
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань антикорупційної політики   

03 жовтня 2019 року 

Веде засідання голова Комітету КРАСНОСІЛЬСЬКА А.О.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Доброго дня, шановні колеги! Я пропоную починати 

наше засідання, якщо ваша ласка. У нас присутньо 11 членів комітету, 

відповідно, у нас є кворум, і ми можемо починати. 

Колеги, проект порядку денного у вас усіх розданий. Я би пропонувала, 

колеги, затвердити цей проект порядку денного за основу. Ви бачите, ми 

маємо почати з законопроекту 1010, і далі у нас багато питань для 

експертизи. Це, звичайно, дуже амбіційний перелік питань для експертизи, 

давайте бути чесними, швидше за все, ми не встигнемо, тоді ці питання 

автоматично переносяться, я маю на увазі експертиза і, якщо не встигнемо, 

1010, на наступне засідання, яке у нас станом на зараз на наступну середу 

призначене. 

Отже, колеги, якщо ваша ласка, хто за такий порядок денний за основу? 

Прошу визначатися. За? Проти? Утримались? Дякую дуже.  

У нас є проект порядку денного. Колеги, одна тільки у мене пропозиція 

до порядку, точніше, додавання до порядку денного, що не заявлено, це лист, 

про який ми з вами говорили, лист до Голови Верховної Ради України, в 

якому ми нагадуємо про обов'язковість здійснення антикорупційної 

експертизи законопроектів перед першим читанням законопроектів. 

Якщо ваша ласка, давайте почнемо із цього листа. Додамо це першим 

пунктом порядку денного, а далі будемо іти по порядку денному, відповідно 

по законопроекту 1010, в першу чергу. Чи є згода таким чином зробити?  

Колеги, прошу тоді з врахуванням цієї пропозиції, що я щойно 

висловила до порядку денного, за основу, в цілому затвердити наш 

сьогоднішній план роботи. Хто – за? Проти? Утрималися? Дякую. дуже. 

Проект листа усім, колеги, наданий.  
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_______________. Ні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні? Не надавали.  

Колеги, я тоді може з вашого дозволу, що зроблю, зачитаю. Вибачте, я 

не зорієнтувалася, що його немає.  

Пропозиція така, колеги: звернутися до Голови Верховної Ради 

України з наступним текстом.  

"Відповідно до частини першої статті 93 Закону України "Про 

Регламент Верховної Ради України" кожен законопроект, проект іншого акту 

після його реєстрації направляється в комітет, який відповідно до предметів 

відання комітетів визначається головним із підготовки і попереднього 

розгляду законопроекту, а також у комітет, до предмету відання якого 

належить питання боротьби із корупцією, для підготовки експертного 

висновку щодо його відповідності вимогам антикорупційного законодавства. 

Здійснення антикорупційної експертизи законопроектів є частиною боротьби 

із корупцією, яку Україна зобов'язалася проводити, підписавши Угоду про 

асоціацію, Конвенцію ООН проти транснаціонально організованої 

злочинності та протоколи до неї, Конвенцію ООН проти корупції та інші 

відповідні міжнародні документи. 

Разом із тим, останнім часом почастішали випадки внесення в сесійний 

зал з порушення імперативних норм Регламенту законопроектів без 

експертних висновків Комітету Верховної Ради України з питань 

антикорупційної політики. Відповідно до частини першої статті 78 

Регламенту на Голову Верховної Ради України покладається обов'язок вести 

засідання Верховної Ради з дотриманням вимог Регламенту, а, отже, не 

допускати його порушень.  

Враховуючи  викладене, просимо вас у подальшому уникати розгляду 

законопроектів в сесійній залі без експертних висновків Комітету Верховної 

Ради з питань антикорупційної політики, що може в майбутньому бути 
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підставою для ініціювання суб'єктами права законодавчої ініціативи 

процедури скасування результатів голосування за закони чи постанови 

Верховної Ради України, визначеної статтею 48 Регламенту."    

