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СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань запобігання і протидії корупції  

13 березня 2019 року 

Веде засідання перший заступник Голови Комітету САВЧУК Ю.П. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, доброго дня. Поки ми чекаємо 

кворум, давайте поспілкуємося. Тому що, ну, всі знають, яка ситуація 

склалась. Є декілька пропозицій, але, щоб пройти по порядку денному, в нас 

поки нема кворуму і в нас сьогодні така ситуація, двостороння. Тут поруч в 

нас, під куполом, проходить ТСК, починається саме в цей час. Не розумію, 

чому так сталось, так само як і те, що коли по цьому, по питанню оборонки, 

проводилось РНБО, нікого з членів нашого комітету не запросили, на жаль, 

Але, тим паче, там сидять наші колеги, йдуть дзвінки, чекають нас, бо наш 

комітет є один… 

Тому давайте по черзі. Єгор Соболєв. І по черзі, будь ласка. 

СОБОЛЄВ Є.В. Колеги, я пропоную взяти участь в роботі Тимчасової 

спеціальної комісії. Я думаю, що це наш обов'язок, цього разу до них 

приєднатися. І це буде правильно з точки зору організації парламентського 

контролю за розслідуваннями цих справ. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Дерев'янко, будь ласка. 

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

запрошені. Враховуючи те, що Артема Ситника, я так розумію, зараз тут не 

буде, він буде присутній на Тимчасовій слідчій комісії. І… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вибачаюсь, Юрій. Принаймні його секретар 

передзвонив в комітет і сказав таку інформацію. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Я розумію. 

Тому, враховуючи це і враховуючи те, що основне завдання 

сьогоднішнього засідання було заслухати якраз пана Ситника стосовно звіту, 

то я пропоную тоді, щоб ми дружно комітетом, тим більше вже… пішли вниз 
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на ТСК і позадавали всі питання, які є стосовно двох тем: і 

"Укроборонпрому", і… Тільки "Укроборонпром"? Ну, давайте так. Тому що я 

підтримую… (Шум у залі) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дмитро Добродомов. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Зрозуміло. Там достатньо питань по 

"Укроборонпрому". Давайте, пропоную також приєднатися до ТСК. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Доброго дня. 

Дивіться, ця ідея підтримується. Можемо, в принципі, розглянути ще 

одну ідею, тому що в нас зараз вже, от станом на зараз, рівно є кворум. Якщо 

б  в нас ще зараз, протягом 50 хвилин, було щонайменше ще двоє членів 

комітету, можна було би піти. Як одна з пропозицій. Бо я приймаю і першу 

особисто, що ми можемо кворумом продовжити роботу, бо в нас назбиралося 

дуже багато питань, взагалі не вирішених, щодо антикорупційної експертизи, 

а наприклад, відправити ще двох людей, знаючи, що один член нашого 

комітету точно, пані Ричкова, вже там, делегувати ще двох членів від нашого 

комітету туди, тут продовжити роботу. Це як один з варіантів просто. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігор Луценко, будь ласка. 

ЛУЦЕНКО І.В. Друзі, в мене є ще пропозиції. 

По-перше, оскільки очевидно, що в тому форматі, який 

запропонований: засідання спільне з ТСК двох комітетів, - взагалі, чесно 

кажучи, з точки зору Регламенту мені не зрозуміло, який буде результат такої 

роботи. Враховуючи, що взагалі ТСК - от наш з Бориславом Березою досвід, 

- це дуже важка річ, ще збагачувати її двома комітетами, ну, я не знаю, що це 

далі буде. Але я вважаю, що в нас все-таки є свій обов'язок: контролювати 

законність і ефективність дій Національного антикорупційного бюро і 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.  

І в контексті цього я пропоную, по-перше, з'ясувати, а що ж там з 

аудитом НАБУ в кінці кінців. Врешті-решт хтось буде контролювати цей 

орган чи ні? І я пропоную на наступне засідання, наприклад, запросити 
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аудиторів, включно, до речі, Жебрівський, який формально залишається 

аудитором, хоча він вже сказав, що він не хоче працювати. Наскільки я знаю, 

в них є своє бачення законодавчого регулювання своєї роботи, тому що зараз 

вони працювати не можуть, відповідно після цього там квітне корупція. 

Якщо немає контролю аудиторського - роби, що хочеш. Це перше. 

Друге. Я вважаю, що оскільки у нас в медіапросторі з'явилася 

достатньо резонансна інформація, є всі підстави парламенту включитися в 

цілому в контролювання того, що там відбувається з НАБУ, з САП і так далі. 

