там корупційні 

ризики великі, такі ж самі, як при держгарантіях. Тобто найбільше ми  

думаємо про те, що іноземні концесіонери  будуть будувати у нас, скажімо, 

дороги, там міст в Запоріжжі чи міст в Києві. І є аналіз світового досвіду, у 

всякому випадку я його читав, що там держава підписує гарантії, що по  там 

цій дорогі за рік буде проїжджати там 3 мільйони машин.  А якщо не буде 

проїжджати, а проїжджатиме 1 мільйон, то за ці 2 мільйони держава  з  

держбюджету  потім гасить різницю. Так  само міст. Побудують нам міст 

платний в Києві, держава  гарантує, що 10 мільйонів машин через  нього  за 

рік проїжджає, якщо проїжджає 5, за інші 5 доплачує. А можна написати і 20 

мільйонів машин, можна і 30.  

Питання в тому, що ми, звичайно, боїмося, що таким чином ми 

навісимо дуже багато боргів на державний бюджет, державні гарантії, які 

роками будуть сплачуватися приватному підряднику, який десь правильно 

обґрунтує, що там буде дуже велике завантаження цих об'єктів. Звичайно, 

про такі маленькі там як пральні, я не говорю. Але на великих об'єктах багато 

вже світових урядів обпалилися. Тобто яка зроблена робота, які є гарантії, що 

це не повториться в Україні, розуміючи ті проблеми, які ми мали і з зерном 

на Китай, і з багатьма іншими державними гарантіями по комерційних 

проектах. 

СОБОЛЄВ Є.В. Це основна проблема з законопроектом про концесію, 

питання про формулювання. Ми просто маємо великий досвід, як нормальні 

ідеї застосовуються в ненормальний спосіб. Правильно сказав Ігор, ми в тому 

законі побачили великі ризики, що будуть братися зобов'язання 

нереалістичні, і вибачте, ну не на вашому рівні ви можете гарантувати, що 

такого не буде. Це буде рівень уряду, міністрів і Прем̓єр-міністра. І далі за 

допомогою наче доброго, наче сучасного закону будуть розкрадатися гроші. 

Як це, до речі, зі згаданими державними гарантіями відбувалося і 

відбувається.  
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ТІТАРЧУК М.І. Буде два невеликих коментарі. По-перше, ми 

розуміємо, да, що є в певних країнах були дійсно невдалі приклади, а в 

деяких країнах вдалі. Якщо взяти сусідів, Туреччина – 135 мільярдів доларів 

тільки по формі ДПП. 35 лікарень за останні 8 років було збудовано. На один 

із великих терміналів аеропорту "Стамбул" – 35 мільярдів. Він в жовтні був 

зданий. Що стосується Європи, по дорогах за останній взагалі рік там 12 

мільярдів євро інвестицій, 40 угод. Ми, чому ми взяли кращий міжнародний 

досвід, ми розуміємо, що є ризики, ви абсолютно праві, і ми намагалися 

максимально це врахувати. Тому, коли на підготовці технічно-економічного 

обґрунтування відбувається прорахування: аналіз ефективності, ризики і те, 

що стосується машин, кількості машин, абсолютно, коли на підготовці, там 

прораховується, скільки мінімальна, скільки максимальна кількість. І звісно, 

коли, ну ми собі самі не будемо суперечити про те, щоб підписати, 

наприклад, Київ-Одеса, що там має бути мінімум 33 тисячі машин в місяць, 

ну, вдень, а там буде 30, і за різницю держава буде сплачувати. Це 

неправильно. Але, ну, от зараз Іра ще доповнить.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Михайло Іванович, нам по суті зрозуміла суть 

проекту і що відбувається.  

Я від себе добавлю. Да, дійсно в Європі даже далеко ходити не будемо, 

в поляків багато платних доріг, які передані в концесію, і заробляє держава, і 

партнерство комерційне. Але нашим комітетом вбачено, експертною радою 

вбачені корупційні ризики. Те, що законопроект слушний і він потрібен 

державі, це так. Але те, що в ньому є ризики, це теж видний факт. Тому є 

пропозиція відправити законопроект на доопрацювання.  

