
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань антикорупційної політики 

05 вересня 2019 року 

Веде засідання голова Комітету КРАСНОСІЛЬСЬКА А.О. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, колеги! Доброго дня всім! Я думаю, нас 

є достатня кількість і є час, коли ми домовилися почати, тому я пропоную 

починати. Кворум є, засоби масової інформації є, трансляція є, секретаріат є, 

не знаю, що ще нам треба для щастя, проект порядку денного є. Відповідно 

засідання наше відкрите. Колеги в усіх розданий проект порядку денного. Як 

ми і домовлялися – ми сьогодні розглядаємо тільки питання антикорупційної 

експертизи законопроектів, які є першочерговими, як невідкладні позначені 

Президентом України. В нас є доручення Голови Верховної Ради в стислі 

строки, дуже стислі строки ці законопроекти опрацювати і дати наші 

висновки за результатами антикорупційної експертизи, це і відображає наш 

сьогоднішній порядок денний, в усіх розданий.  

Колеги, я пропоную тоді порядок денний затвердити за основу. Хто – 

за порядок денний за основу? Проти? Утримався? Прекрасно. Якісь 

пропозиції до проекту порядку денного, колеги? В нас тут зараз тільки 

питання експертизи. Добре, немає пропозицій. 

Дякую дуже щиро.  

Я пропоную: 2 години встановити десь регламент нашого засідання.  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз. Дві години – регламент нашого засідання, для 

виступу, колеги, давайте по одній хвилині, якщо можна, бо в нас дуже багато 

законопроектів і хотілось би, щоб разом із нами секретаріат сьогодні тут не 

ночував. Тому пропоную порядок денний в цілому з урахуванням того, що 2 

години ми працюємо і регламент виступу – десь по одній хвилині. Добре? 



Пропоную тоді підтримати в такій редакції. Хто – за? Хто – проти? 

Утрималися? Добре. 

Дякую дуже. 

Отже, колеги, перше питання в нас на порядку денному – це наш 

висновок на проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих... 

Перепрошую, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

першочергових заходів із реформи органів прокуратури – законопроект 

поданий Президентом України (реєстраційний номер 1032). У вас є проект 

висновку комітету, він розданий. 

Проект  висновку такий, що законопроект відповідно… Я перепрошую, 

відповідає  вимогам антикорупційного законодавства, не містить 

корупціогенних факторів, і ми можемо також рекомендувати Верховній Раді 

прийняти за основу цей законопроект. 

Чи є якісь  пропозиції  щодо  нашого висновку, колеги? Да, Вікторія, 

прошу. 

 

СЮМАР В.П. Дякую, Анастасія.  

Добрий день, колеги. Очевидно, що  такий дуже активний порядок 

денний. Я скажу коротко. Є багато хороших позитивних речей, є багато 

речей, які  відверто, ну скажемо так,  дивують, тому що перекреслюють, 

власне,  те, за що виступали і громадські організації, і наші міжнародні 

партнери упродовж останніх 5 років.  

Цей законопроект містить декілька норм,  про які я… от які я саме маю 

на увазі. Це, зокрема, скасування фактично конкурсів і надання можливості 

Генеральному прокурору самому призначати всі кадри і звільняти. Я 

розумію, що це викликано бажанням очистити органи прокуратури, але ця 

очистка відбувається не за тими принципами, які ми відстоювали впродовж 

останніх років. Плюс насторожує позиція по можливості створення 

спеціалізованих прокуратур. Ми пам'ятаємо ще досвід Кучми, де  

прокуратура була і залізнична, і все решта, я вважаю, це  суттєвим 



корупціогенним ризиком. Цей законопроект – один із тих,  який викликає 

найбільше питань, тому прошу колег звернути увагу на ці позиції, й, 

можливо,  висловитися з проводу них. Моя позиція – все-таки ставити на 

голосування, що ці норми містять  корупціогенні ризики.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, Вікторія.  

З нами зараз  присутній  Артур Карвацький, він якраз консультував 

суб'єкти законодавчої ініціативи щодо цього законопроекту. Пане Артуре, 

щодо конкурсних процедур можете нам, будь ласка,  пояснити ситуацію?  

Дякую.  

 

КАРВАЦЬКИЙ А.М. Шановні колеги, доброго дня! Я хотів би одразу  

оговоритися про те, в якому стані  зараз перебуває  прокуратура України, 

взагалі всі органи її. Тому…  

Да, дякую.  Регламент у мене – хвилина, тому я  спробую вкластися в 

нього.  

У нас є ситуація,  коли абсолютно всі органи самоврядування 

прокурорського, починаючи  з Ради прокурорів, кваліфікаційно-

дисциплінарна комісія, вони всі працюють  у такому стані, коли  у нас 

законсервована корупція, коли у нас запит від суспільства  на те, що потрібно 

зробити перезавантаження, потрібно змінити кадри, потрібно змінити кадри 

відповідно до того, щоб вони були кваліфікованими, перевірити їхню 

кваліфікацію, перевірити їхню доброчесність, чого зроблено не було. Був 

проведений конкурс на рівні місцевих прокуратур – і все, на цьому 

переатестація закінчилась. Тому для того, щоб якось поставити фільтр і 

перезавантажити систему для того, щоб вона почала працювати, щоб там 

були компетентні люди, щоб там люди були, до яких немає або мінімальний 

ризик того, що вони якимись є недоброчесними, – для цього вноситься цей 

законопроект. Тому що без перезавантаження і без фільтра ми отримаємо ту 



саму прокуратуру, як би ми її не міняли, як би не міняли Генерального 

прокурора. Фільтр – це атестація, повна переатестація всіх працівників, в 

тому числі тих, хто зараз перебувають в КДКП. Так само ми не 

відмовляємося від цих органів у принципі, ми просто їх зупиняємо на деякий 

час. Тоді потім заходять люди, які переатестовані, і ці органи можуть 

працювати далі. Тому ми не відступаємо абсолютно ні від яких вимог наших 

закордонних партнерів. 

 

_______________. (Не чути) Ви вважаєте, два роки ці теми, які 

зумовлені необхідністю чи ми можемо …(Не чути)…. Скоротити? Давайте… 

 

КАРВАЦЬКИЙ А.М. А чому скоротити? Я, наприклад, не готовий 

відповісти… 

 

_______________. (Не чути)  я зрозуміла. Я розумію, що можна …(Не 

чути)…… під контроль… Два роки надмірний, так, ……. команда. 

 

_______________. Так. 

 

_______________. Якщо ви вже… (не чути)   

 

КАРВАЦЬКИЙ А.М. Дякую за ваш дуже слушний коментар, але 

давайте будемо дивитися так: чи реально працює… який термін взагалі 

реальний для того, щоб перевести нормально переатестацію, а не 

косметично, як це було в поліції, коли всі повідновлювались через суд. 

 

_______________. (Не чути) 

  



КАРВАЦЬКИЙ А.М.  Я… це мій коментар. Я не готовий вам сказати 

строк об'єктивно необхідний для того, щоб провести нормальну 

переатестацію. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, я би просто… Вікторія, дозволите? Я би 

хотіла дуже швидко сказати, в нас вже було багато історій з переатестаціями, 

які, на жаль, провалилися – і це дуже м'яке слово провалилися. Я хочу 

нагадати, що кваліфікаційне оцінювання суддів, яке почалося, дай, Бог, 

пам'яті, в 2016 році разом із новим Законом про судоустрій і мало охопити 

п'ять з половиною тисяч суддів станом на зараз, через два, три роки фактично 

охопило половину суддів. І більшість з них це кваліфікаційне оцінювання 

пройшли, причому пройшли навіть ті, по кому були дуже суттєві сумніви в 

доброчесності. Відповідно мені здається, що цей строк може бути 

виправданий. Більше того, колеги, давайте бути чесними, цей строк – це 

точно не предмет відання антикорупційного комітету. Тут головний комітет 

– це комітет з питань правового регулювання діяльності правоохоронних 

органів. І відповідно це більше вони мають дати відповідь на це питання як 

головний комітет, якщо це питання в них, в принципі, виникне. 

Да, Олексій.  

 

КРАСОВ О.І  …мені пощастило бути якраз на зустрічі з Рябошапкою і 

на Комітеті правоохоронної політики, і якраз члени нашої фракції 

дискутували щодо термінів, необхідних для перезавантаження, і він дуже 

добре обґрунтував, що саме 2 роки, тому що, якщо не вкластись і не 

вистачить цього терміну, то просто тоді не буде сенсу в самому 

законопроекті. І, тобто ця дискусія йшла фракції "Слуги народу" і шляхом 

дискусії ми прийшли саме до такого терміну. 

 

СЮМАР В.П. Останнє говорю і більше мовчу по цьому питанню, бо 

вважаю, що воно принципове, да? Я далі не буду це, брати на себе так багато 



уваги. Це було однією з умов надання Україні безвізу. Давайте цього не 

забувати. Усі ті процедури, які там… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую, це що конкретно? 

 

СЮМАР В.П. Реформа прокуратури. І ці зміни, які приймалися. Я дуже 

не хочу, щоб ми ризикували. Звичайно, це буде вже Комітетом з 

євроінтеграції даватися оцінка, але я вас дуже прошу, я розумію, що ніхто в 

цій країні не любить сваритися з Генпрокурором, це така остання річ, яка 

бажана, да? Мені все одно, в мене немає ні бізнесу, нічого, от. Я просто за 

систему стримування і противаг, балансу законодавства і відповідності його 

європейським стандартам. Ми баланси зараз порушуємо на 2 роки. Ми їх 

дестабілізуємо, ми це повинні усвідомлювати. В цьому є ризики. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую дуже, Вікторіє.  

Швидкий коментар. Я думаю, що питання відповідності нашим 

зобов'язанням у сфері європейської інтеграції якраз розгляне Комітет з 

питань відповідно європейської інтеграції, роблячи профільну експертизу 

цього законопроекту. 

Зі свого боку я просто хочу підкреслити, що ми конкурсний порядок 

заміщення посади прокурори нікуди не діваємо, лишаються конкурсні 

комісії. Цей законопроект це прямо передбачає. Єдине, що ми також 

дивимося на склад, точніше цей законопроект передбачає можливість 

подивитися на склад Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів і 

провести оцінювання і там також, бо цей орган - Кваліфікаційно-

дисциплінарна комісія прокурорів, на жаль, знову ж таки м'яко кажучи, себе 

дискредитував. Цей орган, який фактично давав догани прокурорам за 

гримання дверима і догани прокурорам, які, по яким за результатами 

прослуховування були підстави вважати, що вони зливали кримінальні 



справи, попереджали фігурантів розслідувань про відповідно слідчий, слідчі 

дії проти них і робили інші дії, які прямо суперечать інтересам слідства, такі 

як КДКП, з такою практикою ухвалення рішення однозначно також 

заслуговує того, щоб питання поставити, питання про їх професійну 

придатність.  

Ярослав, ремарка. І, якщо можна будемо переходити… Антоніна. І 

будемо переходити до рішення.  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Дуже дякую. Ну доцільніше було назвати цей закон 

про надзвичайні заходи з реформи прокуратури, тому що ми насправді 

рекомендуємо надати надзвичайні повноваження Генеральному прокурору і 

повну фактично відповідальність за те, що буде відбуватися в структурі. Чи 

це необхідно? Імовірно так. Ми пам'ятаємо, що навіть при спробі 

реформувати призначення Юрія Луценко, теж були дані надзвичайні умови, 

наприклад, скасована вимога юридичної освіти для Генпрокурора, що потім 

вилізло боком.  

Мене турбує лише… Ну, тобто це надзвичайні заходи. Надзвичайні 

заходи завжди на межі. Чи можна тут шукати якісь ризики? Ризики 

однозначно є. Політична відповідальність повністю на Генеральному 

прокурорі і політичній силі, яка його рекомендувала, разом з Президентом.  

В мене єдине якби питання і застереження. Загалом хороша ідея 

переатестація, вона повністю не торкається Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури. Якщо немає потреби переатестовувати рядових прокурорів, які 

проходили фактично унікальну процедуру відбору і тут є логіка. То, на жаль, 

зараз керівництво Спеціалізованої антикорупційної прокуратури замішано в 

скандалах і було би логічно і це буде позиція і нашої політичної сили, ми 

будемо вимагати, щоби якісь форми через зміну закону чи через 

переатестацію була надана оцінка діям спеціалізованого антикорупційного 

прокурора пана Холодницького та керівництва Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури.  



Це просто як зауваження і позиція.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую за позицію, Ярославе.  

Антоніна! 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. Дякую. Я просто хотіла сказати, що у висновку 

Головного науково-експертного управління Верховної Ради до цього 

законопроекту зазначено, що пропозиція надання права Генеральному 

прокуророві особисто визначати порядок утворення, перелік, територіальну 

юрисдикцію, порядок реорганізації та ліквідації обласних та окружних 

прокуратур та інше, створює суттєві корупційні ризики в Україні, де це поки 

що залишається нагальною проблемою. Тобто ГНЕУ нам же радить ці 

пропозиції визнати такі що створює корупційні ризики.  

Я відкрила висновок... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую дуже. 

 

_______________. (Не чути) 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я би хотіла звернути увагу на те, що висновок 

Головного науково-експертного управління в даному випадку опрацьовує 

головний комітет – Комітет з питань правового регулювання діяльності 

правоохоронних органів. Вони будуть із цим працювати. Зі свого боку я би 

просто хотіла звернути увагу, що обласні прокуратури,  єдине, реорганізація 

обласних прокуратур, про яку йдеться, - це перетворення обласних 

прокуратур у прокуратури регіональні. І це насправді технічна зміна, яка 

проходить по всьому тілу законопроекту.  

Добре, колеги, щоби триматися нами же затвердженого регламенту, я 

тоді, з вашого дозволу, поставлю на голосування проект рішення нашого 

комітету за результатами розгляду законопроекту 1032 проект рішення 



наданий. Відповідно до цього проекту рішення законопроект відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства. І ми рекомендуємо Верховній Раді  

України прийняти  законопроект за основу.  

Прошу визначатися, колеги. Хто – за? Є?  Хто – проти? Проти? Один. 

Хто – утримався? Чотири. Дякую  дуже. Дякуємо дуже пану Артуру 

Карвацькому за участь. Тоді відпускаємо його, рухаємося далі по порядку 

денному нами затвердженому.  

Наступний законопроект, який  пропонується до нашого розгляду, - це 

законопроект із питання два, да? 

 

_______________. Це ми вже переходимо до розгляду надання 

висновків. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А у мене тут лежить інший законопроект в іншій 

послідовності. Добре. Колеги, я перепрошую. У нас, колеги, я перепрошую. 

Я прошу звернути увагу, що у нас в порядку денному трохи не в тій 

послідовності законопроекти, які роздані у нас в папочках. З вашого дозволу, 

щоб ми не плуталися, я буду рухатися по тій послідовності, в якій у нас в 

матеріалах законопроекти знаходяться. Дякую  дуже.  

Отже, законопроект номер 1007 щодо діяльності Національної гвардії 

України. У нас є... Тут ми робимо виключно антикорупційну експертизу. У 

нас є проект висновку, відповідно до якого законопроект відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. Які будуть, колеги, думки з приводу цього 

законопроекту? Дякую.  

Будуть якісь пропозиції?  

