
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань запобігання і протидії корупції  

10 квітня 2019 року 

Веде засідання перший заступник голови Комітету САВЧУК Ю.П.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні колеги! Я поки в 

інформаційному плані. Наш колега Чумак Віктор Васильович по питанню, 

яке підняла Оксана Анатоліївна, дав листа в Національну поліцію, на що 

Аброськін відповів.  

Я, щоб не зачитувати всього листа: "У разі виявлення комісіями ознак 

кримінального порушення при наданні груп інвалідності 

військовослужбовцям, а також визначення їх придатності до проходження 

військової служби Національною поліцією буде забезпечено здійснення 

досудового розслідування". Тобто… 

Наш колега Віктор Васильович Чумак просить їх, щоб вони голову 

слідчого департаменту направили до наших робочих комісій. Так, вони 

готові, згідно чинного законодавства… Принаймні в цьому випадку, якщо 

нам треба буде залучати поліцію і регіональну, ми можемо це зробити, я 

думаю. Вони зобов’язані, да, згідно закону України це робити.  

Чудово. Все, Таня є, зараз Володя йде і все. (Загальна дискусія) 

Доброго дня ще раз, шановні колеги, шановні запрошені, шановні 

робітники ЗМІ! Починаємо роботу нашого комітету. Зараз підходить вже 

Володимир Парасюк. Ми маємо кворум.  

І так, маємо порядок денний, шановні колеги.  

Перше питання: про розклад засідань Комітету на травень 2019… 

Вибачаюсь.  

Маємо всі порядок денний. Чи є якісь зауваження, доповнення по 

порядку денному комітету? Голосуємо за порядок денний за основу. 

Хто – за? Проти? Утримались? Рішення прийнято.  

Тепер за порядок денний в цілому. 
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Хто – за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. 

Питання перше. Про розклад засідань комітету на травень 2019 року. 

Чи є якісь в когось заперечення, доповнення? 

Хто – за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. 

Переходимо до другого питання, яке ми вже почали з колегами 

обговорювати. Про затвердження персонального складу утворених у 

комітетах робочих груп щодо створення у регіонах України спільно з 

правоохоронними органами  незалежних комісій у сфері контролю діяльності 

медико-соціальних експертних комісій і військових лікарських комісій, які 

розглядають питання про надання груп інвалідності військовослужбовцям та 

про придатність для проходження військової служби. 

Шановні колеги, ну по цьому питанню вже багато говорили сьогодні. В 

нас багато все обговорено. Ми бачили сьогодні знову, от Оксана Анатоліївна, 

був хлопчина, який, слава Богу, вже живее живых, от.  

Тоді, якщо нема ніяких запитань і зауважень, ставимо на голосування.  

КОРЧИНСЬКА О.А.  Ні, а можна по складу комісій?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. По складу комісій? Будь ласка, будь ласка.  

В членів комітету нема... 

КОРЧИНСЬКА О.А. Шановні колеги, дуже вдячна за те, що ви 

зібралися так оперативно. Знаю, скільки ви уваги приділяєте нашим 

військовослужбовцям пораненим. І тому в мене велике прохання.  

У зв’язку з тим, що в мене особисто велика довіра до більшості ваших 

депутатів саме вашого комітету. У нашу комісію увійшло тільки чотири 

депутати: тільки один ваш представник пан Немировський ввійшов, пані 

Богомолець, Корчинська, Червакова, Мельничук. Я би дуже просила все ж 

таки ввійти тих людей, які би працювали, тому що нам потрібна допомога 

ваша в роботі цих комісій у зв’язку з тим, що на даний момент саме той 

майор Наумов у відставці, який взяв ці хабарі, пам'ятаємо, що по 

кримінальному розслідуванню іде 26 хабарів (11 з них дають покази 

військовослужбовці, що вони давали хабарі), уже два тижні як повернувся у 
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Центральну військову лікарську комісію і продовжує працювати. Тобто в 

даному разі нам з вами не вдалося навіть відсторонити від займаної посади 

людину, яка безпосередньо у нашого Петра Олексюка взяла півтори тисячі 

доларів під запис Служби безпеки України. Ці гроші і це доведено, це йде по 

кримінальному розслідуванню, і 11 військовослужбовців дають покази. 