Влаштувати парламентські слухання. Проект про це рішення комітету у вас у 

всіх є на e-mail, я перепрошую, в бумазі я не прислав, але на e-mail радівські 

я розсилав проект. Тобто формально для того, щоб парламент прийняв 

рішення про парламентські слухання, необхідно рішення якогось комітету, 

отже, ми можемо бути таким комітетом, який ініціює подання постанови 

щодо того, щоб парламент прийняв цю постанову щодо парламентських 

слухань. Тобто я вчора розіслав електронним чином цей проект.  

Оскільки в нас так події відбуваються, дуже швидко, то я пропоную 

прийняти таке рішення, що ми ініціюємо, а далі хай парламент визначається: 

чи слухати Бігуса і інших журналістів з цього приводу, чи слухати Ситника і 

Холодницького з цього приводу, чи не слухати. Це вже нехай буде на совісті 

парламентарів, хоча б ми хоч щось зробимо з цього приводу. 

Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Борислав Береза. Ігор Попов. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Шановні колеги, вітаю. 

Стовідсотково підтримую питання, яке підняв Ігор Луценко, тому що 

чотири роки ми обираємо незалежних аудиторів НАБУ, не можемо обрати. 

Останній раз обрали -  аудит не проходить. Мабуть, десь проблема в цьому. І 

тому треба або запросити їх, зрозуміти, що зараз відбувається. Якщо пан 

Жебрівський не може виконувати свої повноваження, якщо він 

відмовляється, то треба ініціювати нову кандидатуру. В нас є право 
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законодавчої ініціативи. Але це питання треба виправити, тому що довіра, 

яка була до НАБУ, після таких питань може зняти не нове журналістське 

розслідування, не наші висновки, а тільки незалежний аудит, який, дійсно, 

можуть провести експерти. 

Окрім того, я хотів би зрозуміти, чи чекати Артема Сергійовича та 

Назара Івановича, чи вони, дійсно, будуть тільки на тому комітеті, а потім 

нас проігнорують, для того щоб не відповідати на якісь запитання. І я хотів 

би, щоб, може, треба когось, нашого секретаря або з секретаріату когось, 

відправити туди і запитати. Це було б найкраще. Бо інакше, якщо цього не 

буде, треба підійматися і йти туди… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вже сказали. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Сказали, що вони будуть? 

(Не чути) Будуть там… 

БЕРЕЗА Б.Ю. Сюди вони не прийдуть? 

СОРОЧИК Ю.Ю. Ні, так не було сказано. 

БЕРЕЗА Б.Ю. А як буде? 

?СОРОЧИК Ю.Ю. По можливості прийдуть сюди. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Ні, ні, ні, почекайте. Давайте так, я розумію, що там вони 

будуть, тут вони будуть. У нас сьогодні згідно нашого порядку денного вони 

сьогодні звітують саме у нас. Так? Так. Я розумію. Та ТСК, яка буде, чи вона 

буде, чи не буде, я не розумію, що там буде взагалі відбуватися, як її 

підготували. У нас є наша робота, наш порядок денний. Я хочу зрозуміти, що 

йдемо ми по цьому порядку денному чи ні. 

Тому зараз, будь ласка, краще за все надіслати туди людину, щоб вона 

запитала зразу і Холодницького, і Ситника: будуть вони чи не будуть. Якщо 

треба за це проголосувати, давайте проголосуємо, але простіше відправити.  

Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігор Попов, будь ласка. 

ПОПОВ І.В. Під куполом проходить чергове засідання Тимчасової 
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слідчої комісії, і ми всі розуміємо, що сьогодні це буде не засідання, а 

виборчі дебати. Але все одно в більшості є бажання туди йти, тому ми туди 

підемо. Але прошу підтримати пропозицію Ігоря Луценка – і на наступне 

засідання обов'язково обговорити питання діяльності НАБУ і звіт НАБУ, 

дійсно, обговорити аудиторів, незалежно від того, чи прийдуть шановні гості, 

чи не прийдуть. Якщо не прийдуть, ми тоді обговоримо, можливо, навіть 

сходимо до них для продовження дискусії на наступному тижні. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, хочу нагадати, що це є рішення 

Верховної Ради, є рішенням Верховної Ради: проведення ТСК з членами 

наших комітетів. (Шум у залі) 

БЕРЕЗА Б.Ю. Згідно Регламенту Верховної Ради за будь-яке рішення 

потрібно проголосувати, потрібно 226 голосів. Того не було. Є виключно 

прохання, яке не проголосоване. Тому це не має цього… ну, ТСК немає, 

цього рішення ніхто не голосував. Тому ми тут їх очікуємо. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, дивіться, да, ми гаємо час… 

Олег Барна, будь ласка. 