Так, Ярославе, прошу. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Насправді, в даному випадку, ми маємо, не зважаючи 

на, можливо, перспективну оцінку концентрації влади і тому подібне, 

позитивний крок, що ми, нарешті, приводимо законодавство у відповідність 



до Конституції, а не  Конституцію у відповідність законодавства. Це можна 

тільки вітати.  Тому що Національна гвардія, як орган, який має функції у 

сфері національної безпеки та оборони. Не логічно бути у підпорядкуванні 

міністра внутрішніх справ, який відповідає за внутрішню безпеку.  

Тому в даному концепті можна лише підтримати такий підхід, коли 

законодавство змінюється відповідно до Конституції. А не як раніше, ми 

намагалися міняти стосовно регуляторів, Конституція змінюється під 

законодавство. В той же час хочу зазначити, що надзвичайно важлива 

комунікація цієї ініціативи з суспільством. Оскільки питання надзвичайної 

концентрації влади в одних руках,  це питання, яке зараз дуже активно 

дискутується, моментами, на достатньо маніпулятивному рівні. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую дуже. 

Вікторія, прошу. 

 

СЮМАР В.П. Дуже добре знаю цю проблему. Окрім того, що з одного 

боку, я розумію, повноваження  Президента безпеки і оброни. Хочу 

зазначити, що в Україні є стратегія національної безпеки і оборони, яка була 

погоджена з нашими партнерами, зокрема, з НАТО. І там якраз було 

визначено, що Нацгвардія має бути у підпорядкуванні якраз цивільного 

міністра. І ця позиція була дуже принципова для наших партнерів. Зараз я 

бачу, що принципи міняються в цьому підході.  

Але вважаю теж важливим висловити позицію, що така концентрація 

силових повноважень в одних руках, як ми сьогодні спостерігаємо, в руках 

Офісу  Президента. І по Генпрокуратурі, що ми зараз визнали взагалі таким, 

що не містить ризиків, це дуже дивне рішення, як на мене, колеги.  Відверто 

кажучи, опозиції в таких ситуаціях працювати дуже складно тому що це не 

професійна розмова, а чисто політична розмова зараз відбувається.  



Все-таки хочу зазначити і привернути вашу увагу, що ця проблема теж 

має міжнародний характер. І треба буде думати, як її професійно, на 

державному рівні, вирішувати. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую  дуже, Вікторія. 

Будь ласка, Ірина. 

 

ФРІЗ І.В. Я  дуже коротко. Лише зазначу, свого часу, ще в Російській 

Федерації, коли пан Путін підпорядковував собі Національну гвардію, вже 

покійна Новодворська сказала, спочатку він підпорядкує собі Національну 

гвардію, потім збільшить її кількість, а потім буде знущатися над зібраннями 

мирних громадян. Тому я б застерегла від такого зосередження влади в одних 

руках, адже це фактично є узурпація. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, дуже колеги.  

Ще якісь думки з приводу цього законопроекту? Добре, колеги, я тоді 

ставлю на голосування проект рішення щодо Закону про внесення змін до 

законів України щодо діяльності Національної гвардії (реєстраційний номер 

1007). Суб'єкт подання Президент України і, відповідно проект нашого 

рішення, визнати законопроект такий, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства.  

Хто за такий проект рішення? 12. Хто – проти? 1. Утрималися? 4. 

Дякую дуже. 

Рухаємося далі, колеги. Законопроект номер 1047, поданий народними 

депутатами України Кубраковим і Костюком, щодо внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-

вагового контролю. Секретаріат антикорупційного комітету здійснив 

антикорупційні експертизи цього законопроекту і пропонує нам визнати 



законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства, колеги.  

Чи будуть якісь ще думки щодо цього законопроекту? Колеги, я щойно 

звернула увагу, що, на жаль, у нас або, можливо, це тільки в мене, так було в 

іншій послідовності, я перепрошую, я почала по ній йти, вибачте, будь ласка. 

Питання 2а. Дякую дуже. Я щиро перепрошую, колеги, за незручність. 

Законопроект 1047 щодо здійснення габаритно-вагового контролю. 

Нема думок щодо цього законопроекту, колеги. Я пропоную погодитися із 

висновком, який нам пропонує секретаріат комітету і визнати законопроект 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Хто – за, колеги? 

Хто – проти? Утрималися? Ярослав Юрчишин утримався. Відповідно 

один утримався. Решта – за. Дякую дуже. 

Наступний законопроект, який пропонується для нашого розгляду, – це 

законопроект 108, внесений народними депутатами України Шуляк, 

Криклієм. (Шум у залі) 

 Колеги, я щойно звернула увагу, що, на жаль, у мене в папочці були в 

іншому порядку законопроекту. Ми зараз ідемо по блоку питань 2а. Дякую 

дуже. Я щиро перепрошую за незручність. Я просто вже в такому порядку 

почала, вибачте мене. Далі будемо намагатися слідувати по порядку денному. 

Я щиро перепрошую. Ці законопроекти у нас все одно в порядку денному є, я 

просто почала їх трохи в іншому порядку представляти.  

Ще раз, колеги, законопроект 1081 (це в нас у комплекті питань 

питання 2а). Є Вікторія? (Загальна дискусія) Ну, в такому порядку у нас 

роздані матеріали, колеги, тому я прошу іти по тому, як роздані, інакше ми 

шалено просто заплутаємося. Вибачте, будь ласка.  

Отже, законопроект 1081, поданий народними депутатами України 

Шуляк і Криклієм, щодо внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері 

будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері 



будівництва. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи у 

вас всіх розданий. Нам пропонується визнати законопроект таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства. І я зі свого боку хочу 

також підкреслити, що це дуже важливий насправді законопроект, який 

дозволяє в цифровий сучасний зручний формат перевести адміністративні 

послуги у сфері будівництва, відкрити відповідно доступ до цієї інформації. І 

якраз, мені здається, цей законопроект не те, що не містить ніяких 

корупціогенних факторів, а навпаки сприятиме подоланню корупцію у цій 

сфері. 

Да, Вікторія.  

 

СЮМАР В.П. Дуже підтримую цю позицію, однозначно це захист прав 

інвесторів житлового будівництва, зокрема і можливість прозорості у цій 

сфері, яка є зараз не зовсім, скажемо так, яка є достатньо проблемною, є 

пропозиція підтримати висновок комітету. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Ще які думки з цього приводу, колеги? Добре.  

Я ставлю тоді на голосування рішення комітету визнати законопроект 

1081 таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Хто – за, колеги? Хто – проти? Утрималися? 17 – за. 

Дякую дуже, колеги. 

Рухаємося далі. Законопроект 1062, поданий народними депутатами 

України Підласою та Шуляк, щодо внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування 

напівпровідникових виробів. Так само у нас була здійснена антикорупційна 

експертиза цього законопроекту. І висновок за результатами цієї експертизи 

нам пропонується наступний: визнати законопроект таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства і таким, що не містить 

корупціогенних факторів. 



Якісь будуть думки з приводу цього законопроекту? Да, комітет… 

 

_______________. Є пропозиція підтримати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …вже один раз подібний законопроект аналізував. 

Відповідно ми мусимо з новим номером цей текст ще раз визнати таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Тим паче, що справді, 

вже один раз це було зроблено щодо тих само норм. Нема думок з цього 

приводу, правильно? 

 

_______________. Є пропозиція проголосувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, ставлю на голосування тоді підтримати визнання 

законопроекту 1062 таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства і не містить… не містить корупціогенних факторів.  

Хто – за, колеги? Хто – проти? Утримався?  

Дякую дуже, колеги. 

Рухаємося далі. Законопроект 1071, поданий народними депутатами 

України Наталухою і Шуляк, про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо державного регулювання космічної діяльності. Аналогічно 

проект рішення такий, щоб визнати цей законопроект таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства. Є думки з цього приводу? Немає. 

Добре, колеги. 

 

_______________. Є пропозиція підтримати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Прошу? 

 

_______________. Є пропозиція підтримати ставити на голосування. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування тоді проект висновку щодо 

законопроекту 1071 з пропозицію визнати законопроект таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства.  

Хто – за, колеги? Хто – проти? Утримався? 16 – за, один утримався. 

Дякую дуже колеги. Я просто хочу наголосити, колеги, що по процедурі ми 

таки мусимо розглядати окремо кожен законопроект, бо розглядати пакетом, 

було б, як мінімум не правильно щодо статусу комітету. 

Далі, колеги, законопроект 1061 поданий народними депутатами 

України Кубраковим, Підласою та іншими, щодо внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо управління безпекою автомобільних доріг. 

Проект виноску за результатами антикорупційної експертизи здійсненої 

секретаріатом комітету, визнати законопроект таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. Складний законопроект, справді… 

 

СЮМАР В.П. Ми не є фахівцями, дуже складний законопроект, все, що 

стосується безпеки автомобільних доріг очевидно, може містити певні 

ризики, але очевидно у вас тут є комплексний пакет, зараз внесений, який 

стосується габаритного транспорту і концесії на дороги. Я думаю, що 

профільні комітети будуть більш фахові з цього питання, тому я підтримую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слушно, Вікторія. Тоді, колеги, я пропоную 

підтримати проект рішення по цьому законопроекту 1061, проект рішення 

наданий, визнати законопроект таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. Хто – за? Хто – проти? Утримались? 

Володимир, дякую дуже, 16 – за.  

Рухаємося далі, законопроект 1050, поданий народними депутатами 

України Кубраковим і Шуляк щодо внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що 

підлягають ліцензуванню. Аналогічно, я зі свого боку хочу сказати, що цей 

законопроект якраз сприяє подоланню корупції у сфері ліцензування. Бо це 



відома годівничка, перепрошую за грубе слово, але в цьому контексті воно 

доречне. Тому прошу підтримати висновок за результатами антикорупційної 

експертизи визнати законопроект такий, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства.  

Хто – за, колеги?  

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні, ні це там, де скорочення видів господарської 

діяльності, що підлягають  ліцензуванню. 

Да, колеги, хто за? Я перепрошую, я не дала слово. Хто – за? 

Одноголосно.  Дякую дуже, колеги.  

Рухаємося далі. Законопроект за реєстраційним номером 1052. Ой, 

1058, я перепрошую. 1058 поданий народними депутатами України Безгіним 

і Ткаченком та іншими, щодо внесення змін до Закону України про державну 

підтримку кінематографії щодо державної субсидії для повернення частини 

кваліфікованих витрат здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при 

виробництві і створення фільмів в Україні. Ризиків з точки зору 

корупційного законодавства в цьому законопроекті відповідно до результатів 

антикорупційної експертизи не виявлено. Проект рішення для нас такий, щоб 

визнати цей законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства, і звичайно, з огляду на складний предмет регулювання 

справді на нього має більш детально подивитися профільний комітет, який 

ми в даному випадку не є. 

Да, Ярослав.  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Якщо можна, я би просив додати до нашого 

висновку, це не корупційний ризик, але це створення преференцій, що є 

насправді неприйнятно, в даному випадку некоректно виписана підтримка, 

власне, іноземних суб'єктів кінематографії, які в прямому прочитанні можуть 



давати їм преференції перед національними виробниками. Це, я думаю, що 

це не є якийсь злочинний намір, а просто поспіх підготовки. Але вказаними 

змінами створюється штучне прівельоване становище для іноземних 

суб'єктів кінематографії в порівнянні з національними суб'єктами.  

Я би просив зазначити у висновку до нашого рішення пропозиції, 

звернути профільному комітету і увагу на цю неточність.  

Дякую дуже. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. ….. потім Вікторія. 

 

 _______________. Колеги, хотіла би звернути вашу увагу, що одним із 

авторів даного законопроекту є Олександр Ткаченко, який є головою 

гуманітарного комітету, який і є профільним для цього законопроекту. Тому 

я більш ніж впевнена, що колеги досить детально і професійно цей 

законопроект описали. Але ми в принципі, якщо є така пропозиція від колег, 

можемо поставити на голосування питання про рекомендації для 

профільного комітету.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Вікторія.  

 

СЮМАР В.П. Ну, скажімо так, як не чужа цій темі людина, яка, власне 

кажучи, ми проводили цей законопроект у минулому скликанні, він просто 

набрав чинності. Відповідно я вам хочу сказати, що на комітеті цю позицію 

піднімали, про що щойно говорив абсолютно об’єктивно Ярослав. Це дійсно 

преференції іноземним виробникам, вони просто технічно випустили 

українського виробника і фактично в нас рібейти ми залишили тільки 

іноземцям, українцям їх не залишили під приводом того, що вони отримують 

гроші з держбюджету. Але якщо ці гроші  отримуються з держбюджету, то їх 

можна вилучити з рібейтів, а рібейти давати тільки по тим темам.  



Комітет гуманітарний ми з ними говорили про це, вони усвідомлюють, 

що це технічна помилка. І в принципі готові нібито її виправляти, тому 

вказати на це точно зайвим не буде і в принципі розуміння цього там є. 

Прошу поставити цю пропозицію на голосування.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, колеги, я, з вашого дозволу, поставлю в 

хронологічному порядку надходження пропозицій на голосування.  

Перша пропозиція в нас була: за результатами антикорупційної 

експертизи відповідно до того проекту рішення, який наданий, визнати 

законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства 

без пропозицій. Я, з вашого дозволу, спочатку поставлю це на голосування.  

Хто – за, колеги?  

Да, пропозиції… Да, колеги, вибачте. З двох боків пропозиції.  

Перше. Хто – проти рішення в тій редакції, в якій я щойно зачитала? 

 

СЮМАР В.П. А чому не поставити пропозицію? Дивіться, пропозиція 

зрозуміла.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому що в нас тоді, в нас є два варіанти проекту 

рішення.  

Перший проект рішення такий, який розданий. Другий проект рішення 

такий, який розданий, з пропозиціями. Відповідно ми в хронологічному 

порядку і ставимо ці питання на голосування.  

Галино, ремарка?  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Є пропозиція, можливо, так буде більш грамотно 

ставити питання на голосування. Якщо є пропозиції, ставити за основу, 

голосується за основу, а далі голосуються пропозиції, якщо вони є. І далі 

приймається в цілому.  



 

СЮМАР В.П.  Все правильно насправді.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Трьома голосування замість двох? Можна, це просто, 

окей. Ми можемо робити і так, я просто думала трохи заощадити наш час 

також, але окей, ми будемо в трьох тоді, в послідовностях трьох голосувань 

розглядати це питання.   

По цьому питанню я би просила продовжити вже в тому варіанті, в 

якому є.  

Ще раз, колеги, хто – проти проекту рішення  комітету в тій редакції, 

яка роздана?  

 

_______________. Я не голосував за першу, тому що я думаю, що 

можна підтримати другим голосуванням включення пропозицій. Так би я був 

"за".  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Колеги, тоді переглядаємо ще раз. Проект 

рішення, який я зараз поставлю на голосування – це затвердити за основу 

рішення комітету за результатами антикорупційної експертизи 

законопроекту 1058 в тій редакції, яка надана за основу.  

Хто – за? Добре.  

 

_______________. Одноголосно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто – проти? Хто – проти? Утримався? Добре. 

Дякую. дуже.  

Тепер, колеги, пропозиція Вікторії додати пропозицію…  

 

_______________. Висловлену Ярославом.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. … Висловлена Ярославом. Ярославе, якщо можна, ще 

раз.  