Єдина  моя пропозиція, колеги, до цього листа буде також звернути 

увагу  на наступне. Чесно кажучи, я сумніваюся, що це Голова Верховної 

Ради України особисто має контролювати, надійшов на якийсь законопроект 

висновок антикорупційного комітету чи ні. Тому  я би пропонувала 

звернутися не тільки до Голови Верховної Ради України, але й до голів 

комітетів з тим, щоб закликати і голів інших комітетів, відповідно, або 

чекати встановлений Регламентом 21-денний строк для проведення   нашої 

експертизи, або інформувати комітет, якщо якийсь законопроект потребує 

позачергового, скажімо так, опрацювання, і головний комітет чекає нашого 

висновку.  

(Загальна дискусія)  

 Ні-ні, я би просто звернула в цьому листі також увагу і голів комітетів 

інших. Просто вони також є відповідальними за дотриманням вимог 

регламенту і процедури  розгляду законопроектів. Я би не хотіла, щоби це 

виглядало так, наче це один Голова Верховної Ради має за кожним ходити.  

Колеги, які є думки з цього приводу? 

 

_______________.  (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Текст такий, як я зачитала. Можемо звернути увагу, 

зокрема… 

(Загальна дискусія)  

 Добре, колеги, чи можемо таку, як правильно сказати, концепцію листа 

затвердити з тим, щоб попросити секретаріат комітету викласти в коректній 

формі те, що ми щойно обговорили, додати до листа, і тоді, власне, ми 

можемо розіслати готовий текст листа і вважати його таким, що комітет 

підтримав.  
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Да, пане Анатолій, прошу. Колеги, якщо можна… 

Колеги, тоді пропозиція, якщо ваша ласка така, ми за основу цей текст 

затверджуємо. Ми просимо секретаріат, щоб ми зараз не витрачала час на 

формулювання, опрацювати ці формулювання, які ми щойно озвучили. 

Додати до тексту листа. Відповідно, коли він буде готовий, я тоді проситиму 

всіх членів комітету, це пропозиція, яку я зараз пропоную проголосувати, 

всім членам комітету цього листа підписати.  

Чи є згода на такий порядок дій? Добре, колеги, дякую дуже.  

Маємо тоді проголосувати таке рішення комітету, як я щойно озвучила. 

Редакційно опрацювати, закінчити підготовку тексту, і тоді, оскільки члени 

комітету погоджуються, якщо зараз це підтвердимо голосуванням, всі 

підписати і направити відповідно адресатам.  

Да, будь ласка. 

 

_______________. Можна уточнення? Голові Верховної Ради і всім 

головам комітету. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, давайте так, колеги, бо це, мені здається, 

коректно і не виключати, скажімо, відповідальність голів інших комітетів 

також. 

Чи є згода на такий підхід до роботи, прошу визначатися, колеги. Хто – 

за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 

Да, тоді з листом ми визначилися. Пропоную перейти до наступного 

пункту порядку денного, а саме розгляд пропозицій до законопроекту 1010 

(друге читання), законопроект про внесення змін до Закону України "Про 

запобігання корупції" щодо викривачів корупції. І, колеги, тут по цьому 

питанню у нас доповідачем є пані Галина Янченко.  

Тому, пані Галино, прошу. 
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ЯНЧЕНКО  Г.І.  Колеги, доброго дня! Прохання або пропозиція є 

розглядати правки в такому форматі. По-перше, є кілька концептуальних 

правок, які полягають в тому, наприклад, щоб розширити коло випадків, по 

яких викриття інформації підпадає під законопроект. Тут би хотіла би 

запропонувати вам домовитися про деякі речі на березі, щоб далі ми могли 

швидко могли йти по поправках.  

Перше. Оскільки законопроект називається Закон України "Про 

запобігання корупції щодо викривачів корупції", то залишити все ж таки цю 

концепцію, що ми говоримо саме про викривачів корупції. Відповідно 

правки, які розширюють коло викривачів, ми конкретним даним 

законопроектом, оскільки він регулює вузьку сферу діяльності, відхиляємо.  