ТІТАРЧУК М.І. Можна ще додати останній коментар цифрами. На 

сьогоднішній день у нас існує застаріле законодавство. В портфелі зараз в 

проекті, які можуть бути по новій процедурі, два порти. Ви знаєте, яка 

проблема є з Бердянським і Маріуполем. Порт "Херсон" і стивідор "Ольвія" 

Миколаїв – інвестиції 300 мільйонів доларів. Закінчили ТЕО, це разом з 

ЄБРР, з AFC, і вже вийшли фактично на квітень на тендерну процедуру по 
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новому закону. Тому що, якщо ми будемо використовувати застарілу 

систему, ми нічого не зможемо зробити.  

Другий приклад. Енергетичний міст Україна - ЄС. Це апгрейд станцій 

атомних ліній –  300 мільйонів. Це я вам просто кажу такий за глобальний 

проект, який для держави. А по аудиту інфраструктур згідно стратегії нам 

потрібно 50 мільярдів доларів на модернізацію існуючої інфраструктури в 

державі.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, ще раз. Я думаю, що колеги мене 

підтримають, що законопроект потрібен. Але в такій формі, як він є сьогодні, 

ми не можемо його пропустити. Наш комітет… Ви даєте зараз економічні 

факти, ми їх розуміємо. Але наш комітет опрацьовує законопроект на 

відповідність антикорупційному закону України. 

Тому у мене пропозиція проголосувати за повернення на 

доопрацювання цього законопроекту суб'єкту... Тому що він містить 

корупціогенні факторі.  

ТІТАРЧУК М.І. А можна ризики просто там раз, два, три. Які 

корупційні ризики?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ставлю на голосування таку 

пропозицію. Хто – за?  

І відправити на опрацювання… 

Проти? Утрималися? Утримався один. Сергій Анатолійович 

утримався? А "за", вибачаюся. Вище піднімайте руку, не видно.  

Одноголосно. Рішення прийнято. 

Переходимо до слідуючого вашого законопроекту 8128. Будь ласка. 

ТІТАРЧУК М.І.  Дякую.  

Так, проект Закону про внесення змін до статті 2 Закону України "Про 

публічні закупівлі". Проект закону розроблено з метою усунення 

законодавчих перешкод для забезпечення практичного застосування норм 

Закону України "Про концесії" для усіх сфер діяльності. Проектом закону 

пропонується внесення доповнень до Закону України "Про публічні 
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закупівлі", яким передбачається, що дія цього закону не поширюється на 

випадки, якщо предметом закупівлі є: 

Перше – товари, роботи і послуги, що закуповуються сторонами 

договору: приватний партнер, концесіонер – державним партнером 

концесієдавцем, укладено в рамках ДПП, у тому числі концесійного договору 

на виконання такого договору. 

Друге – послуги, радники, оплата яких здійснюється міжнародною 

фінансовою організацію, що надаються відповідно до законів України "Про 

ДПП" та "Про концесії". 

І третє – це послуги міжнародних фінансових організацій, що 

надаються для підготовки до здійснення ДПП, у тому числі і концесій, 

відповідно до законів України "Про ДПП" та концесії. Законопроект 

спрямований на розмежування двох абсолютно різних тендерних процедур, 

які відповідно до законодавства ЄС також регулюються окремо директивами 

ЄС. 

Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, будь ласка, в кого є по цьому 

питанню, по цьому законопроекту якісь зауваження або питання? Я зачитаю 

заключення експертне нашого комітету. 

Законопроект, вірніше, по суті, що пропонується законопроектом, да. 

Законопроектом зокрема пропонується не поширювати Закон України "Про 

публічні закупівлі" на випадки, якщо предметом закупівлі не є товари, 

роботи і послуги, що закуповуються приватними партнерами на виконання 

договору. Тут таке питання у нас виникає. 

НОВІКОВА І.Ю.  Можна прокоментувати? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка. 

НОВІКОВА І.Ю. Дивіться, якщо допустимо, це те, про що я 

розказувала, якщо, допустимо, збудований садочок повністю за кошт 

приватного партнера, до держава гарантує там, чи територіальна громада, що 

саме в цьому садочку будуть навчатися 300 дітей, за яких вона буде 
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щомісячно платити з бюджету,так, як наразі відбувається, оскільки послуги 

освіти у нас є безоплатними, або коли збудована лікарня, що саме в цю 

лікарню підуть 100 чоловік,і послуги будуть безоплатними.  