Навіть ця людина повернулась на посаду. І система вважає, що все 

залишають по-старому. 

Тому у мене велике прохання, шановні колеги, щоб ви зараз включили 

себе в члени комісії, ті, хто готові з нами працювати. Да, будь ласка, у нас з 

вами, да… Це загальна комісія, подивіться, будь ласка. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, хто? Володимир Парасюк. 

ПАРАСЮК В.З. Можете мене включити? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. З голосу включаємо в члени робочої групи, комісії.  

ПАРАСЮК В.З. Єгор може мене рекомендувати.  

СОБОЛЄВ Є.В. Да, я делегую Парасюка. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозумів.  

Будь ласка, Юрій Тимошенко, вас також, да? Юрій Тимошенко ще, 

Дмитро Добродомов. Я теж включаюсь в комісію.  

КОРЧИНСЬКА О.А.  Вони всю ситуацію будуть по всій Україні будуть 

моніторити. Пан Юрій і пан Ігор… (Не чути) 

ПАРАСЮК В.З. Можна ще одне запитання? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, будь ласка. 

ПАРАСЮК В.З. Вони будуть якось повідомлятись, місцеві ВЛК чи ні? 

МСЕК, я перепрошую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, а як же? Централізовано.  

ПАРАСЮК В.З. Тобто вони будуть, офіційне буде повідомлення, так? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. 

ПАРАСЮК В.З. Все, я зрозумів. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Володя, вас не було. Віктор, даже Віктор Чумак 

просив МВД залучити сюди головне слідче управління. Но вони відписали, 

що ми в разі виявлення одразу будемо реагувати.  

Тоді хто – за? З голосу. А, Юрій Дерев'янко і Ігор Луценко також 

входять до складу комісії.  

РИЧКОВА Т.Б. И меня.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Танечка… 

(Не чути) … за реформування ВЛК. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, і Тетяна Ричкова.  

Тоді хто за цей склад комісій, робочих груп, які ми приймаємо… (Шум 

у залі)  Ну, аякже.    

Да, будь ласка. Будь ласка.  

РИЧКОВА Т.Б. А якщо випадково може  так статися, ну, 

малоймовірно, але все ж таки, і треба бути присутньою  на якомусь засіданні, 

і так, як це є робочою групою, а не комітетом, то можу я делегувати свого 

представника в разі того,  щоб знати і бути повністю…  

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, да, да. По закону… Ні, без права голосу для 

опрацювання матеріалів, присутності. Це є нормально. 

Колеги, тоді голосуємо. Нарешті, нарешті. Ще  раз. Хто – за? Проти? 

Утримались? Одноголосно… Рішення прийнято. 

СОРОЧИК Ю.Ю.  Для протоколу зачитаємо прізвища, щоб потім не 

було.   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Для протоколу. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Для протоколу. Народні депутати:  Немировський 

Андрій, Богомолець Ольга, Савчук Юрій, Парасюк Володимир, Ричкова 

Тетяна, Дерев'янко Юрій, Тимошенко Юрій, Добродомов Дмитро, 

Корчинська Оксана, Червакова Ольга, Мельничук Сергій. 

КОРЧИНСЬКА О.А.  Луценко Ігор. 

СОРОЧИК Ю.Ю.  Луценко Ігор. Вибачте. Все. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, шановні колеги, от у мене… у нас сьогодні 

присутній на комітеті Апасов Василь, член правління ГО "Національний 

інтерес України". Коли ми підняли оце питання, Оксана Анатоліївна, у нас  

сталася яка ситуація. Тому що ми говорили про це, що починається ситуація 

у нас в МОЗі, коли нема опрацювання, і ми не маємо   чіткого доступу до 

прізвищ. І іноді… не іноді, а дуже багато… дуже велика корупційна 

складова, коли отримують інвалідність люди, які взагалі… ну не знаю, не 

можна сказати "заслуговують", які не могли би бути інвалідами. І вони далі 

претендують і отримують гроші… кошти з бюджету. Я хочу, якщо ви не 

проти, конечно, надати слово. Коротку тільки, будь ласка, інформацію… 

(Шум у залі)  

Ні, ні, ні. Це   по цьому ж питанню. Коротко заслухати,  це буде цікаво 

для всіх членів, хто буде працювати в цих комісіях.  