 

_______________. Звернути увагу про потребу зняти ризик нерівності 

умов для національного виробника.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже.  

Ну, мені складно прокоментувати, я не є тут фахівцем.  

 

_______________. Зараз, секунду, секунду. Зараз, зараз, я перепрошую, 

в нас, це в нас… 

 

_______________. (Не чути)  

 

_______________. 58… Зараз, секунду. Так, відповідно до статті 11 

"Особливості надання державної підтримки кінематографії у формі 

державної субсидії для повернення частини кваліфікаційних витрат 

здійснюється суб'єктом кінематографії при виробництві і створенню фільму". 

Обов'язковою мовою отримання державної субсидії є відсутність серед його 

власників учасників акціонерів в тому числі кінцевих бенефіціарів, 

власників, а також посадових осіб, президентів України державна субсидія 

може бути надана у разі дотримання таких умов: продюсер є іноземним 

суб'єктом кінематографії, що унеможливлює отримання державної підтримки 

національним кінематографом. Відповідно є створення штучне 

привілейоване становище для іноземних суб'єктів кінематографії у 

порівнянні з національним суб'єктом кінематографії. Ну, тобто прохання 

зняти штучне привілейоване становище для іноземних суб'єктів 

кінематографії в порівнянні з національним суб'єктом кінематографії.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Колеги, це пропозиція. Я тоді ставлю на 

голосування включення цієї пропозиції до проекту рішення.  

Зі свого боку визначу, що мені дуже складно визначитися, бо я 

однозначно не є фахівцем у цьому законодавстві. Відповідно, колеги… 

Галина має ремарку. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Да.  

Давайте все ж таки ми правильно сформулюємо для того, щоб це 

питання правильно потрапило в протокол.  

Тобто пропозиція, додаток до пропозиції, якщо Ярослав погодиться, то 

можемо таким чином це поставити, що ми голосуємо за те, що в даному 

законопроекті, він  відповідає антикорупційному законодавству. Водночас ми  

рекомендуємо профільному комітету розглянути таку правку. (Шум у залі)  

(Загальна дискусія) 

  

_______________. Дякую колегам  за формулювання.  

Тобто ми голосуємо "за", рекомендуючи профільному комітету 

звернути увагу на нерівність умов іноземних і національних виробників.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре, колеги! Добре.  

Колеги, така пропозиція. Тоді прошу визначатися.  

Хто – за?  Хто – проти? Утримався?  

Дякую дуже, колеги. Тоді… тепер я ставлю на голосування в цілому 

проект рішення щодо законопроекту (реєстраційний номер 1058). Я не буду 

повторювати ще раз це рішення, ми всій його знаємо. Затвердити рішення 

тоді в цілому з урахуванням озвученої поправки. 

Хто – за? Хто – проти? Ніхто. Утримався? Дві людини утрималися. 

Дякую дуже.  

Тоді, колеги, рухаємося далі. Рухаємося далі, колеги.  

Давайте, може, потім? Дякую дуже. 



Колеги, в мене є така пропозиція. У всіх є проекти рішень, всі 

розуміють, в якій послідовності ми рухаємося. Якщо ваша ласка, для 

економії часу я не буду називати все – і назву законопроекту, і суб'єкт 

подання. Я просто буду говорити реєстраційний номер, і ми розуміємо, про 

що йдеться.  

Добре, колеги. Тоді, ми розглядаємо висновок  за результатами 

антикорупційної експертизи – законопроект 1009 і проект висновку, який нам 

пропонуються  визнати законопроект такий, що відповідає вимогам  

антикорупційного законодавства.  

Ярославе. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Дуже прошу підтримати це скасування  сумнозвісних  

поправок  Лозового,  це дуже  необхідний законопроект.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тоді  ми переходимо… якщо немає більше ніяких 

коментарів з цього приводу, переходимо  до голосування. 

Ставлю на голосування проект рішення щодо  законопроекту 1009: 

визнати  законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства. Хто – за, колеги?. Хто - проти? Утримався?  

Дякую дуже, колеги, рішення  прийнято. 

Наступний законопроект номер  1049. Проект рішення такий, щоб 

визнати законопроект таким, що відповідає  вимогам антикорупційного 

законодавства. Колеги, я думаю, що   варто підтримати цей законопроект, бо 

фактично йдеться  про запровадження  єдиних рахунків постійних для  

сплати податків ………... Це проблема з якою  постійно стикаються і 

відповідно  фізичні особи підприємці, через це втрачають гроші, змушені 

платити штрафи, терпіти незручності. Пропоную підтримати.  

Питання ще з цього приводу?  Немає.  

Добре, колеги. Дякую дуже.  



Ставлю на голосування  висновок щодо антикорупційної експертизи 

законопроекту 1049 визнати  законопроект таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного  законодавства.  

Хто – за, колеги? Хто – проти? Утримався? Один. 

 

_______________. 16 і 1. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, колеги.  

Наступне. Законопроект номер 1080 проект висновку  за результатами 

антикорупційної експертизи  визнати законопроект таким, що  відповідає 

вимогам антикорупційного  законодавства. Чи є  якісь  думки з цього 

приводу? 

Дякую, колеги,  

Тоді ставлю на голосування  проект висновку щодо законопроекту 1080 

визнати законопроект таким, що відповідає  вимогам антикорупційного  

законодавства.  

Хто – за, колеги? Хто – проти? Утримався?  Двоє. 

Дякую дуже, колеги. 

Колеги, з вашого дозволу тепер ми переходимо до блоку питань, які в 

наших матеріалах  називається: питання 2. 

 

_______________. Папочка номер 2. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да? 

Питання 2 і перший законопроект, який в нас в цьому блоці питань – це 

законопроект 1030. Всі дивляться на проект рішення, да, всі знайшли. 

 Дякую дуже, колеги. 

Отже, проект висновку за результатами антикорупційної експертизи 

законопроекту 1030 пропонується визнати законопроект таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Я би хотіла 



підкреслити, що тут особливих новел в цьому законопроекті немає. Ми 

відтерміновує застосування штрафних санкцій для так званих "євроблях". Всі 

пам'ятають, що це конфліктне питання, всі пам'ятають як був заблокований 

урядовий квартал. Зараз штрафи почали діяти і відповідно треба дати людям 

трохи більше часу, щоби вирішити питання цих автомобілів. Тому... 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якісь думки з цього приводу, Ярослав? 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Єдине, ну, насправді, зауваження не в контексті 

пропозицій, а в контексті того, що в пояснювальній записці немає розуміння: 

а що відбудеться за 90 днів. І тому в даному випадку в нас є всі шанси через 

90 днів знову подовжувати цей, власне, пролонгацію. Але це питання не до 

нас, це питання, власне, до профільного комітету. Дуже сподіваюся, що там 

воно буде поставлено. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Ірина. 

 

ФРІЗ І.В. Щиро дякую, пані голово. 

Я б хотіла все ж таки говорити про те, що, перш ніж, вносити навіть 

нашим комітетом відповідне рішення стосовно цієї законодавчої ініціативи, 

бажано було отримувати відповідний висновок уряду, тобто те, про що 

говорив Ярослав, тобто на який термін вони готові його далі пролонговувати 

або яким вони бачать розв'язання ситуації в наступному. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Галина. 



 

ЯНЧЕНКО Г.І. Колеги, є пропозиція і навіть прохання підтримати 

даний законопроект. В принципі, 90 днів для ефективного уряду може бути 

достатнім терміном для того, щоб знайти найкраще розв'язання цієї 

проблеми. 

Враховуючи... 

 

_______________. (Не чути) 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. ... враховуючи, що даний термін був встановлений 

суб'єктом законодавчої ініціативи, очевидно, що була певна логіка чому 

встановити саме такий термін, а не коротший або не довший, тому прохання 

підтримати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я просто хочу повідомити, що наскільки мені 

відомо, цей законопроекту готувався Офісом Президента України за 

координування пана Олексія Гончарука, який відповідно зараз і є Прем'єр-

міністром України, тому я сподіваюся в такий спосіб, да, ми могли би 

зробити висновок, що уряд – за цю позицію і відповідно ми можемо на це 

покладатися.  

Пан Анатолій Бурміч.  

 

БУРМІЧ А.П. Ну дивно чути, що ці поправки, цей закон не містить 

корупційних ознак. Це вже третє відтермінування. Всі добросовісні хто хотів 

заплатити заплатили ще в перший раз. А потім, ну, я не буду говорити, що 

розповідають на вулицях і скільки заносять, розумієте, за це відтермінування. 

Тому я бачу тут навпаки ознаки корупції.  

Дякую.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я мушу зі свого боку зазначити, що я бачу 

ознаки корупції в тому коли людей зупиняють на вулицях, намагаються в них 

забрати автомобілі і потім для того, щоби ці забрати автомобілі з штраф 

майданчику треба пройти десять кіл пекла.  

 

______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ми не змінюємо жодним чином режим 

розмитнення, ми вирішуємо питання виключно про наявність корупційних 

ризиків в одному простому рішенні відтермінування, все. В самому 

відтермінуванні, мені здається, корупційних ризиків за визначенням не може 

бути.  

 

______________. Останнє китайське попередження.  

 

______________. (Не чути) 

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, Вікторія.  

 

СЮМАР В.П. Коротко. Давайте визнаємо, що це взагалі відома 

корупційна схема, на жаль, кришується, ми знаємо, силовими структурами і 

якими. Ввозяться митницею ці всі автівки. Чим довше працює 

відтермінування тим більше таких машин завозиться для того, щоби 

заплатити потім штраф, який менший є від тих податків, які платить народ 

України. Тому це відтермінування звичайно не дуже добре. І ви знаєте я була 

в середині Верховної Ради, коли там палили шини, було не зовсім 

комфортно, але було розуміння, що в національних інтересах треба 

встановлювати рівні правила гри всім, а не далі годувати цю корупційну 

годівничку, яка є очевидною. Тому я утримаюсь при голосуванні.  

 



ЯНЧЕНКО Г.І. Колеги, я, по-перше, хочу порадіти за всіх хто сидить за 

цим столом і хто може дозволити собі автівки на українських номерах. 

Водночас, коли купити машину за кордоном коштує 2-3 тисячі євро, а 

розмитни її, вибачте, 10-12, то це є якраз ставить у не рівні умови і це не дає 

можливість нашим співгромадянам отримати відносно якісну і не дорогу 

автівку, в тому числі для того, щоб, наприклад, використовувати її як засіб 

виробництва. Але, ми вже починаємо вдаватися в дискусію і обговорювати 

сам законопроект, що не є нашою сьогоднішньою ціллю. Ціль нашого 

сьогоднішнього засідання – це дати висновок чи містить даний  законопроект 

корупційні ризики чи не містить. На мою точку зору особисто, знову ж таки 

це моя персональна точка зору,  цей законопроект про відтермінування на 90 

днів для того, щоб запропонувати рішення цієї проблеми, не містить 

корупційних ризиків. Водночас, знову ж таки, якщо є пропозиції колег, то 

прошу пані голову ставити на голосування усі пропозиції і приймати рішення 

комітетом.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, Галино.  

Колеги… 

 

_______________. (Не чути) (Загальна дискусія) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ще раз. Колеги, в нас є певний порядок, який 

ми затвердили. Андрію! Колеги! Колеги, я перепрошую,  у нас тут зараз 

розмова як в першому класі. 

 

_______________. … на меблі давайте, на все… 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ви якщо не припините, я зараз просто вийду. 



 

_______________. В нас буде перерва, ми потім переговоримо. 

 

_______________. …ставте на голосування. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я з вашого дозволу ставлю на голосування 

проект рішення перший, який до нас надійшов – це визнати законопроект 

1030 таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Ще раз 

повторюю – законопроект простий, він просто відтерміновує момент, коли 

настають штрафи і санкції за нерозмитнені автомобілі – так звані 

"євробляхи".  

Прошу визначатися, колеги. Хто – за?  

 

_______________. 11. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто – проти?  Двоє. Утрималися? 

 

_______________. 4.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, колеги. Чи є сенс ставити на 

голосування? Немає. Ми ухвалили рішення. 

Далі, колеги. Законопроект 1042 щодо планування і системності 

законотворчої діяльності Верховної Ради України. Проект висновку за 

результатами антикорупційної експертизи – визнати таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства. Законопроект дуже простий – 

фактично про складання перспективного плану законодавчої роботи у 

Верховній Раді. Мені здається, тут за визначенням ніяких корупційних 

ризиків просто бути не може. 

Які будуть ще думки з цього приводу, колеги? Да. Вікторія, потім 

Антоніна.  



 

СЮМАР В.П. Почитайте висновок ГНЕУ, не варто ними ігнорувати. 

Там не дурні люди сидять, якщо чесно.  

Неконституційні повноваження, насправді Верховна Рада – 

колегіальний орган. Я думаю, ви колись це  зможете оцінити і зрозуміти, 

відчути  більше, тому що інакше це  не працює ця система, живий організм,  

коли ми надаємо Голові  Верховної Ради   фактично повноваження, які 

раніше мала  Погоджувальна рада і  комітети  Верховної Ради, в тому  числі, 

тому що, якщо це буде  суперечити, плюс на комітеті накладається це в 

зобов'язанні виконувати план. Насправді по ідеї голосування має  виноситися 

на голосування це  рішення. Це  регламентні норми, які певною мірою 

створюють умови монополії і надають непритаманні Голові Верховної Ради 

повноваження відповідно  до Конституції України. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Вікторія.  

Я просто  хотіла звернути увагу, що  Голова  Верховної Ради за цим 

законопроектом  формує план  законодавчої роботи, не з своєї власної 

дискреції і не з ясного синього  неба, за пропозиціями відповідно включно і 

комітетів так само як  і планується, наприклад, порядок денний конкретного 

голосування під час пленарного засідання  Верховної Ради порядок денний 

тижня і так далі.  

Добре, колеги, які  ще думки з цього приводу. 

Антоніна.  

 

СЛАВИЦЬКА А.К.  Я підтримую Вікторію. Хотіла б сказати, що  

проектом змін до  Конституції саме  Верховній Раді  надається право, якщо 

цей проект  прийметься, утворювати консультативні дорадчі та інші 

допоміжні органи. А згідно Конституції для попереднього розгляду  питань, 

що віднесені до  її повноваження створені комітети. Тому  мені також не 



зовсім  зрозуміло, чому подання вноситься саме Голова Верховної Ради тут 

бачу суперечність і буду  дотримуватися, чи проти голосувати.          

     

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, колеги, дякую  за позицію, які ще думки  з 

цього приводу є? Тоді з вашого дозволу я поставлю на голосування  в 

порядку  надходження  пропозицій. Спочатку висновок  щодо законопроекту 

1042: визнати таким, що відповідає вимогам  Антикорупційного 

законодавства.  

Колеги, прошу визначитися, хто за цей проект  рішення? 

 

_______________. 10. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 10. 

Дякую дуже, колеги… 

10? Дякую дуже. Колеги, рішення прийнято. Відповідно…, а,  вибачте, 

будь ласка, колеги. Хто – проти? Да.  

Дякую.  Проти? Хто утримався? 

 

_______________. Чотири – три. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я просто щодо висновків Головного науково-

експертного управління окремо хочу сказати, що ми завтра будемо їх 

розглядати щодо законопроектів, які є в предметі нашого відання, і будемо 

якраз дуже детально говорити про висновки ГНЕУ. І я думаю, деякі із них 

будуть викликати у нас великі питання щодо їх відповідності законодавству. 