Ми один раз вже і так вибираємо самого приватного партнера на цілий 

проект, включаючи його інвестиційні зобов'язання через прозору конкурсну 

процедуру. Чи можливо людину, допустимо, яка інвестувала декілька 

мільйонів доларів або декілька десятків мільйонів доларів, ще кожен рік 

проходити конкурсну процедуру на закупівлю певних послуг, допустимо, 

цих же послуг щодо садочків, щодо навчання дітей в садочках чи послуг 

медичних? Чи цей проект, який я назвала, в Житомирі. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Єгор Соболєв, будь ласка. Зрозуміло, 

Ірина Юріївна.  

СОБОЛЄВ Є.В. Тут я б погодився з позицією розробників. Сама ідея 

концесії передбачає зобов'язання з обох сторін, якщо вже проект буде 

реалізований, то він має використовуватися згідно призначення і згідно 

договору. Я думаю, що в даному випадку пропонувати використання знову 

відкритого ринку, хто заплатить найменше, це є, як мінімум, обманом однієї 

зі сторін. Я думаю, що це сама логіка концесії передбачає такі зобов'язання, в 

даному випадку я не бачу корупціогенного ризику. 

ТІТАРЧУК М.І.  Маленький коментар. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. 

ТІТАРЧУК М.І. От насправді в чому особливість? Приватний партнер, 

він зацікавлений використати найкращі матеріали. Якщо ця дорога буде 

погано збудована, він постійно її має ремонтувати, або обладнання. А у нас є 

норма в ДПП, у 2016 році ми додали, і Верховна Рада проголосувала. Це 

якщо він не виконує свої зобов'язання згідно договору, у нас є норма ….……, 

тобто заміна приватного партнера. Тобто якщо він не виконує своїх 

обов'язків, ми його міняємо. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.  
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Ще одне питання. Так само корупціогенним є дозвіл не поширювати 

Закон України "Про публічні закупівлі", коли предметом закупівлі є послуги 

радників.  

НОВІКОВА І.Ю. Тут, дивіться, давайте правильно просто 

формулювати: не послуги радників, а послуги радників, які закупляються за 

кошти міжнародних фінансуючих організацій. На сьогоднішній день у нас є 

три міжнародні фінансуючі організації, які дають так званий кредит, який 

потім оплачує приватний партнер за ті витрати, які були здійснені на проект. 

Це AFC, EBRD і Світовий банк. І також …..., але він  менше працює в 

Україні. Тільки в цьому випадку не поширюється.  Або на закупівлю самих… 

або, допустимо, коли ми  укладаємо договір з AFC, EBRD або AFC, щоб вони 

були нашими консультантами.  Держава не платить жодних  грошей в цьому 

випадку. 

На сьогоднішній день в Україні дає тільки  один міжнародний договір, 

який ратифікований Верховною Радою, це з EBRD, що без застосування 

процедур публічних закупівель вони можуть  один з одним укладати 

контракти. З AFC  і з Світовим банком це обмежено.  Тобто ми навпаки  

усуваємо будь-які ризики і відкриваємо  цей ринок для інших міжнародних 

фінансуючих організацій, які працюють в Україні. Але потрібно розуміти 

один-єдиний факт, що ми гроші за це не платимо. І так само, коли 

міжнародні фінансуючі організації  закупляють послуги радників, не бюджет 

платить, а вони самі платять за ці послуги радників, пізніше ці витрати  

включаються на етапі конкурсу, так званий upfront fee, тобто  коли  платиться 

наперед певну фіксовану… ну, вартість, це вартість, як правило, підготовки 

такого  проекту.  Тобто тут немає… жодним чином не йде мова  про кошти 

бюджету. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.  

Ігор Попов, будь ласка. 