Будь ласка.  

АПАСОВ В. Дякую, Юрій Петрович.  

Василь Апасов, член правління громадської організації "Національний 

інтерес України". Я хочу подякувати комітету за включення до робочої групи 

щодо вивчення питань системи електронного здоров'я.  

А для всіх присутніх хочу сказати, що в нашій організації, наприклад, 

після спілкування зі спеціалістами та навіть з представниками МОЗ, які 

хочуть бути інкогніто, бо там дуже неприємні з ними бувають ситуацію після 

того, як вони діляться інформацією. Є така інформація, що списки, 

безпосередньо особисті дані, які вносять до декларацій, вони дублюються в 

системі. А якщо вони дублюються в системі, це значить, що держава з 

бюджету виплачує кілька разів за одне й те саме прізвище. І наразі є таке 

занепокоєння, що вже більш мільярда гривень пішло на такі дублюючі 

списки. Хто користується цими грошима та куди вони йдуть, наразі невідомо. 

Можливо, якось до виборчого процесу це відноситься. 

Також хочемо зосередити, що не всі компоненти системи "Електронне 

здоров'я" зараз є передані офіційно до МОЗу і знаходяться на балансі МОЗу. 
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Тобто за нашою інформацією частина систем, куди вносяться персональні 

дані та за якими   проводяться державні виплати, вони наразі знаходяться на 

балансі якихось громадських організацій. 

Тому ще раз хочу подякувати від громадськості комітет щодо 

створення такої робочої групи і вивчення цього питання, бо маємо якийсь 

початок скандалу, як з "Укроборонпромом". 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дуже багато роботи. Дуже дякуємо. 

Шановні колеги, це ми маємо в процесі роботи врахувати ці речі. Тому 

що в цілому, от дивіться, сьогодні хлопчина без ноги чи без руки має кожен 

рік приходити і знову доказувати, що вона в нього не виросла. 

КОРЧИНСЬКА О.А. Ми це змінили з вами в законі вже, все. Вже з 19 

квітня 2018 року ми змінили з вами в законі, вже безтерміново. Будь-який 

орган, якщо втратили,  які не відновлюються, уже безтерміново. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Чудово. 

КОРЧИНСЬКА О.А. Більш того, по закону ми з вами прийняли, що 

тепер комісії приходять до постраждалого або військовослужбовця або це,  і 

надають там, проходить він, де йому зручно, він не повинен навіть в черзі 

стояти.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Чудово. 

КОРЧИНСЬКА О.А. Тільки готовність була  МСЕКів і все. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре.  Тоді ми перевіримо, як МОЗ  на це реагує і 

який є…  Бо вони розказують, що вони вже зробили реєстр, що все працює. І 

от цікаво, як відносно таких хлопців  працює МОЗ. Подивимось. 

КОРЧИНСЬКА О.А. МОЗ, я вам казала, у них є пропозиція, яка зараз 

проходить Міністерство юстиції. Розділити МСЕКи, розформувати їх і 

розділити на дві складові: лікарська складова, яка на первинній якраз 

медичній ланці була би, і соціальна складова, яку передати соціальній 

політиці, і там зробити якраз уніфікований по міжнародній системі  

кваліфікації, так, як роблять більшість світу. І якраз у них пропозиція 

розформувати МСЕКи, як такові, які, дійсно, є запорукою корупції в нашій 
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країні і  зробити так, як у всьому світі, на дві складових – лікарська і 

соціальна.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це було б правильно. Оксана Анатоліївна, дякуємо 

ще раз. 