Колеги, наступний законопроект 1044 запровадження електронного 

документообігу, пов'язаного із законодавчим процесом. Проект висновку за 

результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства. 

 



СЮМАР В.П. Бачте, дехто вже перейшов… (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Вікторія вже перейшла, а ми все ще нищимо 

дерева. Я просто хочу звернути увагу, що, можливо, яблунева роща вмерла 

для того, щоб ми сьогодні мали проект рішень. Тому, колеги, прошу 

підтримати, визнати законопроект таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. 

Хто – за? Колеги, ми визначаємося. Дякую дуже. Хто – проти? 

Утримався? Дякую дуже. 

Наступний законопроект на порядку денному – законопроект 1008 

щодо діяльності органів суддівського самоврядування. Проект висновку за 

результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства, колеги. І я зі свого боку буду 

просити цей законопроект підтримати визнання його таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства. Цей законопроект, зобов'язання 

щодо якого на себе брали, як мінімум, 2, мені здається, 3 з присутніх тут 

політичних сил, а саме: законопроект, спрямований на перезапуск Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, яка, на жаль, я мушу констатувати, 

дуже незадовільно впоралася, щоб не казати не впоралася, із задачею 

кваліфікаційного оцінювання суддів. В результаті чого ми, власне, 

результату судової реформи не отримали досі. Довіра до суду, як була 

мізерною, так і лишається. І відповідно нам треба цю ситуацію вирішувати. 

Які будуть думки з цього приводу, колеги?  

Да, Ірина…….. 

 

ФРІЗ І.В. Дякую. Ну, ми бачимо, що насправді йде переформатування 

самого складу вищої кваліфікаційної комісії. І головне, що мене тут турбує, 

це не просто зменшення з 16 осіб до 12 осіб, перепрошую. А ті, що Верховна 

Рада України в особі свого уповноваженого з прав людини позбавляється 

права делегувати до цієї Вищої кваліфікаційної комісії двох осіб від 



парламенту. Я вимагаю, що ми є законодавчою гілкою влади, яка має повне 

право відстоювати своє представництво в цій установі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Я просто хочу нагадати про висновок Венеційської комісії, яка якраз 

пропонувала нам усунути всякий вплив законодавчої гілки влади на 

формування відповідно органів суддівського врядування, одним із яких є 

Вища кваліфікаційна комісія суддів. Це перше.  

Друге. Я хочу наголосити, що цей законопроект пропонує проведення 

конкурсу для формування вищої кваліфікаційної комісії суддів, конкурсу 

відкритого, конкурсу на який можуть подаватися всі особи які відповідають 

достатньо нескладним умовам. І мені здається, це найкращий підхід до 

формування такого відповідального органу. 

Дякую.  

Конкурс проводить спеціально створена конкурсна комісія, в якій є три 

представники, якщо я не помиляюся, від Кабінету Міністрів України. Ні, я 

перепрошую, від Ради суддів. Вибачте, я плутаю з іншим законопроектом.  

Від ради суддів, і три міжнародних експерти. Я хочу наголосити, що це 

приблизно та модель, яка спрацювала в доборі суддів Вищого 

антикорупційного суду, який, до речі, колеги, я всіх вітаю, з сьогоднішнього 

дня починає працювати.   

 

 ЮРЧИШИН Я.Р. Цілковито підтримаю, що даний законопроект  

фактично відповідає рекомендаціям Венеційської комісії. Єдине, що хотів би 

зазначити, це не наше відання і непотребує зауваження. Але успіх 

антикорупційного суду був, відбору до антикорупційного суду був в тому, 

що  міжнародні експерти мали виключний вплив на  прийняття рішень. Зараз 

фактично є рівнозначний вплив ВРП і представників міжнародних експертів. 

Тому в принципі ми будемо намагатися через профільний комітет провести 

похилення зміни складу. Тобто чотири представники від міжнародних 



експертів і три від, власне, ВРП як і рекомендували нам наші міжнародні 

партнери. Це не стосується антикорупційної ініціативи. Цей законопроект не 

містить жодних корупційних ризиків.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, Ярославе. Дякую за позицію. 

Колеги, ще якісь думки з приводу цього законопроекту. Тоді я ставлю 

на голосування проект рішення визнати законопроект 1008 таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства. І прошу, колеги, 

підтримати це рішення. 

Хто – за? Хто – проти? Утрималися?  

Дякую дуже, колеги. 

Рухаємося далі. 

Законопроект 1012 щодо особливої процедури усунення Президента 

України з поста  відповідно щодо процедури імпічменту. Проект висновку, за 

результатами антикорупційної експертизи, визнати законопроект таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства, колеги. Вікторія. 

 

СЮМАР В.П. Колеги, ну, тут вилучення норм іде із Закону про ТСК, 

який так болюче, довго і важко ухвалювався Верховною Радою. Який може 

мати набагато ширше застосування. І відверто кажучи, дивує такий підхід. 

Чим він в даному випадку обумовлений? Тому що ТСК – це, очевидно, дуже 

важливий інструмент і в боротьбі з корупцією. І вихолощення Закону про 

ТСК, яке подається під назвою іншого закону, ну, тут просто викликає 

питання. Оскільки ТСК не тільки питання по імпічменту закриває, а й по 

розслідуванню дуже багатьох злочинів. 

Хто може відповісти? Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Галина, прошу. 

 



ЯНЧЕНКО Г.І. Колеги, зараз ми розглядаємо висновок не на 

законопроект про ТСК, а законопроект про імпічмент. Водночас Закон про 

ТСК ще не увійшов в силу. То ми зараз розглядаємо зовсім інший 

законопроект. І пропоную ставити на голосування підтримання або 

непідтримання висновку нашого комітету щодо даного законопроекту. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ще якісь думки з цього приводу? Добре. 

Колеги, я тоді ставлю на голосування проект висновку за результатами 

антикорупційної експертизи законопроекту 1012, визнати законопроект 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, колеги. 

Колеги, ми переходимо до голосування. Якщо ваша ласка, прошу 

визначатися, хто за такий проект висновку?  

Дякую дуже.  

Хто – проти? Утрималися?  

Дякую дуже колеги. 

Рухаємося далі. Законопроект 1045 про внесення змін до Регламенту 

Верховної Ради щодо приведення у відповідність із Конституцією України 

проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати 

законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства. Колеги… 

 

_______________. Зміни ще не внесені, перепрошую?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу?  

 

_______________. Це ті зміни, що ще не внесені?  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. Це інші зміни по Регламенту за приведення у 

відповідність Конституції України. Ні, це однозначно, що це не ті зміни, які 

тільки, коли, позавчора пішли до, на висновок до Конституційного Суду.  

Добре, колеги, якісь думки з приводу цього законопроекту? Колеги, з 

вашого дозволу, оскільки немає Вікторії.  

 

СЮМАР В.П. …(Не чути)… законопроект, який певною мірою 

обмежує права народних депутатів і дозволяє позбавляти мандату в разі 

рішення… Дивіться, що тут записано: " У разі виходу зі складу такої фракції 

її уповноваження припиняється достроково за рішенням вищого керівного 

органу відповідної політичної партії з дня прийняття такого рішення". Тобто 

посилення імперативного мандату відбувається просто, щоб ми мали на 

увазі. Да, це, в принципі…  

 

_______________. 138-а чи 45-а? 

 

СЮМАР В.П. Я оце ж… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це законопроект 1045.  

 

_______________. (Не чути)  

 

СЮМАР В.П. Є. Ну, я ж читаю зараз.  

Тобто я хочу просто зазначити нашу позицію, що в цих нормах, які нам 

пропонуються як приведення змін до Конституції насправді є дуже багато 

речей, які дуже суттєво обмежують парламентаризм в Україні, обмежують 

права народних депутатів, роблять з народних депутатів просто кнопкодавів, 

дозволяють позбавляти мандатів тільки за рішенням керівного органу партії, 

що неприпустимо і що прямо суперечить Конституції України.  



Колеги, це серйозна історія, давайте не будемо її недооцінювати. 

Парламентаризм – це незалежна гілка влади. І позбавлення парламентарів 

права і зробити з них партійні підставки під кнопки це, звичайно, можна 

зробити і, напевно, комусь навіть дуже хочеться, але це точно несе в собі 

загрозу і демократії, і корупційні ризики на майбутнє, бо підставки під 

кнопки  - це завжди загроза, яка несе за собою корупцію. Тому прошу бути 

дуже уважними з такими речами. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Галина, ремарка була?  

Добре, колеги, дякую дуже за позицію. Я все-таки пропоную в порядку 

надходження відповідно проект рішення комітету за результатами 

антикорупційної експертизи законопроекту 1045 визнати таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Колеги, прошу 

визначатися по цьому. Хто – за?  

 

_______________. Одинадцять. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Одинадцять. Хто – проти? Утрималися? Дякую дуже, 

колеги.  

Рухаємося далі. Законопроект 1060 - удосконалення порядку 

ліцензування господарської діяльності. Проект висновку за результатами 

антикорупційної експертизи визнати законопроект таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства.  

 

_______________. У мене є... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, Вікторія, прошу.  

СЮМАР В.П. (Не чути) 

  



ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ще якісь думки з цього приводу. Я, чесно 

кажучи, не впевнена, що я можу ось з цим погодитися. Оскільки просто за 

ознакою суб'єкту ухвалення рішення, навряд чи ми можемо говорити, що 

законопроект містить корупційні ризики. 

Друге. Я би хотіла звернути увагу, що цей законопроект йде в пакеті з 

іншим законопроектом, про який ми вже сьогодні говорили, щодо 

скорочення переліку видів діяльності, які, в принципі, потребують 

ліцензування. Відповідно розглянуті разом, вони насправді працюють разом 

для того, щоб сфера ліцензування перестала бути цією, перепрошую, 

годівничкою, якою вона наразі є. 

 

_______________. Все дуже правильно. Все дуже правильно. Там 

регламентується законом. Ми – да, зменшуємо. І в законі там зменшуємо, 

скажімо, перелік. А тут ми передаємо на вирішення конкретній людині. 

Кабмін... а там... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це не конкретній людині, а Кабінету Міністрів 

України і встановленою в Кабінеті Міністрів України. 

 

_______________. Вони, вони встановлять перелік і все інше. 

Зменшують, збільшують. Конечно. Корупція чиста.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я хочу просто звернути увагу на те, як 

проходить нормотворча процедура в Кабінеті Міністрів України. Це ініціює 

профільне міністерство. Це походить погодження між усіма міністерствами. І 

це відповідно виноситься на Кабінет Міністрів і затверджується. І процедура 

погодження насправді значно складніша, давайте будемо чесними колегами, 

між процедура, по якій проходимо ми у Верховній Раді.  

 



СЮМАР В.П. Перепрошую. Але, дивіться, насправді закон створює 

дуже прозорі правила гри для всіх суб'єктів господарювання. Він визначає от 

ліцензування отакі адміністративні послуги, хто надає. Якщо ми тут даємо 

варіабельність, Кабмін вирішив с кондачка швиденько вніс, даруйте, всі 

знають як погоджуються рішення в Кабміні. Ну, це колегіальний  орган, він 

складається з людей. Закон точно має на порядок більшу силу і встановлює 

більш прозорі умови. Давайте, я просто прошу вас, давайте будемо 

професійними. Це не той закон, який не містить антикорупційних ризиків. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я, як ми і домовлялись, буду ставити просто в 

порядку надходження пропозицій. Перша пропозиція була така, щоби 

визнати законопроект 1060 таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства. Проект рішення у вас в усіх є. В цьому порядку відповідно, 

колеги, я прошу визначатися, хто за такий проект рішення? 

 

СОРОЧИК Ю.Ю. 10. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, колеги, дякую дуже. 10. Хто – проти? 

Утримався? 

 

СОРОЧИК Ю.Ю.  4 – проти. 4, 3. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 4. Дякую дуже, колеги. 

Я все-таки думаю, що в цьому законопроекті є логіка, і відповідно 

треба дати головному комітету можливість опрацювати цю логіку, в тому 

числі у зв'язці з нормами іншого законопроекту про скорочення переліку 

видів діяльності, які в принципі потребують ліцензування, для того, щоб 

головний комітет міг бачити цю повну картину, яку ми, на жаль, можемо не 

бачити. 



Далі, колеги, законопроект 1066 – щодо внесення деяких змін до 

законів щодо перезавантаження влади. Проект висновку антикорупційного, 

проект висновку за результатами антикорупційного комітету визнати таким, 

що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Якісь думки з цього 

приводу, колеги? 

 

_______________. (Не чути)  скажіть, будь ласка… 

 

_______________. 1066. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1066. Колеги, якісь думки з приводу цього 

законопроекту. 

 

_______________. Дайте, будь ласка, часу… (не чути) організації… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, Ірино, прошу. 

 

ФРІЗ І.В. Я знайшла в себе, не digital, на папері. Так. серед застережень 

у нас було, по-перше, законопроект нівелює діяльність конкурсних комісій, 

оскільки остаточне рішення про обрання кандидата буде приймати конкретно 

суб'єкт призначення. Тобто це буде штучна зміна структури, навіть без зміни 

кількості осіб у штаті, що стане підставою для звільнення непотрібних 

керівнику державних службовців. Це нівелює реформу про державну службу 

і наносить достатньо серйозного удару по державних службовцях, яких 

будуть звільняти направо і наліво без будь-яких державних гарантій щодо їх 

соціального забезпечення.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія! 

 



СЮМАР В.П. Вкрай важливий  законопроект, колеги, який теж 

рекомендую вам почитати. Я б його назвала, напевно: яким чином 

нівелювати всі ті запобіжники, які встановлювали за останні 5 років і дати 

можливість  Прем’єру і керівнику будь-якого ЦОВВа призначати всіх і вся. 

Він передбачає збільшення, зокрема, з двох заступників до п'яти, тобто у 

будь-якого  керівника  ЦОВВ. Він знімає будь-який захист  державного 

службовця. Якщо раніше, щоб його звільнити, треба було створювати  

комісію, розглядати скаргу, зараз ця норма просто прибирається, і керівник 

ЦОВВа звільняє будь-кого за своїм бажанням тільки розписом пера. Інститут 

державних  секретарів як такий нівелюється, оскільки  він і призначається 

тепер самим міністром, а не, як це  передбачалося раніше, на незалежних 

конкурсах. 

Як на мене, коли ми говоримо  про реформи, то  це – система 

стримування і противаг.   Якщо система стримування противаг  десь погано 

працювала, значить її треба посилювати, а не відмовлятися від неї і 

повертатися… Ну даруйте, це повернення  в кучмівські часи. От чесно, це 

ганьба от вносити такі  законопроекти. Я розумію, що всім хочеться повноти 

влади, але це і монополія, і нівелювання  реформи державної служби. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я би звернула увагу  на те, що цей 

законопроект, насправді, не змінює ситуацію з проведенням конкурсів на 

заміщення посад на державній службі, притому  жодним чином. Це моя 

ремарка, з вашого  дозволу. 

Ще якісь думки з цього приводу.  Немає думок. Колеги, тоді я 

поставлю  на голосування знову ж таки, як домовлялися, в порядку 

надходження пропозицій: висновок на законопроект 1066 визнати таким, що  

відповідає вимогам антикорупційного законодавства.   