БАРНА О.С. Дякую. Доброго дня. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І давайте приймати рішення. 

БАРНА О.С. Врешті, я гадаю так, що Ситник і інші, які зараз на 

засіданні під куполом ТСК, сюди не прийдуть, тому що там процес буде 

розгляду звернень і так далі дуже кропіткий і тривалий. Моя пропозиція – 

перейти щодо розгляду питань антикорупційної експертизи законопроектів. 

Якщо вони прийдуть, ми можемо припинити і відповідно приступити до 

розгляду того питання за участю представників антикорупційного бюро. А 

якщо не прийдуть - виконуємо свою функцію щодо антикорупційної 

експертизи законопроектів.  

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Я ще хотів наголосити, ремарку, якщо можна.  

Нас вже зараз 15 членів комітету при кворумі 13. Це щодо пропозиції, 

можливо, когось делегувати.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Олег Осуховський. 

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Вітаю, шановне товариство. 

Ну, все ж таки, по-перше, ми маємо знати, чи присутній оборонний 

комітет на Тимчасовій слідчій комісії. Якщо присутній, я думаю, було би 

логічно, щоб наш антикорупційний комітет також прийняв участь, щоб потім 

не казали, що нас не цікавить корупція в "Укроборонпромі". Я вважаю, що 

ми маємо йти всі разом на Тимчасову слідчу комісію. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я мушу зачитати. От те, що було 

проголосовано і прийнято. "Рекомендувати народним депутатам України – 

членам Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і 

оборони, Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції, 

Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності взяти участь у роботі Тимчасової слідчої комісії. 

Андрій Парубій". (Загальна дискусія) 

Давайте приймемо рішення. 

КРИВОХАТЬКО В.В. Давайте проголосуємо, та і все. Давайте 

проголосуємо. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте проголосуємо. 

Є декілька пропозицій. Ну, давайте їх об'єднаємо в дві.  

Перша пропозиція – це поставлю на голосування, що ми сьогодні 

збираємося і йдемо проводити… приймати участь в ТСК. І вирішуємо, може 

- я вношу як пропозицію, - провести наш комітет завтра з заслуховуванням 

Ситника і Холодницького, і все по порядку… (Загальна дискусія) 

 Не погодили час, да. Ну, тоді наступний тиждень, наступний тиждень. 

Із тими пропозиціями, які вніс Ігор Луценко. Ігор, ви чуєте, да? З вашими 

пропозиціями. Зараз ми йдемо працювати в ТСК, і наступний тиждень, 

нікого не чекаючи, зараз не… не розуміючи, що буде далі, Ситник, 

Холодницький і все по плану, що в нас є, і по порядку денному.  

(Загальна дискусія) 
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БЕРЕЗА Б.Ю. Шановне панство, я хочу… Дивіться, я вибачаюсь, бо 

зараз якщо підемо… Я хочу зрозуміти. Зараз ми підемо. Хтось отримає 

голос? Я не впевнений, ми на чужому комітеті. І давайте казати, ми знаємо, 

як там буде відбуватися. Я теж не піду, я не піду туди, я зразу кажу, я теж 

залишаюсь тут. Тому, якщо хтось хоче… У нас є гарантія, що до нас 

прийдуть. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна я зачитаю два варіанти рішення?  

Другий варіант рішення. Ми делегуємо. Нас є скільки вже? 16 чоловік. 

Ми сміливо можемо… там знаходиться наш представник… Двоє, да? 

БУГЛАК Ю.О. Вона не представник, вона член комісії. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Член комісії. Але вона є член комітету нашого. Ну, 

добре, приймається, Юрій Олександрович. Ми делегуємо трьох людей туди, 

на роботу в ТСК, і продовжуємо тут роботу нашого комітету. Приймається. 

Ставлю на голосування… Шановні колеги, ставлю на голосування 

першу пропозицію: всі разом йдемо працювати на ТСК, і питання із   

заслуховування Ситника із тими пропозиціями, які вніс Ігор Луценко, 

переносимо на наступний робочий тиждень. 

Хто - за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. 

Я хочу вибачитись перед всіма запрошеними, перед робітниками ЗМІ. 

Чекаємо вас на слідуючому засіданні, на слідуючому тижні.  