КОРЧИНСЬКА О.А.  Дякую. Колеги, дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рухаємося далі, шановні колеги.  

Питання третє. Про звернення народного депутата України, голови 

підкомітету Луценко Ігоря Вікторовича, про прийняття комітетом рішення, 

що ініціювати проведення у Верховній Раді України парламентських слухань 

на тему: "Розслідування злочинів, вчинених під час мирних акцій протесту –  

Революції Гідності. Чого не вистачило правоохоронним органами для  

результативного закінчення даних розслідувань?".  

У нас на комітеті неодноразово був Сергій, слідчий прокуратури, який 

безпосередньо займався цим питанням. Так, Сергій Горбатюк. Бо багато було 

обіцянок, віз і нині там, це дійсно слушне питання.  

Хто ще по цьому питанню? Ігор Луценко, будь ласка. 

ЛУЦЕНКО І.В. Дивіться, друзі, насправді від нас потрібна лише певна 

формальність. Тобто для того, щоб парламент, мова йде саме про 

парламентські слухання зараз, щоб один з комітетів ініціював це питання. 

Власне, тоді ми далі можемо рухатися і вимагати від всіх наших колег уваги 

до цього питання, якогось рішення. Відповідно, я думаю, що наш комітет, 

який досить близько до цього стоїть в силу персонального складу, в силу 

своєї спеціалізації, може і має, на мій погляд, бути ініціатором саме таких 

слухань. Єдине, що в мене зараз почали вже виникати сумніви, чи встигнемо 

ми до нашої каденції кінця. Але я вважаю, що це обов'язок саме нашої 

каденції розглянути це питання і хоч якось повпливати на ці всі проблеми. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто ще, шановні колеги? Будь ласка, Юрій 

Володимирович. 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Друзі, ми просто мусимо чітко усвідомити, що 

причина є одна: небажання розслідувати і тотальна зрада тих, які нібито 
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розслідують. Якщо би хотіли розслідувати, то дерева зі слідами куль, вони б 

їх ніхто не спиляли. От хто спиляв ці дерева, той і є той зрадник, якого 

потрібно негайно заарештувати.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тетяна Ричкова, будь ласка. 

РИЧКОВА Т.Б. А я вважаю, що порушене питання виходить за межі 

предмету відання нашого комітету. То до чого тут наш комітет, у мене 

питання. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У кого ще? Будь ласка, мікрофон. 

(Не чути) Я пропоную ставити на голосування. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Згідний.  

Я тоді коротко скажу свою думку як людина, я був з першого до 

останнього дня на Майдані. Я знаю, що Майдан повстав, одна з причин була 

це саме страшна корупція, яка просто обурила людей. Тому причина є, може 

непряма. Але це, я рахую, причина.   

Тому ставлю на голосування.  Хто за пропозицію Ігоря Луценка? 

Рішення прийнято одноголосно.  Дякую.  

Питання номер чотири. Про обговорення питання щодо стану 

кваліфікаційного відбору представника від Верховної Ради України у члени 

комісії незалежної зовнішньої оцінки діяльності Національного агентства 

України з питань виявлення, розшуку та управління активами. Відносно 

АРМА наше питання, щоб… від корупційних та інших злочинів.  

Да, будь ласка, Юрій Юрійович. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Шановні члени комітету, вам надані великі 

матеріали. Ви знаєте, що ми оголошували неодноразово конкурс. Не було 

подано заявки. Останній раз, коли ми подали оголошення про конкурс, 

з'явилося дві особи. За цей час нам надійшли матеріали, що це адвокати, і тут 

присутній конфлікт інтересів, тому що це ті адвокати, які приймають участь 

у спорах з АРМА, тобто де вони апріорій не можуть бути членами комісії. І 

враховуючи ситуацію, треба просто порадитися, як нам усувати. Зрозуміло, 
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що нам треба оголошувати новий конкурс. Просто прохання прийняти цю 