Прошу, колеги, визначатися. Хто – за? Хто – проти? Вікторія. Хто – 

утримався?  (Шум у залі)  



Колеги,  частина про  конкурси не вилучається в принципі. Там нема по 

конкурсах змін, там є зміни  про порядок звільнення, але  по конкурсах там 

змін  немає. Ну то давайте речі називати своїми іменами.  

Дякую дуже, колеги.  

Добре, колеги, ми переходимо  до блоку питань, які  в наших 

матеріалах називаються "питання 2б" в порядку денному, відповідно також 

питання 2б.  

І наш наступний законопроект на розгляді – це законопроект 1026. 

Законопроект 1026: проект висновку за результатами антикорупційної 

експертизи  визнати таким, що відповідає вимогами антикорупційного 

законодавства. Які будуть думки з цього приводу, колеги? Нема думок з 

цього приводу. Так само… 

 

СЮМАР В.П. Навіщо вам наші думки? Вони ж правда ні на що не 

впливають. Голосуйте вже пакетом… (Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, колеги. Дякую дуже. 

Я ставлю на голосування проект висновку щодо законопроекту 1026 – 

визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Хто – за, колеги? Хто – проти? Утримався?  

Дякую дуже, колеги.  

Рухаємося далі. Законопроект 1035 щодо втрати народними депутатами 

права на фінансове забезпечення у разі пропуску без поважних причин 

пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітетів.  

Я думаю, що важливий і чесний насправді законопроект, якщо в тому 

числі ми із вами надумаємо прогулювати засідання Верховної Ради або 

комітетів, то незрозуміло, чому би народ України мав продовжувати платити 

нам зарплатню.  



Тому, колеги, проект висновку: за результатами антикорупційної 

експертизи визнати законопроект таким, що відповідає вимогами 

антикорупційного законодавства.  

 

СЮМАР В.П. А що зараз? Зараз те саме відбувається, я не зовсім 

розумію. Не нараховується зарплатня у разі, якщо народний депутат без 

поважних причин не присутній на засіданні… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, але нам треба, щоби ця норма дуже чітко звучала 

в законодавстві. А в законодавстві вона станом на зараз чітко не звучить.  

 

СЮМАР В.П. І ще поясніть тоді таким чином "шляхом натискання 

клавіші "за"". Чого впроваджується ця новела по цьому законопроекту?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу ще раз, Вікторіє?    

  

СЮМАР В.П. Новела про реєстрацію. Можете пояснити?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому що це також, мені здається, що це суто технічна 

річ, яка дозволяє просто простіше реєструвати присутність на засіданні, не 

ходячи до столів реєстрації, а використовуючи систему "Рада". Ми так само 

не використовуємо зайвий трудовий ресурс співробітників Апарату 

Верховної Ради, мені здається, також це чесно.  

Добре, колеги, тоді пропоную... 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, Антоніна, вибачте, будь ласка, прошу. 

 



СЛАВИЦЬКА А.К. Хвилинку, в мене невелика ремарка. В мене немає 

жодного бажання прогулювати, але... ані пленарні засідання, ані комітет, але 

я бачу, що наша участь, вона взагалі нічого не дає. У вас без нас є кворум, ви 

можете переглядати рішення, тому навіть трудно  сказати навіщо нам взагалі 

бути присутніми? Немає сенсу, не бачу. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, колеги, я хочу просто наголосити, що вже завтра 

ми починаємо розглядати наші профільні відповідно законопроекти. І я 

сподіваюсь, що саме для роботи над цими, зокрема, законопроектами ми всі 

зібралися в комітеті, тому мені дуже прикро, якщо виникає питання: навіщо 

ходити на засідання комітету і відповідно проглядати законопроекти. Це в 

порядку ремарки, якщо можна. 

Колеги, ставлю на голосування законопроект 1035 визнати таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

 

_______________. Якщо можна, я все ж таки, оскільки, якщо не 

помиляюсь, то я теж була одним із авторів, співавторів даного 

законопроекту, поясню якраз оці питання, які у вас виникали, постараюсь 

суперкоротко. 

Перше. Чому важливо змінити порядок реєстрації із просто там, 

умовно кажучи, вставляння картки, натискання кнопки "за"? Тому що в 

попередніх скликаннях була така практика, коли депутати просто передавали 

картки, а фізично не приходили. 

Відповідно зараз їм потрібно в будь-якому разі прийти і фізично... 

принаймні прийти, дійти до Верховної Ради і натиснути цю кнопку. За 

законодавство... за кнопкодавство, нагадаю, ми теж найближчим часом 

введемо відповідальність. І те, що стосується, власне, які зміни у втрати 

фінансового забезпечення передбачаються. Якщо раніше це було просто 



штраф за, умовно кажучи, кожний окремий прогул, то в цьому випадку – у 

випадку невідвідування третини засідань, народний депутат втрачає повне 

місячне фінансування, тобто не отримує заробітну платню і те, що 

полагается. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. 

 

_______________. Тому прошу підтримати висновок антикорупційного 

комітету, а пізніше також підтримати цей законопроект, коли він дійде, 

власне, буде розглядатися по суті. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, колеги. 

Тоді я ставлю на голосування для комітету, прошу визначатися, проект 

рішення за результатами антикорупційної експертизи законопроекту 1035 

пропоную визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства. Колеги, хто – за? Хто – проти? Колеги, я прошу, але ми... 

 

______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да. Ще раз. Ми голосуємо висновок антикорупційної 

експертизи законопроекту 1035, пропозиції визнати таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства. Хто – за? Хто – проти? 

Утримався? Дякую дуже, колеги.  

Наступний законопроект 1036 щодо відкритості та прозорості 

діяльності Верховної Ради України. Мені здається проситься достатньо 

очевидний висновок, що законопроект відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства. Але, які будуть думки з цього приводу, Вікторія?  

 



СЮМАР В.П. Ну ви бачите, що я почитала весь цей, так би мовити, 

всю цю папку уважно. Я вважаю, що цей законопроект обмежує знову таки 

парламентаризм дуже суттєво в Україні. Ви обмежуєте права опозиції цим 

законом, проектом закону. Справа в тому, що я взагалі не розумію, яке це має 

стосунок до прозорості і відкритості. Нащо так називати документи, які 

мають на меті зовсім інше, впровадити норму 226 запит до Президента 

замість 150 як є зараз? Тобто, якщо зараз ця норма захищає права опозиції і 

дає можливість опозиції, 150 голосами, до Президента України подати запит 

на який він зобов'язаний відповісти. То тепер для цього потрібно більшість. 

Якщо потрібно більшість, навіть опозиція немає права подати запит до 

Президента, то нащо взагалі тоді тут опозиція? Ходити не треба, 

ліквідовувати не треба. Я думаю заяву скоро всі напишемо і ви собі 

робитимете все що захочете. Тобто я би просила вказати на те, що це веде до 

обмеження прав опозиції.  

Дякую.  

 

______________. …не можливість, що опозиційні депутати взагалі 

зможуть подати, проголосувати запит до Президента. 

 

______________. Я вам з власного, пані голово, досвіду додам, що 

навіть 150 було дуже важко знайти за запит до Президента.    

Якщо ви встановлюєте норму 226 – це взагалі… 

 

_______________. Унеможливлює будь-яке… 

 

_______________. Будь-яке звернення до Президента від депутатів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні. Колеги, я би хотіла звернути увагу, що при цьому 

депутатське звернення до Президента України, те, що не потребує 

голосування на сесії, можна направити рішенням одного депутата, і воно 



абсолютно точно так само розглядається. Тому я думаю, що тут може бути 

певна колізія між розумінням депутатського запиту і депутатського 

звернення, але порядок розгляду питань, висловлених і в запити, і в 

зверненні, він абсолютно однаковий, тому про позбавлення опозиції 

можливості звернутися до Президента України абсолютно не йдеться.  

 

_______________. (Не чути) 

 

_______________. Статус зовсім інший  і зовсім інше реагування.  

(Загальна дискусія) 

  

_______________. Колеги, колеги, шановні прекрасні колеги, я хочу 

лише вам нагадати, власне, що ми сьогодні розглядаємо, предмет 

сьогоднішнього засідання. Це розгляд експертизи нашого комітету, тобто чи 

вважаємо ми, що даний законопроект містить корупційні ризики.  

Чи є в тому, що ви говорите, конкретно корупційні ризики? Бо я 

особисто конкретно корупційних ризиків не вбачаю. Я розумію, що у вас 

можуть бути питання, можливо навіть обґрунтовані, питання до суті 

законопроекту. Але тоді ці аргументи потрібно висловлювати тоді, коли 

законопроект розглядається по суті. Але те, що стосується корупційних 

ризиків, то знову ж таки, я особисто в цьому законопроекті їх не вбачаю, а 

тому прошу пані голову ставити на голосування питання. 

 

_______________. Обмеження парламентаризму завжди веде до 

корупційних, появи корупційних ризиків і це порушує баланс системи влади 

в Україні. Даруйте, мисліть трошки масштабніше. 

Дякую. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, колеги, я перепрошую, але аж так масштабно 

сприймати корупційні ризики, мені здається, ми би жодного законопроекту в 

принципі не могли би, не могли би розглядати. 

Добре, колеги. На голосування проект рішення щодо законопроекту 

1036 – визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства, колеги, вимогам антикорупційного законодавства цей 

законопроект. На моє глибоке переконання – відповідає. Тому, колеги, 

прошу… 

Колеги, я вам не заважаю? Не заважаю? Ні? Дякую дуже.  

Тоді, ні, колеги, мені точно ви не заважаєте, я спитала колег, які 

розмовляли, чи я не заважаю їм розмовляти. 

Висновок щодо законопроекту 1036 пропозиція визнати таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Колеги, прошу 

визначатися, хто – за? Хто – проти? Троє, четверо, п'ятеро. Утримався? Один. 

Добре, колеги, дякую дуже. 

Наступний законопроект 1037 внесення змін до Закону України "Про 

приватизацію державного і комунального майна". Пропонується визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Якщо я не 

помиляюсь це коротесенький законопроект, який зводиться до того, щоб 

виключити із згаданого закону посилання на комісію з питань приватизацію, 

яку,  пам'ятаєте, рішенням підготовчої групи вирішили не створювати.  

Я хочу просто під стенограму сказати, що вийшла пані Вікторія, але 

кворум у нас все-таки лишається, ми  можемо   ухвалювати рішення. 

Добре, колеги, законопроект 37, чи будуть якісь думки з цього 

приводу? Дякую. Будуть? Ні, дякую дуже, колеги, пропоную проголосувати. 

Пропозиція така, щоб визнати цей законопроект 1037 таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства. Колег, прошу визначатися, хто – 

за? Хто – проти? Утримався? Колеги, ми ж вже цю комісію спільним 

рішенням прибрали, дивує просто позиція, але добре. 

 



_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре, колеги, дякую дуже. 

Наступний наш законопроект 1038. Проект рішення за результатами 

антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. Чи  є якісь думки з цього приводу? Да, 

Ярослав. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Тут мушу не погодитися з тим, що відповідає, 

оскільки згідно норм Конституції керівництво партії має повноваження 

виключати з фракції, тобто в результаті виходу з фракції, фактично 

позбавляти мандату лише депутатів, які обиралися по списку партій. Цим 

законопроектом ми даємо не регламентовані можливості в Конституції, тобто 

розширяємо можливість для керівництва партії виключати депутатів, як за 

списком так і по мажоритарці, а також вводимо нову підставу для 

виключення, це фактично не тоді, коли депутат вийшов з фракції, а й тоді, 

коли фракція, тобто партія самостійно вирішила виключити депутата з 

фракції. В логіці можливо це буде правильно, але в даному випадку ми зараз 

порушуємо Конституцію, тому що Конституція таких прав партії і фракції не 

дає, і тому це розширення можливостей керівництва партії, а відповідно це є 

чітко корупційний ризик. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. 

 

_______________. (Не чути), де сказано, що фракція може ……(не 

чути)….. відбувається за рішенням фракцій щодо …(не чути) 

 

_______________. Можна тексти законопроектів. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ми не роздруковували окремо тексти 

законопроектів, тому що для цього вмерла б не одна Яблунева роща, а дуже 

багато. Тому я дуже прошу всіх використати мобільні телефони і відкрити 

законопроект і подивитися. 

Колеги, якщо ми будемо робити перерви, ми помремо просто.  

 

_______________. Тобто вас будуть позбавляти мандату за неправильне 

голосування, згідно цього закону, навіть не  очікуючи змін до Конституції. 

Раніше можна було, якщо виключать з фракції, то лише списочник втрачає 

мандат, зараз будуть позбавляти і мажоритарників у такий спосіб. Тобто ви 

увійшли у фракцію, згідно цього закону, ви будете позбавлені мандату, якщо 

буде на те сама воля вашої фракції. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, величезне прохання для того, щоб ми вели 

дискусію фахово і користувалися аргументами, дійсно, привести цю цитату. 

Тому що знову ж таки, наскільки я пам'ятаю ці зміни, то формулювання 

наступне. Перше. Це якщо депутат приймає рішення вийти з фракції, а інше, 

це якщо депутат після виборів не входить у фракцію. Тобто питання, знову ж 

таки, якщо я правильно пам'ятаю, питання про те, що фракція виключає 

депутата і у зв'язку з цим він втрачає мандат, не стоїть в цьому 

законопроекті. Але виправте мене, якщо я не права. 

 

СЮМАР В.П. Давайте читати норми. Я розумію про що йдеться. Там 

ідеться, це антиконституційна норма, на   що звертає увагу вам ГНЕУ. Я 

правильно розумію? Там, де за рішенням керівного органу партії депутат 

позбавляється депутатського мандату. Якщо раніше  вам треба було 

самостійно  вийти, то тепер вас можуть виключити рішенням партії за 

порушення дисципліни. А що таке порушення… Вас  може виключити 

партія. От зараз я… Зараз ми зачитаємо… 

 



_______________. Є пропозиція повернутись… 

 

_______________. Все. То ви втрачаєте мандат… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, давайте тоді цей законопроект 1038. Цей 

законопроект 1038… 

 

_______________. Ви втрачаєте мандат… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, я перепрошую. Колеги!  (Загальна дискусія) 

Колеги!     

Дякую дуже. 

Я пропоную цей законопроект поки відкласти. Це законопроект 1038. 

Ми його відкладаємо на кінець. Я собі позначаю, що 1038 ми відкладаємо.  

Роман,  я перепрошую, дозвольте, я не буду перекрикувати. Вибачте, 

будь ласка. Прямо…  

1038 ми відкладаємо.  

Рухаємося далі. 

Законопроект 1039. Проект висновку за результатами антикорупційної 

експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства. Я би хотіла підкреслити, що це законопроект фактично про  

протидію, протидію законодавчому спаму і про необхідність такого  

законопроекту, говорили ще в попередніх… 

Дякую дуже. 

Про необхідність такого законопроекту говорили ще в попередньому 

скликанні  Верховної Ради України. Тому я би дуже просила цей 

законопроект підтримати у спосіб доступний нашому комітету. А саме 

визнати його таким, що відповідає вимогам Антикорупційного 

законодавства. 

Антоніно, будь ласка. 



 

СЛАВИЦЬКА А.К. Можна процедурне питання? 