ПОПОВ І.В. Питання до  другого абзацу ваших змін, що  виводяться із-

під сфери ProZorro і Закону про дерзакупівлі, обсяг товарів і послуг, що 
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закуповуються  державним партнером у рамках наданої  державної 

підтримки. Тобто чи не створюємо ми схему виходу з-під  ProZorro. Скажімо, 

зараз  дорогу будує лише державна компанія там "Автодор", він все закупає 

по ProZorro, але це перейменується в державне приватне партнерство, буде 

заключено договір про концесію, і ті ж самі бюджетні кошти будуть 

закуповуватися уже без застосування Закону про публічні закупівлі. Тому що 

це будуть бюджетні кошти, написано, в рамках державної підтримки.  

НОВІКОВА І.Ю.  Давайте пояснимо. По-перше, коли ми… в чому 

відрізняється закупівля від ProZorro від закупівлі в рамках державно-

приватного партнерства?  В закупівлі  від  ProZorro  ми зразу платимо  певну 

суму з бюджету за виконанні певних товарів, там, робіт і послуг. Закупівля в 

рамах державно-приватного партнера ми не купляємо… ну, ми глобально 

купляємо товари,  роботи і послуги, але крім того, ми  купляємо фактично  

цього приватного партнера, який спочатку: а) за свої кошти або залучені ним 

кредитні  кошти проінвестує такий проект, а дальше для повернення його ж 

інвестицій ми йому гарантуємо, що ми будемо цю послугу купляти. Об'єкт, 

який створює приватний партнер в рамках державного приватного 

партнерства  або концесії, зразу стає державним або об'єктом комунальної 

власності. Тобто будь-який приватний партнер, заходячи на ринок, а ми 

кожен день спілкуємося з великою кількістю інвесторів, які розглядають 

ринок і, повірте, які порівнюють наш ринок, тобто український, із суміжними 

сусідами, з Польщею, з Сербією, з Румунією, з Венгрією і шукають найкращі 

можливості, і ми їм хочемо показати чому саме український ринок, чому 

заходити на наш ринок. Там вже створені всі ці умови, там вже є ці 

довгострокові бюджетні зобов'язання, а в нас також є довгострокові 

бюджетні зобов'язання за сервітутами, за енергосервісом. Там ми не вбачаємо 

корупційної складової.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ірино Юріївна, зрозуміло.  

…….. Михайло експерт нашого комітету по цьому питанню, будь 

ласка. 
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МІГАЙ М.М. Добрий день! Тут просто справа в чому? Хотів уточнити, 

що, допустимо, щодо послуг радників, вони так само пізніше в загальну 

вартість включають цього проекту. У зв'язку з цим, якщо ми не закуповуємо 

на жодному етапі послуги радників, вони можуть в ціну входити загальна 

вартість проекту, і таким чином витрачатимуться кошти повністю як на 

проект, на жодному етапі не буде проводитися закупівля, відповідно до 

Закону "Про державні закупівлі". І тому всі ці кошти будуть витрачатися, 

збільшена вартість буде цього проекту. 

НОВІКОВА І.Ю.  Це міжнародний досвід, що приватний партнер, який 

заходить в проект, я ж пояснюю, він платить upfront fee, так звана плата на 

перед за щось, вона є фіксованою. Тобто приватний партнер, який іде на 

конкурс, де включено умови конкурсу, що ви повинні відшкодувати вартість 

конкурсної документації, потраченої не нами, а бюджетом. Тому що у нас 

наразі, чесно кажучи, немає ні копійки в бюджеті на підготовку таких 

документів, а потрачених міжнародними фінансуючими організаціями за їх 

кошти, тому що вони далі як кредитори зацікавлені брати участь в проекті у 

якості кредитора. В чому тут вбачається, я просто не можу зрозуміти, ми 

державних кошти не тратимо?  

МІГАЙ М.М. У випадку, в кінцевому рахунку платимо і за ці послуги, 

за проект загальну вартість. 

НОВІКОВА І.Ю. Ми не платимо, воно не включається в загальну 

вартість проекту, воно включається в… 

ТІТАРЧУК М.І. Ви почули. Вони зобов'язані самі сплатити з самого 

початку, де держава взагалі не приймає участь, і це не включається в 

основний договір.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, я думаю, колегам зрозуміла ця ситуація.  

Єгор Соболєв слідуюче питання.  

СОБОЛЄВ Є.В. Я хочу зрозуміти, чи ми взагалі проти концесії і 

вважаємо, що будь-які такі операції є корупціогенними? Ми можемо зайняти 
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і таку позицію, але тут є інші ризики, що нічого не буде робитися, ні поганих 

проектів, ні доброчесних.  