інформацію… 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Можна питання? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Дмитро Добродомов. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Друзі, я, чесно кажучи, не знаю ні одного, ні 

другого кандидата, але в мене виникло питання… А що це за матеріали нам 

роздали, з якоюсь свастикою… Ні, я перепрошую, з відсутністю, я 

перепрошую, дозвольте я доскажу, з відсутністю вихідних… Я ще раз кажу, я 

не знаю ні одного, ні другого, я перший раз про них чую. Я читаю, тут якісь 

пишуть, все, крапка. Хто це написав, що це таке? Друзі, ми або серйозний 

комітет, або давайте визначимо, що має бути якийсь порядок. Якщо є якісь 

матеріали, дійсно, то, щонайменше, на них має бути якесь посилання. Так не 

може бути, насправді. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є секретаріат... 

СОРОЧИК Ю.Ю.  По-перше, жодний документ просто так не попадає. 

Я хотів просто подивитися, там прочитайте, попередня сторіночка, там є 

сайт, який це надає. Ми ж самі звернулися і це порядок. 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Друзі, я, наприклад, такого сайту, вибачте, Юрій 

Юрійович, я ж без претензій. Я просто говорю, що я, наприклад, такого сайту 

"підсумки" як засіб масової інформації не знаю. Я вам зараз до кінця 

засідання комітету створю сайт, "підсумки один" і напишу. Зрозумійте 

правильно.  

Так, давайте, я до чого веду, давайте до цього просто ставитися, до нас 

всіх разом більш серйозніше. Є сайт, який є засобом масової інформації –  

питань нема, це їхня відповідальність. І тут питань немає, напевно, ці 

матеріали… Розуміючи, що в нетрях Інтернету все, що завгодно. Ну, от 

наприклад, беру читаю довідку, це звідки? Тут ніяких вихідних даних. Я ще 

раз кажу, я не знаю, що це за людина. Але просто, мені здається, це 

некоректно, ми ж маємо один одного поважати. І так тієї "чорнухи" зараз 
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стільки, що просто огидно відкривати цей Інтернет. Ще у нас на засіданнях 

не вистачало цю єрунду читати, чесно.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, в кого ще є питання? 

СОРОЧИК Ю.Ю. Шановні колеги народні депутати, ці матеріали, на 

превеликий жаль, вони вже 5,5 місяців є у вас, на сайті, у ваших помічників, 

в роботі. І це все можна перепровірити, для цього воно і давалося, щоб 

перепровірити, попрацювати над тим. Це те, що надходить. Є кандидати, 

реакція, кожен може звернутися. Ми ж не маємо можливості перепровірити 

сайти, вони зареєстровані, не зареєстровані. Ми зараз не робимо вердикт по 

тій чи іншій кандидатурі. Я вам доповів про те, що ці дві кандидатури, які 

подані, там є конфлікт інтересів. Це надала АРМА свою офіційну. А по 

цьому, я погоджуюся з вами. Як нам відсіяти? 

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Дивіться, у мене є нормальна у цьому випадку 

порада. Дивіться, перевірити, чи той, чи інший сайт є засобом масової 

інформації, чи ні, це зазначено у вихідних даних. У нас достатньо, мені 

здається, працівників в секретаріаті. Я просто на майбутнє, давайте ми 

просто до цього, в цьому всьому вирі будемо просто акуратніше ставитися. 

Ваша пропозиція, я, наприклад, підтримую, вона є слушною, є конфлікт 

інтересів, давайте зробимо конкурс нарешті і проведемо його. Це врешті-

решт наш борг цієї каденції. Ми вже про це рік говоримо. 

СОРОЧИК Ю.Ю.  Приймається. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, по цьому питанню приймаємо 

рішення про те, що буде підготовлений і оголошений новий конкурс на цю 

посаду.   

Хто – за? Одноголосно. Дякую. 

Володя, у вас є щось добавити?  Все, рухаємося далі.  