Я сьогодні передивлялася і бачила, що до цього законопроекту є 

альтернативний від групи народних депутатів. А яким чином ми себе ведемо, 

якщо реєструються альтернативні. Чи надаємо на них експертизу одночасну, 

чи як? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми, дивіться.  

Розглядати альтернативні законопроекти  разом зобов'язаний головний 

комітет, яким ми в даному випадку не є. У нас  підготовлений є проект 

висновку на законопроект 1039. Щойно буде підготовлений проект висновку 

на альтернативні законопроекти, ми так само їх в себе на комітеті 

розглянемо.  

 

______________.  (Не чути)  

Я підтверджую, що до комітету не надійшло жодного. Якщо був 

альтернативний… (Шум у залі)  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, колеги, дякую дуже за повідомлення. Це, 

однак хочу наголосити, за процедурою не  перешкоджає нам у розгляді 

висновку  на законопроект 1039.  Тому, колеги, я  ставлю на голосування 

проект висновку щодо законопроекту 1039: визнати законопроект таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

Колеги, прошу визначатися.  Хто – за? Хто – проти?  

 

СОРОЧИК Ю.Ю. 10 – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утрималися?  

Дякую дуже, колеги.   

Законопроект  1040. 



 

СЮМАР В.П. Можемо повернутися до попереднього? (Шум у залі)  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я перепрошую, ми домовилися відкласти, 

давайте тоді відкладемо на кінець, і далі  пройдемося по всім решта 

законопроектах. (Шум у залі)  

Добре, відкладемо  на кінець папки.  

Колеги! Колеги, законопроект 1040. Проект висновку: за результатами 

антикорупційної експертизи визнати таким, що  відповідає вимогам 

антикорупційного  законодавства.  Щодо законодавчої ініціативи народних 

депутатів так само в руслі необхідності протидіяти законодавчому спаму. 

Добре, колеги, які є думки з приводу цього законопроекту? 

 

СЮМАР В.П. Це знову-таки  обмеження існуючої Конституції, права 

законодавчої ініціативи окремо взятого  народного депутата сьогодні, тобто 

фактично це антиконституційна норма на сьогодні. Логічно було би її  

приймати після  того, якщо будуть схвалені відповідні зміни до Конституції. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, колеги,  ми про необхідність  протидіяти 

законодавчому спаму тільки на моїй пам'яті  говоримо останні роки 4, якщо я 

не помиляюся, тому, мені здається, нема підстав зараз блокувати 

проходження цього  законопроекту. 

 

СЮМАР В.П. Нема підстав порушувати Конституцію.  

 

______________.  Є Закон "Про статус народного депутата", чітко 

виписані норми у Конституції.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я пропоную, пропоную… 

 



_______________. Ви вимагаєте… (не чути)  народного депутата цим 

законопроектом, нормально. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я пропоную для голосування визначитися 

щодо законопроекту 1040 і визнати його таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. Колеги, хто – за? 

 

_______________. …узурпації влади. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я прошу визначатися щодо законопроекту 

1040: проект рішення визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. Хто – за, колеги? Хто – проти? 

 

СОРОЧИК Ю.Ю. 13 – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто – проти, колеги? Утримався? 

 

СОРОЧИК Ю.Ю.  4. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. Рухаємося далі. 

Законопроект 1043. Проект висновку за результатами антикорупційної 

експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства. Які будуть з цього приводу думки?  

 

СЮМАР В.П. Серце кров'ю обливається, от чесно, колеги. От ми 

позбавили з вами прав законодавчої ініціативи мажоритарників 

самовисуванців по округах. Вони представляють людей, представляють 

виборців. Ми от, ми говоримо, що це нормально. 

 



_______________. (Не чути)  будуть позбавлені права законодавчої 

ініціативи. 

 

СЮМАР В.П. Ви як зайшли в групу, і ви не знайдете ці групи, вам їх 

просто не підпишуть. У вас зараз є це право, ви його позбавляєтесь. Вибачте, 

все, я не буду. Це просто, неконституційні рішення приймати взагалі 

антикорупційним комітетом не можна. Вони суперечать Конституції України 

і взагалі самій ідеї держави, демократії. Тому що депутат самовисуванець 

представляє своїх виборців, він має право внести закон. Якщо він 

представляє ліси Карпат, наприклад, Карпатський регіон високогірний, а не 

захоче вам фракція підтримувати це, якась будь-яка інша. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ми говоримо не про підтримку всієї… 

колеги, ми говоримо не про підтримку всієї фракції, а про те, що для 

внесення… Пане Андрію. 

 

_______________. Ваша фракція не буде вбачати політичної 

доцільності у вашій законодавчій… (не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я перепрошую, у нас є порядок. Ми 

піднімаємо руки, вмикаємо мікрофон так, щоб усе, що ми говоримо, було під 

стенограму, і в такий спосіб обговорюємо питання. Тому, з вашого дозволу, я 

зверну увагу на те, що цей законопроект говорить про право законодавчої 

ініціативи певної кількості депутатів, якщо не помиляюся, кількість яких має 

дорівнювати кількості найменшої фракції. 

Галино… 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Колеги, колеги, знову ж таки, на мою точку зору, саме 

корупційних ризиків в цьому законопроекті немає. Водночас для того, щоб 

уникнути законодавчого спаму, на що, що, власне, рекомендували різні 



експерти, які працювали з Верховною Радою і висловлювали свої 

рекомендації, в тому числі комісія Пета Кокса. Що, що, власне, якби 

пропонується, тобто який може бути формат роботи. Якщо ви підготували 

законопроект, попрацюйте з іншими депутатами, переконайте, що цей 

законопроект дійсно важливий для територіальної громади або для 

суспільства в цілому. Переконайте їх у якості даного законопроекту і 

отримайте підписи, зареєструйте.  

Тобто насправді це просто... Дійсно, ця пропозиція, вона пропоную 

депутатам краще попрацювати зі своїми колегами і переконати їх і в 

потрібності законодавчої ініціативи, і в якості підготовленого законопроекту. 

Корупційних ризиків, знову ж таки, я особисто в цьому не вбачаю.  А тому 

прошу ставити на голосування і визначатися щодо підтирки або непідтримки 

такого висновку комітету.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Колеги, думки, думки почуті. Пропозиція, яка 

є у нас в проекті рішення, визнати законопроект 1043 таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства. Колеги, прошу визначатися. Хто 

за таке рішення по цьому законопроекту? Хто – проти? Утрималися? Дякую, 

колеги.  

Рухаємося далі. Законопроект  1046 – це проект Закону про концесію. 

Це насправді дуже великий, дуже великий законопроект. Колеги, я щиро 

перепрошую, мені трошки тяжко всіх перекрикувати. Дякую дуже.  

Законопроект про концесію (1046), проект висновку за результатами 

антикорупційної експертизи визнати законопроект таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства. Але в той же час дати пропозицію  

звернути увагу головного комітету на необхідність визначити поняття 

"істотного порушення іншою стороною, зобов'язання". Це в даному випадку 

для договірного, в принципі, права. Важливо, щоби це поняття було більш 

чітко визначено.   



Які ще думки з цього приводу? Да, колеги, тоді пропоную визначитися 

щодо висновку на законопроект 1046, а саме визнати його таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства, відповідно до наданого 

проекту рішення з пропозиції. Які будуть… Перепрошую.  

Хто – за? Хто – проти?  

 

СОРОЧИК Ю.Ю.  12- за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утрималися?  

 

СОРОЧИК Ю.Ю.  5 утрималися.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже.  

Колеги, наступний законопроект 1054, тут нема предмету для 

суперечки насправді, це законопроект, який просто визнає таким, що втратив 

чинність, Закон України  про перелік об'єктів права державної власності, які 

не підлягають приватизації. Тому що в пакеті є інший законопроект, якщо я 

не помиляюся, про приватизацію державного комунального майна, який 

відповідно має іти в пакеті з цим і пропонувати комплексні зміни. Трішки не 

альтернативний. Зараз, колеги, мені здається, ми вже його проходили. Да, це 

законопроект 1055, якщо я не помиляюся. Ні, колеги, вибачте, не цей 

законопроект. Колеги, вибачте, я не можу швидко знайти цей законопроект з 

його номером. 

 

СЮМАР В.П. Я дуже прошу пані голову все-таки звернути увагу, якщо 

ми скасовуємо перелік тих об'єктів, які не підлягають приватизації, а 

визначаємо новий перелік, це вкрай важливе для антикорупційної експертизи 

тематика, оскільки ми повинні розуміти, що пропонується і за якими 

критеріями відбираються ті об'єкти, які пропонуються до приватизації. 

Оскільки приватизація це тема точно пов'язана з корупційними ризиками, 



більше того, дуже б хотілося, щоб ця приватизація відбувалася теж за 

відповідними правилами і це б теж було у пакеті, тоді б це не містило 

ризиків. А якщо ми просто скасовуємо перелік існуючої, там дуже багато 

того, що треба взагалі-то приватизувати, але, там атомні станції є, немає, я 

хочу просто це бачити. Тому, прохання, до речі, на майбутнє такі речі все-

таки оцінювати пакетно, щоб можна було адекватно оцінити ризики. Бо 

виглядає це і зараз цей законопроект виглядає абсолютно не адекватно, 

атомні станції, давайте, продаємо і все на світі. Тобто, сорі. 

 

_______________. Я би хотів відповісти Вікторії. Насправді, я 

погоджуюся з тим, що потрібно давати  трошки  ширший аналіз існуючого 

законодавчого поля. В минулому скликанні був прийнятий спеціальний 

Закон про приватизацію, який визначив перелік об'єктів, які не можуть бути 

приватизовані. Тому зараз фактично це, що ми пропонуємо, це ми знімаємо 

дублювання в законодавстві. В даному випадку, корупційних  ризиків в 

цьому немає. І пропоную приймати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, колеги. 

Я просто хотіла звернути увагу на те, які  саме об'єкти державної і 

комунальної власності містилися в цьому переліку. Наприклад, Державний 

науково-дослідний проектно-конструкторський  та проектний інститут 

вугільної промисловості. Або Державне підприємство "Південне". Або 

фактично ще один  Науково дослідний та проектно-розвідувальний інститут 

промислової технології і так далі. Колеги, це законопроект 1999, це Закон 

1999 року. І мені здається, що давно час від цієї практики відмовитися. 

Ще раз, колеги, ні про які зміни процедури приватизації в цьому 

законопроекті жодним чином не ідеться.  

Для стенограми: вийшла пані, вийшло двоє членів комітету. Але в нас 

все ще продовжує лишатися кворум і ми можемо продовжувати засідання і 

ухвалювати рішення. 



Тому, колеги, проект рішення щодо законопроекту 1054 визнати таким, 

що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

Хто - за, колеги?  

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Проти? Утримався?  

 

_______________. Чотири. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую  дуже, колеги.  

Наступний законопроект 1056 щодо захисту права власності. Проект 

рішення за результатами антикорупційної експертизи визнати законопроект 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, колеги.   

Якісь думки з цього приводу?   

Добре, колеги, я тоді ставлю на голосування проект… 

Ми можемо ставити? Дякую дуже, законопроект 1056, пропозиція 

визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

Колеги, хто – за? Хто – проти? Утримався?  

 

_______________. Три утрималось.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую дуже.  

Наступна наша папочка питання 2б. Колеги, давайте пройдемося по 

цьому інакше ми заплутаємося, заплутаємося правда. 

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, колег, я  пам'ятаю і він у нас записаний окремо 

ми до нього повернемося, колеги.  



Законопроект 1041, 2в. Законопроект 1041, проект висновку за 

результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства. Дуже галузевий, вузько-

специфічний насправді законопроект. Корупційних ризиків за результатами 

антикорупційної експертизи не виявлено. Якщо немає ніяких  пропозицій з 

цього приводу, я тоді поставлю на голосування, колеги, затвердити висновок 

щодо законопроекту 1041, а саме визнати законопроект таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства.  

Прошу визначатися, колеги, хто – за? Проти? Утрималися? Дякую 

дуже. 

Наступний законопроект 1055, оренда державного, комунального 

майна, пропозиція визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства. Чи є думки з цього приводу?  

Дякую дуже, колеги, тоді я пропоную визначитись щодо законопроекту 

1055, а саме визнати його таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства. Хто – за, колеги? Хто – проти?  

 

СОРОЧИК Ю.Ю. 11 – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Утрималися? Три.. 

 

_______________. Чотири.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую дуже. Чотири, перепрошую.  

Наступний законопроект 1068, пропозиція за результатами 

антикорупційної експертизи, визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства.  

Законопроект про стандартизацію певні зміни до  нього, точніше зміни 

до інших  законопроектів у зв'язку з прийняттям Закону про  стандартизацію. 

Наскільки я розумію, не будучи в цьому  фахівцем, це  дуже технічний 



насправді законопроект. Якщо немає ніяких коментарів з цього приводу, то 

пропоную  визнати законопроект  1068 таким, що  відповідає вимогам  

антикорупційного  законодавства.  

Хто – за, колеги? Проти? Утрималися? Троє.  

Дякую дуже колеги.  

Наступний законопроект  1078. 1076, я щиро перепрошу, колеги, 

пропозиції, висновки за результатами  антикорупційної експертизи визнати 

таким, що  відповідає вимогам антикорупційного  законодавства.   Чи є якісь 

думки  з цього приводу?  

 

_______________. (Не чути)   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, насправді це предмет  відання… я перепрошую, 

предмет  відання  Комітет з питань економічної політики …   

 

_______________. Там йдеться про зміни, які, власне,  пропонувало 

саме  експертне середовище, яке працює  з  публічними закупівлями. Тому 

пропозиція і прохання до  колег, підтримати. 

Прошу поставити на голосування  

 

_______________. Підтримую  позицію підтримати, там знижується 

бар'єр для участі в ProZorro, якщо зараз є маніпуляція  на місцевому рівні,  

тому що бар'єр понад 200 тисяч зараз опускається до  50. Це те, що фактично  

розвиває і дає можливість  далі розвивати  ProZorro. Пропоную  підтримати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І, колеги,  ми також пропонуємо встановити  

відповідальність за  порушення законодавства про публічні  закупівлі, що 

також  дуже важливо для уникнення, точніше  для запобігання певними 

маніпуляціями з державними закупівлями.  Пропоную законопроект  1076 



відповідно до наданого  проекту висновку визнати таким, що  відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства.  Хто – за, колеги?  

 

СОРОЧИК Ю.Ю. 16. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Проти? Утрималися?  

 

_______________. Одноголосно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже колеги. 

Наступний законопроект  1085. … 85… 1085, да,  пропозиція  за 

результатами  антикорупційної експертизи визнати  законопроект таким, що  

відповідає вимогам  антикорупційного законодавства.     

Чи будуть якість думки з цього приводу, колеги? Колеги, нема 

пропозицій. Тоді, з вашого дозволу, я поставлю на голосування висновок 

щодо законопроекту 1085. А саме: визнати його таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства. 

Хто – за, колеги? Проти?  

 

СОРОЧИК Ю.Ю. Дванадцять – за.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утрималися? 

 

СОРОЧИК Ю.Ю. Чотири.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. 

Наступний законопроект 1086 про радіочастотний ресурс України, 

також дуже вузькоспецифічний, насправді, законопроект. Пропонується, за 

результатами антикорупційної експертизи, визнати таким, що відповідає 



вимогам антикорупційного законодавства. Чи будуть, колеги, з цього 

приводу думки чи пропозиції? Добре. 