Друга велика група правок полягає в тому, щоб змінити умовно 

кажучи, слова на кшталт "можливі факти" на "факти". Тобто йдеться про те, 

щоб в законопроекті повиключати слова "умовно кажучи", "можливо", 

"ймовірно" і так далі. Оскільки викривач не може знати достовірно про те, чи 

будуть визнані ці факти злочином, чи не будуть, це є виключною 

компетенцією суду, то є пропозиція також таку групу правок відхиляти, 

відповідно. І є ряд інших правок, я думаю, що по тексту ми можемо на них 

відреагувати.  

Є пропозиція для того, щоб ми спробували встигнути розглянути даний 

законопроект в межах відведеного перервою часу. Називати номер правки і 

пропозицію відхилити чи врахувати. Якщо у когось буде заперечення, то 

обговорюємо, якщо немає, то  тоді голосуємо і йдемо далі.  

 

СЮМАР В.П. (Не чути)  

  

ЯНЧЕНКО  Г.І. Да, кожна правка голосується, але просто ми не будемо 

зачитувати повністю текст, називається номер правки і пропозиція –  

відхилити або врахувати. Якщо є заперечення, наприклад, хтось із вас не 

погоджується з тим, щоб врахувати дану правку, ви пропонуєте відхилити, то 
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тоді обговорюємо і після цього голосуємо. Якщо немає заперечень, якщо є у 

всіх згода, то ми просто голосуємо "відхилити" або "врахувати" і йдемо далі.  

Володимир. 

 

КАБАЧЕНКО В.В.  Щоб бути впевненим, що я вас правильно зрозумів, 

тобто ми зараз йдемо правка за правкою. Всього в нас 200 правок, тобто ми 

даємо репліки, якщо вони будуть на 200 правок. 

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. Саме так.  

Тоді прошу розпочинати. Правка номер 1 народного депутата Фріса. 

Пропозиція відхилити.  

Будь ласка, хто – за? Дякую. Хто – проти?  Проти – немає. Утримався? 

Утримався – 1.  Дякую.  

Правка номер 2 народного депутата Гриба. Пропозиція відхилити.  

 

СЮМАР В.П. Питання.  

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. Да, прошу.  

 

СЮМАР В.П. У мене тут є подібна за змістом своїм правка, не знаю 

ще, який номер. Ми говорили про те, що вкрай важливо розуміти, тут, я так 

розумію, що автор хоче ввести поняття "недобросовісний викривач", який 

свідомо намагається якось перекрутити свідчення чи дії в чиїхось інтересах, 

тобто, фактично, там на замовлення, а факти не підтвердяться в результаті, 

ну, тобто або виявиться... Як ми тут будемо діяти в цьому ключі? Я зараз 

свою правку знайду з цього приводу. Я думаю, що вони десь певною мірою 

пов'язані. Тобто ми зараз… 

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. У вас правка номер 74. 
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СЮМАР В.П. Ага. Ми впроваджуємо захист викривачів навіть з 

моменту повідомлення. Без доведення, що ці факти взагалі враховуються. Ну, 

тобто, я думаю, що до поправки дійдемо. Але в цьому ключі недобросовісний 

викривач, от ця логіка, чи ми можемо якось це імплементувати, щоб все-таки 

ми  не мали, знаєте, такого величезного валу просто заради… 

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. Питання зрозуміло.  

Пан Володимир. 

 

КАБАЧЕНКО В.В.  Для мене ця правка є концептуальною. На жаль, я 

сам про неї не подумав, тому що по тексту ніде не зустрічається розуміння, 

що таке "недобросовісний викривач". І ще в тексті ніде немає, що викривач 

несе якусь відповідальність за ті дані, які він повідомив. Тому в цьому факті 

я вбачаю можливі зловживання викривачем. І тому дуже б хотілось би, ну, 

якимось чином взяти і лімітувати викривача у тій формації і у тих 

повноваженнях, які є в нього.  

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. Питання зрозуміло.  

 

 КАБАЧЕНКО В.В. Але саме визначення депутата Гриба мені не 

подобається. Але терміни я б дуже хотів би бачити в нашому законопроекті.  