П'яте питання. Про обговорення питання щодо ініціювання 

розроблення, спільно з Національним агентством з питань запобігання 

корупції державної антикорупційної програми "Антикорупційна стратегія 

держави". Якщо ви пам'ятаєте, ми проголосували, відправили його з 
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рішенням доопрацювати в зал Верховної Ради, де воно досі не розглянуте. 

Якщо я пам'ятаю правильно, це у нас було спотворено, тому що було 

недостатньо проведено громадські слухання по цьому питанню. Я хочу 

нагадати, що перед цим питанням у нас відбувалася зустріч з нашими 

донорами "Антикорупційною стратегією Європи", які надали нам 

рекомендаційні правки, в яких було розписано по всій виконавчій владі, по 

всій сфері, де існує корупція, як і що мають робити нами ж з вами створені 

органи.  

Яка пропозиція по цьому питанню? Звернутися з пропозицією на 

голосування на повернення проекту "Антикорупційної стратегії держави" на 

доопрацювання з участю нашого комітету. 

Є якісь зауваження? Будь ласка, Ігор Попов. 

ПОПОВ І.В. У нас єдиний шанс по Регламенту –  це щоб Верховна 

Рада все-таки розглянула цей законопроект, проект постанови про 

затвердження, його відхилила. Тому що ми через комітет вже пропустили, в 

комітеті ми нових рішень прийняти не можемо.  

Додатково, що ми можемо зробити, це за наслідками комітетських 

слухань, які ми оголосили на минулому комітеті, ще раз це питання 

пропедалювати і тоді доповісти з трибуни уже наслідки комітетських 

слухань, що за підсумками там них ми в тому числі рекомендуємо 

невідкладно розглянути проект стратегії, визначитися Верховній Раді, 

комітет рекомендує його відхилити. Але паралельно нам нічого не заважає, 

скажімо, домовитися про робочу групу чи робочу зустріч з НАЗК, а потім 

запросити розробників НАЗК сюди, запросити той же європейський проект, 

тут провести якесь обговорення цього, щоб ми паралельний процес 

запускали, ми розуміли, що там треба буде змінювати, і коли вже Верховна 

Рада дасть нам відповідь фактично, щоб ми вже на виході мали новий текст. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Власне, про це і йдеться, щоб, якщо я або хтось з  

колег буде мати виступ перед голосуванням за те, що ми направили в зал, за 

цей проект, щоб озвучити ці речі.  
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ПОПОВ І.В. Привід для виступу – доповідь про комітетські слухання. 

Ще раз кажу, раз, два, три, але ж не Погоджувальній раді, а всьому залу. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, добре. Приймається таке рішення? Є.  

Хто – за? Одноголосно. Дякую. 

Наступне шосте питання. Про проект Закону про внесення… Володя! 

ПАРАСЮК В.З.  Я мушу йти, в мене слухання. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Про внесення змін до Закону України про 

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними… ну, про АРМА, та про державну службу щодо 

відрядження до Національного агентства України з питань виявлення, 

розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших 

злочинів (№ 9167).  

Хто – за? Чи є може в когось зауваження?  

Номер шостий. Ми є другими, да? А, ми є головними в цій ситуації. Ну, 

так, ми другі. Шостий. 

СОБОЛЄВ Є.В. Там йдеться про незаконне збагачення? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Та ні, ні. Це знову, Єгоре Вікторовичу, стосовно 

АРМА. 

БУГЛАК Ю.А. Питання номер шість порядку денного. Давайте 

послухаємо суб'єкта. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, я  теж, да, бо питання таке, яке… 

(Загальна дискусія)  

Приймаємо рішення, що запрошуємо, да? Я підтримую. Давайте 

проголосуємо за те, щоб розглянути це питання. Ідемо далі, все, прийнято. 

Шановні колеги! Да, будь ласка, Єгор Вікторович. 

СОБОЛЄВ Є.В. Дозвольте поінформувати. Річ в тому, що у Комітеті із 

забезпечення правоохоронної діяльності ухвалили рішення створити робочу 

групу з розробки іншого законопроекту щодо незаконного збагачення. І ця 

група… Я наступний пункт, до якого ви переходите. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми перейшли до питання… 

СОБОЛЄВ Є.В. Ми запрошуємо АРМА. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, вирішили. 