Я вважаю, що все-таки з нашого боку правильно зробити нове 

законодавство про концесію, дозволити уряду залучати доброчесних 

інвесторів, але обмежити виникнення зобов'язань. З цим ми вже з вами 

розібралися. Що зараз йдеться, це сама ідея концесії. Якщо ви побудували, 

наприклад, новий водогін для міста, і ви – приватна компанія, то ясно, що ви 

очікуєте, що місто з вами укладе угоду, що впродовж такого-то періоду воно 

буде закуповувати у вас послуги з водопостачання і водовідведення, інакше 

для вас проект втрачає сенс, інакше сама концесія неможлива.  

Повторюся, я не бачу в цьому законопроекті специфічних ризиків, 

якщо ми не заперечуємо саму ідею концесії і вважаємо, що в нинішніх 

умовах Україна не готова до цих операцій.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Богданович Дерев'янко. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Можна ще одне уточнююче питання, щоб для 

загального розуміння. Концесія – це дуже правильно, це все нормально, і 

коли держава або громада бере зобов'язання потім цю послугу купувати, то, я 

так розумію, що ця послуга має вартість. Правильно? І коли ця послуга 

розраховується, то, наскільки експерт задав правильне запитання, при 

розрахунку вартості послуги, за який буде платити або громада, або держава, 

в загальну вартість цієї калькуляції, цього кошторису входить ця сума на цих 

експертів? Я зрозумів, який ризик експерт хотів оговорити. Якщо, умовно 

кажучи, може бути якась послуга експерта, яка нічим не контролюється, 

якась дуже велика, і це може бути покладено в основу вартості проекту, який 

потім стає наслідком більшої ціни сплати за цю послугу, яка буде 

обов'язковою, то в цьому, я так розумію, і полягав ризик, який хотіла 

зрозуміти експерт.  

Тому у зв'язку з цим два питання. Перше питання, чи воно туди 

входить? І друге. Взагалі розміри цих консультацій, цих експертів? Можливо, 
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ми говоримо про якісь дрібні речі насправді, а витрачаємо тут величезну 

кількість часу.  Тому, будь ласка, дайте відповідь на питання перше. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ірина Юріївна, будь ласка. 

НОВІКОВА І.Ю. Можна? На сьогоднішній день цей розмір він 

передбачений, він законодавчо закріплений. Такий розмір, який може бути 

потрачений на консультантів для розробки ТЕО, не може бути вищим ніж два 

відсотки вартості проекту, тобто капітальних інвестицій, в жодному разі. 

Коли це великі проекти, ця вартість коливається 0,5-1 відсоток. Для інвестора 

це не ті кошти, за які він просто не заплатить, воно не включається при 

розрахунку вартості послуг. Він аналізує свою маржинальність, коли ми 

закладаємо певну вартість послуг, і вони виходять на конкурс. Ні, на вартість 

послуг не впливає, він аналізує свою маржинальність.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все зрозуміло. Є пропозиція, проголосувати за цей 

проект, який що не містить корупціогенних факторів, але із зауваженнями. 

Дійсно, слушний законопроект, нашій державі потрібне правове поле, куди 

прийде інвестор.  

Хто – за? Одноголосно. Проти? Вибачаюся. Утримався? Один 

утримався. Рішення прийнято. 

Дякуємо вам. До побачення. 

Шановні колеги, їдемо далі, 3 пункт. Переходимо до експертиз, 

шановні колеги. законопроект 8224 із зауваженнями.  

Третє питання порядку денного експертизи. Знайшли? 8224 (із 

зауваженнями), 8569 (із зауваженнями), 9002, 9006, 9009, 9016 (із 

зауваженнями), 9019 (із зауваженнями), 9020 (із зауваженнями), 9021 (із 

зауваженнями), 9022 (із зауваженнями), 9025 (із зауваженнями), 9056, 9087 

(із зауваженнями), 9092, 9094, 9104 (із зауваженнями), 9115, 9124 (із 

зауваженнями), 9141, 9145 (із зауваженнями), 9147 (із зауваженнями), 9151 

(із зауваженнями), 9154, 9177 доопрацьований (із зауваженнями), 9183, 9184, 

9193, 9204, 9277, 9279, 9286, 9289, 9310. Далі – перелік постанов: 9252, 9257, 

9269, 9280, 9281, 9283, 9292.  
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Хто за, що дані законопроекти відповідають антикорупційному 

законодавству України? Проти? Утримались?  