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. Колеги, тут з цим буде пов'язано також як би ціла група 

подібних, так би мовити, пропозицій, тому я би хотіла, щоб теж ми 

проговорили це концептуально. Якщо можливо, надам слово пані Оксані 

Нестеренко, яка багато років підряд займається цією темою, щоб вона 

обґрунтувала, чому, власне, немає доцільності в такій праці. 

 

НЕСТЕРЕНКО О. Доброго дня, шановні колеги. По-перше, тобто 

декілька аргументів. Перший аргумент. Зараза в Кримінальному кодексі існує 
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стаття, яка передбачає кримінальну відповідальність за повідомлення 

неправдивої інформації про злочин, це по-перше. І навіть там теоретики 

сперечаються, кажуть, що треба першу частину прибрати, де просто, бо це 

якраз також інструмент для переслідування викривачів інших заявників. І це 

всі дослідження доводять. І наші дослідження також, моніторинг практики, і 

УГСПЛ також це підтвердить. 

А от друга частина, вона залишається і повинна бути, і вона є. Це якщо 

дійсно викривач або інша особа-заявник, він фальсифікує документи, надає, 

то за це зараз є кримінальна відповідальність. Тобто навіщо згадувати це, 

якщо за це і так передбачається кримінальна відповідальність для всіх 

суб'єктів, і це загальний суб'єкт по кримінальному праву. Це по-перше. 

По-друге, якщо ми зараз вводимо поняття недобросовісний викривач і 

інше, що викривач повинен знати точно, достеменно і таке інше, – це 

практика наработана не лише вже Україною, напрацьована, але й іншими 

країнами світу. И в Директиве Европейского Союза було зазначено, що таких 

саме термінів як недобросовісний викривач, чи що він повинен був знати ці 

факти, які в нього були мотиви і таке інше, – цього не повинно бути в 

законодавстві, оскільки викривач, він саме захищається перш за все від 

держави. І ми розуміємо, і далі вже йде, я переходжу на Україну, що 

особливо в умовах нереформованої системи, нереформованих інституцій 

завжди викривач, він, на жаль, є більш слабким. І якраз притягнути зараз 

дуже багато інструментів, яким чином його можна переслідувати. І цей закон 

спрямований, щоб навпаки його захистити. 

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. Дякую, Оксано. 

 

НЕСТЕРЕНКО О.  Наше дослідження показало, що це якраз дифамація 

– 90 процентів, відсотків подають… потім далі кримінальне переслідування 

саме за допомогою цих статей. 
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Добре, все, я закінчую. Тобто якщо ми це зараз вводимо, то цей закон 

навпаки, можна його назвати… 

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. Пані Оксана, ваші аргументи зрозумілі, дякую.  

Пане Володимире.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Оксана, так, ваші аргументи зрозумілі, але я не 

дуже з ними погоджуюсь, тому що, ну, у законопроекті дуже таке широке 

розуміння хто такий викривач, людина, якій стало відомо про злочин, 

пов'язаний із корупцією. І ту директиву, яку ви зараз приводили, я думаю, що 

там все ж таки Йдеться про більш якесь конкретне розуміння викривача. 

Тому що ми зараз говоримо про 40 мільйонів потенційних викривачів, які… 

про населення України, кожен може бути викривачем, кожен.  

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. Пане Володимире, теоретично так, але практично 

йдеться, по-перше, про викривачів корупції. По-друге, про викривачів 

фактично топ-корупції, тому що ми встановлюємо межу, з якої починаючи, 

власне, і пропонується застосовувати даний законопроект. Тобто якщо була 

викрита корупція на суму в переведенні в гривні приблизно більше 10 

мільйонів гривень.  

Пане Ярославе.  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Я у відповідь на власне запитання уточнення 

термінів, є моя правка номер 3 вона, власне, узгоджена з міжнародною 

практикою, де фактично виписується про те, що викривачем може бути лише 

інсайдер, тобто людина, яка в результаті, власне, внутрішньої інформації 

отримала доступ до інформації. Таким чином обмежуються, не можуть треті 

люди, які просто щось десь почули, завідомляти.  