Колеги, ставлю на голосування проект висновку щодо законопроекту 

1086 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Хто – за, колеги? Проти?  

 

СОРОЧИК Ю.Ю. Дванадцять.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утрималися? 

 

СОРОЧИК Ю.Ю. Чотири. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, колеги. 

Наступна наша папочка в матеріалах – це папка питання 2г. Рухаємося 

по ній. Законопроект 1048.  

 

_______________. Це ми розглядали з вами, відкликаний законопроект, 

тому що він достатньо скандальний, про радіоелектронні засоби, про 

телефонні, дозволені або недозволені в Україні. Станом на зараз відкликаний.  

Прохання все-таки… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Відкликаний. Я перепрошую, на момент, коли ми 

почали засідання, він ще… А, в минулому скликанні?  

 

_______________. (Не чути) 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я щиро перепрошую. Нам момент підготовки 

висновків у нас відповідно була така інформація, ми по ній рухаємось. Якщо 

буде новий законопроект, то ми, безумовно, будемо його… 



 

_______________. Дивіться, я все розумію. Просто ми зараз, навіть там, 

для стенограми… Ми зараз дуже швидко йдемо. Це реально резонансна така 

історія. Ми проходимо навіть без назви. Тут забороняється використання 

радіоелектронних засобів, дозволених…..  (Не чути) 

 Що дозволено, що не дозволено. Є моменти для дискусії. Ми так 

швидко робимо висновки з достатньо резонансних тем. 

Просто хоча би назву (не чути)…… і точно стежити. Вже відкликали 

розробники його, і очевидно, відкликали  (не чути).  

Я можу прокоментувати, але це не наша сфера діяльності. 

Дякую дуже. Справді не наша сфера діяльності. 

Колеги, наступний наш законопроект 1048. Колеги, законопроект 1048. 

Проект висновку за результатами антикорупційної…  

Це він відкликаний?  

 

_______________. Ні, попередній… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Господи, колеги, ну, ми ж вже попередній 

обговорили. Дякую дуже.  

 

_______________. Це треба зафіксувати. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Ми це фіксуємо тоді.  

1048. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи: 

визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи 

будуть думки з цього приводу, колеги? Колеги, я бачу, що немає пропозицій. 

Тоді з вашого дозволу я пропоную визнати законопроект 1048 таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Прошу визначатися.  

Хто – за, колеги? Проти? Утрималися? Один. 

 



СОРОЧИК Ю.Ю.  1 – утримався, 15 – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, колеги.  

Законопроект 1051 зміни до Податкового кодексу щодо запровадження 

єдиного рахунку для сплати податків і зборів. Цей законопроект у пакеті з 

тим, який ми вже один розглядали. Тому пропозиція визнати таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Хто – за, колеги? Проти? 

 

СОРОЧИК Ю.Ю.  16 – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утримався?  

 

СОРОЧИК Ю.Ю. А, стоп: 15 – за, 1 – утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Колеги наступний законопроект 1053. Пропозиція визнати таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Щодо детінізації 

розрахунків у сфері торгівлі і послуг.  

Які будуть думки з цього приводу? Да, Вікторія. 

 

СЮМАР В.П. Є висновок ГНЕУ. Колеги, я просто дуже вибачаюся, що 

я не можу тримати в голові кожен законопроект, тому я прошу назви і хоча б 

переглядати, мати можливість, бо це таке, це важливо. Там ідеться в 

зауваженнях ГНЕУ, зокрема до цього законопроекту, що неможливо 

перевірити потім буде цей електронний чек. Впроваджуються електронні 

чеки замість паперових, і цей електронний чек неможливо буде перевірити. 

Чи ми не вбачаємо в цьому корупційних ризиків? Ну, мені здається, що це 

теж питання, яке для підприємців може бути… 

 



_______________. (Не чути) 

  

СЮМАР В.П. Ну, ГНЕУ вважає, що якщо в тебе є… В тебе є доказ. Ти 

от маєш отримати як покупець чек. Ви його отримуєте. Якщо він є 

електронний у підприємців, то ви його не отримаєте. 

 

_______________. (Не чути)  

 

СЮМАР В.П. Ну, а якщо не вказується е-mail, тут певні порушення 

правил, вони можуть існувати. Тобто це просто до того, щоб ми все-таки 

зважали трошки на... трошки більше на такі господарські моменти і на... які 

можуть містити корупційні ризики. 

 

_______________. Але ГНЕУ пише там, що за основу його 

рекомендувати. 

 

СЮМАР В.П. Гаразд, все, нема питань. Я просто про те, що... 

 

_______________. Голові комітету треба звернути увагу. 

 

СЮМАР В.П.  Да, звернути увагу на пропозиції ГНЕУ, вони там 

достатньо фахові. 

 

_______________. Електронні чеки... 

 

_______________. Пані Олена. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Пані Олена, будь ласка. 



 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Можна я скажу, що це одне дійсно з найважливіших 

питань на сьогодні, особливо ті, хто бореться з корупцією, саме ці РРО, тому 

я тут пропоную підтримати в будь-якому випадку потім будемо корегувати, 

можливо, саму процедуру. Але однозначно тут підтримувати треба. 

 

_______________. Я ж .... кажу, що там є зауваження до процедури. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Добре. Колеги, просто ми... це не є сфера нашої 

експертизи, тому нам тяжко запропонувати конкретні уточнення до 

процедури, це має пропрацювати головний комітет. Тому, колеги, проект 

висновку за результатами антикорупційної експертизи законопроекту 1035 

визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

Прошу визначатися. Хто – за, колеги? 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1053, да. А я що сказала? Я перепрошую, колеги, 

1053. Вибачте. 

Дякую дуже. 

Хто – проти? 

 

_______________. Дванадцять – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нікого проти. Утримались?  

Дякую дуже, колеги. 

 

_______________. П'ять утрималися. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступний законопроект 1059. Проект висновку за 

результатами антикорупційної експертизи: визнати таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства. Чи є пропозиції з цього приводу? 

Немає. 

Колеги, тоді я ставлю на голосування проект висновку щодо 

законопроекту 1059 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства. Прошу визначатися, колеги. Хто – за? 

 

СОРОЧИК Ю.Ю. Дванадцять. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Проти?  

 

СОРОЧИК Ю.Ю.  Нуль. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утрималися? 

 

СОРОЧИК Ю.Ю. П'ять. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, колеги. 

Наступний законопроект 1069, проект висновку за результатами 

антикорупційної експертизи: визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. Колеги, які думки з цього приводу? 

 

_______________. Він альтернативним є? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Альтернативний, на жаль, на момент, коли ми 

починали засідання, ще не був проаналізований секретаріатом, відповідно 

альтернативний мусимо відкласти. А по цьому пропонує тоді… 

 

_______________. (Не чути)   



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, ми повернемося, але так же потрібен час для того, 

щоб провести експертизу. Прошу? (Шум у залі)   

 

_______________. Він вчора зареєстрований і, власне, надійшов. 

 

_______________. Що? 

 

_______________. Та ніщо. 

 

ПАЛАМАРЧУК А.Б. Ви надали… я – Антоніна Паламарчук, очолюю 

асоціацію бюро кредитних історій. Ми співпрацюємо з Комітетом… (Не 

чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я їм сказала. 

 

ПАЛАМАРЧУК А.Б. …по антикорупційній політиці. І ми зробили, як 

ми завжди робимо, громадську антикорупційну……(Не чути) 

  

_______________. Хтось замовив таке? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що вона говорить? 

 

ПАЛАМАРЧУК А.Б. В результаті громадської антикорупційної 

експертизи …(не чути)….. до комітету, на жаль, вони …(не чути)……..  

Але ми не виступаємо проти закону як такого щодо передачі …… (не 

чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я тільки перепрошую, в нас було рішення – 

регламент 1 хвилина. Дякую дуже. 



 

ПАЛАМАРЧУК А.Б. Хорошо-хорошо. У законі наявні корупціогенні 

фактори. Це відсутність у законопроекті чітко визначення меж обсягу та 

змісту повноважень НБУ щодо здійснення державного регулювання та 

нагляду за… (не чути)   

Крім того, Національний банк виводиться з-під дії основних законів, 

які встановлені у нас щодо адміністративних послуг ліцензування та інших. І 

все надається на розсуд Національного банку. Національний банк, всі його 

документи, всі його рішення, які регулюють огромний ринок небанківських 

фінансових установ – тисяча 900 установ различных – його рішення, його 

документи виводяться з-під реєстрації Мін'юсту, а це державний контроль. 

Хто перевіряє Мін'юст? Чи… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вибачте, будь ласка, я перепрошую. В нас був 

регламент, ми почули. Колеги, аналогічні зауваження містяться у висновку 

Головного науково-експертного управління, я так розумію. І це означає, що 

це зауваження, які буде розглядати головний комітет, яким ми в даному 

випадку не є. Я, чесно кажучи, не бачу сенсу повторювати те, що і так вже 

говорить Головне науково-експертне управління, ще з нашого нефахового 

боку. 

Олена. 

 

ПАЛАМАРЧУК А.Б. …там є корупційні ризики. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Я просто хочу доповнити. Як людина, яка досить 

довго працювала з фінансовими ринками, що саме неурегульованість цього 

процесу призвела до того, що в нас сьогодні тисяча з лишнім компаній 

фінансових, які яким-небудь чином, кому-небудь надають послуги, потім 

споживачі через це дуже незадоволені і так далі.  На сьогодні існує дуже 

багато компаній, які  працюють в електронній сфері, у тому числі зі 



споживачами  фінансових  послуг, і це, однозначно,  потрібно 

урегульовувати, і розділити між собою функції Національного банку ну в 

сфері регулювання і Нацкомісії обов'язково потрібно. Тому я підтримую і  

прошу колег  підтримати.  

(Загальна дискусія)  

Скажімо так, там розділено так… Є, є. Але   в даному випадку  це  є 

доцільним, тому що Нацкомісія, якщо проаналізувати останні роки, як вони 

регулювали і до чого  вони дорегулювались, оцей весь ринок  так званих 

небанківських фінансових послуг …….. вибачте, в деяких моментах свою 

фаховість. Дякую.  

(Шум у залі)  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую. Вибачте, будь ласка,  ми почули вас. 

У нас був  певний регламент. Колеги, ще раз. Це  питання, які має розглядати 

профільний комітет в даному випадку. Відповідно, якщо… (Шум у залі)  Про 

що? У нас є  в висновку за результатами  антикорупційної експертизи 

законопроект 1069 і пропозиція визнати законопроект таким, що відповідає  

вимогам антикорупційного законодавства, колеги.  

Колеги, ще раз. Йшлося щойно про фахові специфічні речі, які буде 

розглядати і також з урахуванням висновку Головного науково-експертного 

управління  головний комітет, яким  ми в даному разі не є. Це дуже 

витончене, скажімо, регулювання і дуже  специфічний предмет, який 

потребує фахового знання в тій сфері права, в якій ми не є фахівцями і яке не 

є нашим завданням, невідповідність якій не є нашим завданням оцінювати. 

Тому, ще раз, колеги, законопроект  1069. Пропозиція: визнати таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Хто – за, колеги? проти?  Утримався? 

 

______________.  Шість.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, колеги. 

Наступний законопроект 1070. Колеги, наступний законопроект 1070. 

Пропозиція: визнати таким, що  відповідає   вимогам антикорупційного 

законодавства. Чи будуть якісь коментарі з цього  приводу?   

Колеги, я бачу, немає коментарів.  Тоді пропозиція: визнати 

законопроект  таким, що  відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства. Законопроект 1070. Прошу підтримати. Хто за, колеги, прошу 

підтримати. Хто – проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 

 

СОРОЧИК Ю.Ю. 2 – утримались.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, колеги.  

Законопроект 1072 зміни до Податкового кодексу щодо єдиного 

порядку подання звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове  державне 

страхування. Є пропозиція визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. Справді, спрощує життя багатьом людям. 

Немає пропозицій. Тоді пропоную підтримати, визнати законопроект 1072 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Хто за, 

колеги. Проти? Утримався? 

 

СОРОЧИК Ю.Ю. 1 – утримався. 16 – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую дуже, колеги.  

Наступний законопроект. Зміни до Податкового кодексу щодо 

детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг. Це  законопроект в пакеті із 

тим, що ми буквально щойно розглядали законопроект 1073. Колеги, тоді 

пропозиція визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства законопроект 1073. Хто – за? Проти? Утримався? 

 

СОРОЧИК Ю.Ю.  3 – утримались. 14 – за. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую дуже, колеги.  

Наступний законопроект 1082. Пропозиція за результатами 

антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства.  

 

 _______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, це знову ж таки також дуже витончене в 

вузько специфічне галузеве законодавство. Наш секретаріат комітету провів 

антикорупційну експертизу і пропонує на відповідність вимогам 

антикорупційного законодавства законопроект визнати таким, що відповідає, 

а  все решта, це справді дуже фахові речі. Я щиро перепрошую, на жаль, я в 

цій конкретній темі однозначно не є фахівцем.  

Ярослав.  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Громадські експерти з інституту законодавчих ідей 

зазначили кілька застережень, які не стосуються нашої сфери, але можуть 

фактично при кінцевому варіанти прийняття закону містити певні корупційні 

ризики, тому що є там нечіткі формулювання. Наприклад, окремі типи 

декларацій і не визначено, які це типи, або достатні заходи щодо перевірки, 

незрозуміло, які це достатні заходи. Це не є відання нашого комітету. Я би 

просто порекомендував, ну, оскільки немає чітко сформульованих, щоб не 

затягувати час, я просто би рекомендував нашим колегам і ми направимо 

просто від громадської організації ці рекомендації профільному комітету з 

проханням врахувати. Я не думаю, що тут є проблеми, та, що тут є проблеми. 

Ну, але краще врахувати, щоб був легший механізм прийняття. Ну, тоді 

прошу долучити до нашого… Да. Прошу долучити до нашого висновку… 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. То там пані Вікторія говорить, що таке саме 

зауваження дало Головне науково-експертне управління… 

 

ЮРЧИШИН Я.Р.  А, ну, тоді… Тоді, в принципі… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … буде і так головний комітет це розглядати, 

збережемо дерево, не будемо пересилати.  

 

ЮРЧИШИН Я.Р.  Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Дякую, дуже, колеги.  

Законопроект 1082 пропозиція визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства.  

Хто – за, колеги? Проти?  

 

_______________. Одинадцять.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утрималися? Дякую, дуже колеги. 

 

_______________. 18, 6. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми переходимо до блоку питань 2д і рухаємося 

відповідно по цим матеріалам. Законопроект 1011. Колеги, законопроект 

1011. Пропозиція за результатами антикорупційної експертизи визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи будуть 

якісь думки з цього приводу, колеги? Колеги, немає пропозицій. Я тоді 

ставлю на голосування законопроект 1011 визнати таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства.  

Хто – за, колеги? Проти? Утрималися?  

 



_______________. 12, 5. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, колеги.  

Наступний законопроект 1052. Пропозиція визнати таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи будуть думки з 

цього приводу? Немає пропозицій. Колеги, законопроект 1052 пропоную 

визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

Хто – за, колеги? Проти? Колеги, ви "за" чи "проти"? Утрималися?  