Один – утримався. Рішення прийнято.  

Матеріали 3 "а".  8268, 8469, 8474 (із зауваженнями), 8602, 8605, 9029, 

9032, 9038 (із зауваженнями), 9055-1, 9055-2, 9064, 9074, 9074-1. 

Хто за, що ці законопроекти відповідають антикорупційному 

законодавству України? Проти? Утримались? Утримались? Вдвох 

утримались. Рішення прийнято. 

 3 "б".  6303-д (із зауваженнями), 8454 (із зауваженнями), 8594, 8606, 

8609, 8616, 8623, 8628, 8632 (із зауваженнями), 9033, 9039, 9047, 9075 

(доопрацьований), 9076, 9103, 9108, 9114 (із зауваженнями), 9138 (із 

зауваженнями), 9164, 9165, 9210, 9270. 

Хто за, що дані законопроекти відповідають антикорупційному закону 

України? Проти? Утримались?  4, утримались – 4. Парасюк, Луценко. 4. 

3 "в". 7461 (із зауваженнями),  8611 (із зауваженнями),  8629 (із 

зауваженнями), 8629-1 (із зауваженнями), 9096, 9102, 9111, 95… 9256 (із 

зауваженнями),  9248 (із зауваженнями), 9259, 9275, 9298.  

Хто – за, що дані законопроекти відповідають антикорупційному 

законодавству України? Хто – проти? Утримались? Одноголосно. Рішення 

прийнято. 

3 "г". 9205-1, 9232, 9249, 9263, 9285, 9288, 9294 (із зауваженнями).  

Хто – за, що дані законопроекти не містять корупціогенності? Проти? 

Утримались? Один утримався. Рішення прийнято. 

Матеріали 3 "д". 8022, 8562 (із зауваженнями), 9023 (із зауваженнями), 

9035, 9054 (із зауваженнями), 9078 (із зауваженнями), 9086 (із 

зауваженнями), 9181-1, 9187 (із зауваженнями), 9188 (із зауваженнями), 

9188-1 (із зауваженнями), 9190 (із зауваженнями) 9191 (із зауваженнями), 

9201 (із зауваженнями), 9202, 9236, 9242, 9245 (із зауваженнями), 9268, 9276 

(із зауваженнями), 9278 (із зауваженнями), 9299, 9302.  
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Хто – за, що дані законопроекти не містять корупціогенності? Хто – за? 

Проти? Утримались? Один – утримався. Рішення прийнято. 

Матеріали… Так, ага, це в нас корупціогенні вже пішли.  

СОБОЛЄВ Є.В. А можна повернутися до законопроекту Шахова, 

перший номер? Він важливий, я пропоную його визнати корупціогенним, 

щоби совість була чиста. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А він попросив його зняти, він хоче прийти на 

розгляд. (Загальна дискусія) Да, останнє китайське… Він приходив, ми не 

дійшли, ну, у нас кворуму не було. 

СОБОЛЄВ Є.В. Якщо йому приємніше, в його присутності щоб 

законопроект визнали корупціогенним, давайте зробимо таку послугу. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Як не є, це наш колега, з повагою…  

Шановні колеги, переходимо до законопроектів, в яких виявлено 

корупціогенні фактори.  

(Шум у залі) 

Так не будемо, так не можемо. Кворуму нема.  

Але, Юрій Володимирович, поки ви на місці, ми не закриваємо 

сьогоднішнє засідання. А ми ж голосували і завтра на 14:30 ми знову 

збираємося до роботи. Так, для того, щоб на слідуючому тижні ми не 

збиралися, ви пам'ятаєте, ми голосували за це питання, Юро. Завтра о 14:30.  

(Загальна дискусія) 

Завтра о 14:30 ми збираємося працювати, продовжувати комітет. 

Комітет не закривається.  

Дякуємо. До зустрічі. 

 