СОБОЛЄВ Є.В. Жодних запитань немає. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми почали сьоме питання, будь ласка. 

(Не чути) Що по шостому? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сьоме питання. 

СОБОЛЄВ Є.В. Відповідно нам зараз розглядати законопроекти нема 

ніякого сенсу, бо скоріше за все народиться новий законопроект або 

законопроекти. Тут є, до речі, члени робочої групи, вона відбувається в не 

простих, але конструктивних дискусіях.  

(Загальна дискусія)  

 Я не просто пішов, я забрав із собою сам знаєш кого. І я думаю, що 

нам треба дочекатися нового законопроекту. Бо це буде просто безсенсовна 

робота, Юрій Юрійович.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Єгор Вікторович, але ці законопроект все рівно 

мусять погасити,  мусять через сесійну залу  повинні пройти.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, шановні колеги, але треба… Я ще хочу…  

СОБОЛЄВ Є.В. А чого вони на розгляд не будуть виноситися? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єгор Вікторович, дивіться… Єгор Вікторович, Юрій 

Юрійович, послухайте, є інша  сторона монети. Ми маємо віднестися з 

повагою до  колег. За кожним законопроектом  стоїть наш колега, да. Ми 

зараз не розглянемо. А чому ми за них вирішили, ми маємо зараз по 

процедурі його розглянути. А далі, будь ласка. 

СОБОЛЄВ Є.В. Я погоджуюся, друзі. Просто для нас це дуже 

принципова тема. До кожного законопроекту тоді треба організовувати дуже 

серйозну дискусію. Ми не можемо просто   формально сказати: "О,  окей, хай 

зала розбирається". Це ну для нас питання ключове.  

А це позбавлено сенсу, тому  що народиться інший законопроект. якщо 

вже організовувати  велику дискусію, то   з приводу нього. Я тільки про це. 
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Хочете, зараз зробимо обговорення, але тоді треба слухати авторів, слухати 

НАБУ, САП. Там величезна кількість  думок щодо кожного законопроекту. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Представників Конституційного Суду…   

СОБОЛЄВ Є.В. Представників Конституційного Суду. Ми можемо це 

зробити, але це має  в даному випадку сенсу.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігор Попов. 

ПОПОВ І.В. Для тих, хто хоче обговорити по суті, запрошую до  

робочої. Там, дійсно, жваві обговорення. Наступне засідання в п'ятницю о 12.  

А щодо… (Шум у залі)  

Не виключено, що одне з рішень  рекомендувати буде всім авторам 

відкликати. І оскільки законопроекти ще  не внесені до порядку денного сесії, 

то автори ще можуть  їх відкликати. І тому ми в принципі можемо відтягнути 

свою експертизу, відкласти. Якщо, дійсно, всі  повідкликають, це буде 

консенсусний законопроект, тоді немає змісту. Якщо вони не повідкликають, 

будуть наполягати, що крім  робочої групи, ми тоді цей основний від робочої 

групи розглянемо в пакеті їх і присвятимо там чуть ли не окреме   засідання 

комітету, бо для нас це  профільне, погоджуюся. І там приймемо рішення вже 

в  комплексі. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Володимир Парасюк.  

ПАРАСЮК В.З. Ви візьміть…  зараз просто приймемо рішення про те. 

що проінформувати їх про робочу групу і, Юрій Юрійович, відправте всім 

листи за підписом голови, що типу всі приходьте з радістю, щоб до вас 

претензій в нас не було. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Матеріали  номер 22. Про проекти нормативно-

правових актів. Переходимо нарешті. 

Шановні колеги! Ой, вибачаюсь. Вибачаюсь. (Шум у залі)  

Все? 

(Не чути)  Все. Закінчили. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, у нас нема кворуму?   
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Шановні колеги, дуже  дякуємо. Ну, що встигли, те встигли. Дякую. До 

зустрічі.  