 

СЮМАР В.П. (Не чути) Давайте називати, будь ласка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, колеги, я буду називати назви. Але ми зараз на 

стадії "проти" і  "утрималися" чи треба переголосовувати? 

 

СЮМАР В.П. Як ми можемо бути на стадії "проти" чи "утримались", 

якщо ми навіть не знаємо цей законопроект, ще не встигли його відкрити. Я 

от зараз питаю любого колегу …(не чути)….. норми будівельної галузі? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія, ну, давайте будемо чесними, ми просто 

погодили перед тим, я всіх питала чи окей, щоби я не називала назви. 

Погодили. Тепер, якщо є вимога, я буду називати назви, але, колеги, я… 

 

_______________. …(Не чути)… не про це каже, не про це вона…(не 

чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозуміла. Я зрозуміла, колеги. Знову ж таки це 

вузькоспецифічне достатньо витончене законодавство. Мені не соромно 

зізнатися, що я глибоким фахівцем і будь-яким фахівцем в цьому 

законодавстві, на жаль, не є, це правда.  

 



_______________. По-перше, це є корупціогенна сфера і сфера 

економіки, ну, хоча би висновки ГНЕУ ми мали… Це неправильно, колеги. 

Просто дуже велика кількість законопроектів, я розумію. Оце 

ненормально…(не чути)… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я згодна з вами. Я згодна з вами, я згодна з вами. Ми, 

на жаль, мусимо.. 

 

_______________. …(Не чути).. корупції. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ми мусимо працювати в рамках того 

доручення, яке ми отримали на комітет від Голови Верховної Ради України - 

зараз ці законопроекти опрацювати.  

Я також хочу підкреслити, колеги… Колеги, я хочу підкреслити, що ми 

зараз працюємо із висновками, які підготував секретаріат, в якому є 

спеціальні люди, які роблять антикорупційну експертизу і відповідно ми не 

голосуємо просто невідомі номери і одну сторінку тексту. Ми голосуємо 

велику роботу, яка була пророблена секретаріатом. Тому прошу звертати на 

це увагу. 

Добре, колеги, законопроект 1052. 

 

_______________. Пані голово, вибачайте, все ж таки, якщо можна, 

якщо є до законопроектів висновки ГНЕУ, давайте зупинятися на цьому. Ну, 

це правда, ну, мало хто прочитав всі законопроекти, які сьогодні в порядку 

денному від А до Я. Правильно? То давайте хоча б зупинятися на висновках 

ГНЕУ для того, щоб розуміти, містять ці законопроекти корупційні ризики 

або ні. Це нормальна процедура. Потрібно попрацювати довше аніж 2 

години, значить маємо працювати довше. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, вже і працюємо. Тут нема питань.  



 

_______________. Але ми маємо розуміти, за що ми голосуємо.  

 

_______________. Тому що це від політичних (не чути).. якщо ви 

кажете… 

 

_______________. Тому враження, що ці висновки секретаріат, при всій 

повазі до секретаріату, так само наштампував, щоб швидко провести це 

засідання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, колеги, абсолютно ні. Я бачила як працював 

секретаріат, я можу вам дуже відповідально сказати і доповісти, що 

секретаріат пропрацював законопроекти.  

Коли я вчора пізно ввечері йшла із кабінету, ще секретаріат працював 

для того, щоб ми мали можливість сьогодні працювати. Щодо висновків 

ГНЕУ, я просто хочу звернути увагу, що вони також зараз з'являються і не 

завжди була технічна можливість опрацювати ці висновки і підготувати їх 

для того, щоб розглядати тут.  

І ще одне. Все-таки висновки ГНЕУ це предмет для розгляду на 

головному комітеті.  

 

______________. Я єдине хочу сказати. Ми не ображаємось бо це є 

робота. І ми з розумінням до всіх відносимось. Але єдине хочу сказати, що, 

якщо в даному випадку, то ГНЕУ пропонує прийняти за основу. А 

зауваження, власне, буде… 

 

______________. (Не чути) скажіть це. ГНЕУ пропонує прийняти це. І 

висновок…  

  



______________. Врахуємо це на наступній… Якщо це підтримується, 

будем рахувати. Але вони у вас будуть ці висновки, повірте. Потім у вас все 

буде. Це зараз поки що великий вал на початку.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Галина.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Колеги, невеличкий коментар щодо роботи і щодо 

конкретного законопроекту. Нам роздані ці висновки, тут можна листаючи 

буквально не гублячись, один законопроект один висновок. Можна 

самостійно читати назву законопроекту. Цей законопроект про будівельні 

норми. Насправді, я думаю, що багато тут дійсно знають про те, що 

будівельні норми в Україні є не те, що застарілими, це просто архаїзм взагалі. 

І… 

 

______________.  (Не чути) 

  

ЯНЧЕНКО Г.І. Все правильно. І авторами цього законопроекту є Олена 

Шуляк і Влад Криклій, це люди, які… Я особисто знаю, я теж якби була 

присутня на деяких цих зустрічах робочих, які досить тривалий час 

розробляли зміни якраз для того, щоб модернізувати будівельні норми і в 

тому числі для того, щоб полегшити роботу в будівельній галузі для того, 

щоб будівельники не повинні були корумпувати всі на світі перевіряючі 

органи, які цікавляться їхньою сферою діяльності, а власне зосередитися на 

тому, на чому вони і повинні зосередитися. Тому конкретно по цьому 

законопроекту, велике прохання підтримати висновок нашого комітету. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, Вікторія. 

 



СЮМАР В.П. Дивіться от зараз, це було дуже професійно. Я дякую 

колезі за те, що вона надала цю інформацію. Тому що я з повагою ставлюся 

до авторів, але вважаю, що така сфера як будівництво сама по собі завжди 

міститься… Якщо ми довіряємо один одному, давайте ділитися цими 

враженнями, тому що не будемо нівелювати, при всій повазі,  величезна 

повага до секретаріату, але, повірте, я не спала до другої ночі, читаючи кожен 

законопроект, навіть там, де я не є фахівцем, я намагалася в нього вникнути. 

Бо я так звикла ставитися до виконання своїх депутатських обов'язків, коли 

ще була головою і доповідала всі ці питання. Тому, ну, от просто є така дурна 

звичка, вибачайте за неї. Але коли... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це правильна звичка. 

 

СЮМАР В.П.  Коли я не можу навіть відкрити, не встигаю, а якщо ми 

можемо ще обмінятись думками, я розумію, що у вас сьогодні такий цейтнот, 

але давайте на майбутнє все-таки будемо поважати роботу один одного і, да, і 

обмінюватися думками. Це точно не завадить в законотворчій діяльності.  

 

_______________. Стосовно висновку ГНЕУ до цього законопроекту. Я 

його просто відкрила. То в нього є зауваження до зазначеного... 

 

_______________. ...... зауваженнями. 

 

_______________. Є зауваження. І на мою думку, вони достатньо... 

 

_______________. І головний комітет його буде розглядати.  

 

_______________. Вони достатньо суттєві, які можуть впливати на 

наявність корупціогенних факторів, може спричинити до їх утворення. Тому 

давайте просто зважено відноситись до своєї роботи. І все.  



 

_______________. Ви приймаєте рішення. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Колеги, дякую дуже.  

По законопроекту  1052 ще ми щось маємо сказати? Добре. Колеги, 

проект, проект рішення щодо законопроекту 1052 визнати таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Хто – за, колеги?  Хто – 

проти? Утрималися? Дякую дуже, колеги. 

Наступний законопроект 1057 – внесення змін до Закону України про 

збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування 

щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб. Знову ж 

таки, колеги, наскільки я розумію, частина загального пакету, з якого ми вже 

розглядали законопроекти. 1037 пропозиція тоді визнати законопроект 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Колеги, хто 

– за? Проти? Утрималися?  

 

СОРОЧИК Ю.Ю.  17 – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, колеги.  

Наступний законопроект 1063 – про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України щодо  джерел формування Державного дорожнього фонду, 

колеги.  

Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи є 

пропозиції, думки, коментарі щодо цього законопроекту? Колеги, йдеться 

про можливість просто передбачити, звідки беруться гроші для того, щоби 

мати відповідно якісні дороги.  

Да, дякую дуже, колеги. Да, дякую, колеги.  



Нам підказують, що це похідний законопроект. Тоді пропоную 

законопроект 1063 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства.  

Хто – за, колеги? Проти? Утрималися?  

Дякую дуже, колеги. 

Наступний законопроект 1064, зміни до Бюджетного кодексу України 

щодо середньострокового планування і розвитку, планування розвитку, 

перепрошую, і утримання автомобільних доріг загального користування. 

Ініціатива, яка спрямована на те, щоби запровадити планування відповідно 

ремонту і робіт над дорогами, і разом з цим планування середньострокове 

коштів на це. Бо очевидно, що на основі річного планування покрити і якісно 

розпорядитися коштами необхідними для ремонту доріг неможливо.  

Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, колеги.  

Да, Вікторія, прошу. А, добре, колеги.  

Тоді прошу підтримати висновок щодо законопроекту 1064 – 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Хто – за, колеги? Проти? Утрималися?  

 

СОРОЧИК Ю.Ю. 4 – утримались, 13 – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, колеги.  

Наступний законопроект (реєстраційний номер 1065) щодо 

удосконалення правової охорони географічних назв. Аналогічний 

законопроект вже був у Верховній Раді зареєстрований, на нього вже був 

висновок комітету з попереднього скликання Верховної Ради.  

Відповідно і цього разу пропонуємо визнати законопроект таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Хто – за, колеги? 

 



________________. Я так розумію, що ці зауваження повторюють 

зауваження ГНЕУ про те, що… (не чути) 

 (Шум у залі)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні-ні, ми говоримо про те, що такий законопроект з 

таким саме текстом вже був  одного разу у Верховній Раді  зареєстрований, і 

на нього вже був висновок антикорупційного комітету визнати таким, що 

відповідає… 1065 законопроект. (Шум у залі) Так це і є зауваження, що ми 

звертаємо увагу, що вже такий текст був і вже на нього висновок 

антикорупційної експертизи був.  

Тому, колеги, рішення таке: нам пропонується визнати законопроект 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства відповідно до 

проекту, який нам наданий.  

Хто – за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги.  

Наступний законопроект номер 1067 – щодо прискорення дерегуляції у 

сфері господарської діяльності і для цього визнання таким, що втратив 

чинність Закону України "Про перелік документів дозвільного характеру у 

сфері господарської діяльності". Пропозиція за результатами 

антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства.  

Чи будуть якісь пропозиції з цього приводу? Колеги, нема пропозицій з 

цього приводу. Тому пропоную підтримати визнання таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства законопроект 1067.  

Хто – за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 

 

СОРОЧИК Ю.Ю. 4 – утрималося, 13 – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Наступний законопроект 1074 – щодо внесення змін 

до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії.  



Якщо я правильно розумію, то знову ж таки, цей законопроект в пакеті 

з тим, який ми вже розглядали. Проект висновку: визнати таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Хто – за, колеги? Проти?  

 

СОРОЧИК Ю.Ю.  17 – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Утримався? Дякую, колеги, це рішення в нас є.  

Далі, колеги, законопроект  1075 – щодо внесення змін до Закону 

України про правонаступництво України щодо скасування дії актів СРСР та 

УРСР на території України.  

Цілком, мені здається, простий, логічний законопроект. Висновок за 

результатами антикорупційної експертизи, що нам пропонується, визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Хто – за, колеги?   

 

СЮМАР В.І. …(Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Звичайно. Звичайно, Вікторія. Дякую дуже за це 

зауваження.  

Колеги, хто за те, щоби визнати законопроект 1075 таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства? Проти? Утрималися? 

Дякую дуже, колеги.  

І законопроект 1084 – про внесення змін до деяких Законів України у 

сфері використання ядерної енергії. Проект висновку за результатами 

антикорупційної експертизи: визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. 

Колеги, чи будуть ще якісь думки з цього приводу? (Шум у залі)  

Да, у попередніх висновках  ми просто посилалися на те, що вже був 

один висновок Комітету з питань антикорупційної політики, точніше, тоді 



"запобігання та протидії корупції" з попереднього скликання. В даному 

випадку, я так розумію, про це не йдеться. Не було такого висновку, 

відповідно, ми не робимо на це посилання.  

Тому, колеги, пропозиція законопроект 1084 визнати таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Хто за, колеги? Проти? Утримався?  

Колеги, в нас лишилося одне питання, по якому в нас не було рішення 

– це законопроект 1038. І я бачу, колеги, що цей законопроект викликає 

багато питань. Тому моя пропозиція буде наступна: давайте цей 

законопроект відкладемо на наступне засідання комітету, коли ми можемо 

запросити до себе представника суб'єкта законодавчої ініціативи і розглянути 

це питання окремо. Добре, колеги?  

 

_______________.  …(Не чути)….. на п'ятницю, завтра, чи на 

понеділок?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте спробуємо на завтра в міру доступності для 

приходу на комітет представника суб'єкта законодавчої ініціативи.  

 

_______________.  ………. Як з керівниками нашої партії, як з 

керівниками нашої фракції, з керівниками груп…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги це точно не та пропозиція, яку ми маємо 

вирішити. Це точно не та пропозиція, Романе, яку треба вирішити Комітетом 

з питань антикорупційної політики. (Шум у залі) Я почула.  

 

СЮМАР В.П.  … на завершення я хочу сказати, що дивіться… Ну, 

давайте… З величезною повагою я ставлюся до професійних якостей 

кожного з вас. І буду… я буду рада дуже чути, я вже зрозуміла, хто чим 

займається. Але я розумію колеги, оскільки обмеження, фактично 



нівелювання депутата в парламентсько-президентській республіці можна 

дуже широко трактувати… (Шум у залі)  

Ваші повноваження припиняються з моменту ухвалення рішення  

вищим керівним органом відповідної партії.  

 

 _______________.  Після виходу з фракції.  

 

_______________.  Ні! А вони можуть прийняти рішення про те, що вас 

виключити…  

 

_______________.  Так, колеги, колеги! Так… Я просто зазначу… 

(Шум у залі)  

Колеги, оскільки до мене було звернення, власне, Олексія щоб 

процитувати, я процитую. І справді, дуже чекаємо представників, тут 

великий перелік співавторів, вони, думаю, прийдуть – пояснять.  

Якщо стаття Конституції, стаття 81 Конституції, пункт  8 чітко 

зазначає, що "або виходу його з членства фракції" – так? – то  в законі 

міняється один термін "або припинення його членства в такій фракції". Тобто 

якщо в Конституції чітко зазначається, що ініціатором є депутат, то 

припинення може бути не лише з волі депутата.  

І тому в даному випадку я дуже сподіваюся, що ви проясните це в себе 

у фракції, бо це насправді порушення, власне, Конституції – підміна терміну, 

що вживається в Конституції, що не є можливим в демократичній країні. А 

по-друге, ми справді як би заслухаємо співавторів, можливо, це технічна 

помилка, на що я дуже сподіваюсь. (Шум у залі)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре, колеги! Тоді ми вичерпали на сьогодні наш 

порядок денний. Я нагадую, що ми погодилися, що завтрашнє наше засідання 

починається о 17 годині тут.  

Я дякую дуже, колеги, за таку надзвичайну працездатність.  



 

Засідання закрите. Дякую дуже всім. 

 

 