Тому я би пропонував правку 3 підтримати. Єдине, що погоджуюся з 

головою, тобто з головуючою, тобто ведучою, власне, засідання, про те, що в 
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мене є в правці  "несе загрозу спільним інтересам", тому що викривач може 

бути і в сфері екології, і в сфері прав людини, але, оскільки ми вносимо 

правки до запобігання корупції, таки логічно обмежити лише злочинами 

проти корупції. Визначення взяти просто з міжнародних стандартів,  і тому в 

принципі воно забезпечує до того, щоби можна було не зловживати.  

Дякую.  

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. І пан Анатолій.  

 

БУРМІЧ А.П. Я вам скажу, що повністю погоджуюся з Оксаною. 

Чому? Тому що всі викривачі, вони є громадянами України і підпадають 

повністю під закон той, який діє на території України. Якщо ми… 

 

______________.  Відсилочну норму ми можемо зробити чи не 

можемо?  

      

БУРМІЧ А.П. Заплутаються практики… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  І так діє Кримінальний кодекс.  

 

БУРМІЧ А.П.  Ви розумієте, на практиці ми заплутаємося і зайдемо в 

такі дєбрі. Просто це все треба відхилити і користуватись тим 

законодавством, яке є. Вони такі всі громадяни, як і про вбивство 

повідомляють і про корупцію, і про все інше. І люди скрізь можуть 

помилятися, допускати помилки і не навмисно. Це вже все буде через 

слідство, через   суд встановлювати. І, звичайно,   якщо там буде доведено, 

що був умисел, то він буде відповідати. А якщо не з його причин, і ми зараз 

позабиваємо це добросовісно, добросовісно і так далі, це буде біда, на 

практиці ми нічого не приймемо. Тому це все треба відмести. 

Дякую. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, колеги, я так розумію. Галино, є пропозиція 

відхилити цю поправку. Правильно? 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, прошу визначатися.  

Хто за те, щоби цю поправку номер 2 відхилити. Проти? Утрималися? 

Один. 

3 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  3 поправка, є пропозиція врахувати редакційно.  

Але я би хотіла попросити також авторів, власне,  які технічно 

виписували цей законопроект, відреагувати редакційно. А саме, додати до 

визначення частину, починаючи зі слів "якщо така інформація стала їй 

(йому), тобто викривачу, відома у зв'язку з її трудовою, професійною, 

господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею 

служби чи навчання або її участі у передбачених законодавством процедурах, 

які є обов'язковими для початку такої  діяльності, проходження служби чи 

навчання".  

 

_______________.  (Не чути)  

  

ЯНЧЕНКО Г.І. А воно і так є. Воно є в нормі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тут повернуся додати абзац, тобто лишається 

редакція першого читання, плюс додається  абзац.  
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ЯНЧЕНКО  Г.І. Тобто, фактично, це  уточнюється, з яких джерел, 

фактично, людина могла отримати інформацію, і, відповідно, тоді вона може 

стати викривачем. 

Прошу пана Романа Жовніра прокоментувати. 

 

ЖОВНІР Р. Так, щодо цієї правки я хочу  звернути увагу, що ми тоді, 

якщо внесемо правочку відносно того, що особа, стало їй відомо у зв'язку з 

трудовими, професійними та іншими  обов'язками, ми ставимо під сумнів те, 

що викривач, буде необхідно йому пояснити або доказати, звідки він взяв цю 

інформацію. Це також можливо буде зволікання певних і маніпуляцій певних 

органів відносно того, як викривач має пояснити, звідки в нього ця 

інформація. Перш за все, державі необхідно, щоб особи повідомляли  про 

корупційне правопорушення, мені здається, що тут немає ніякого розуміння 

того, що потрібно йому пояснювати, звідки ця інформація. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ярослав Юрчишин. 

 

ЖОВНІР Р.  Ні, я не за цю поправку, я рахую, що потрібно залишити 

так, як зараз є в даній редакції.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ярослав Юрчишин, мені здається, руку тримав. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Я прошу підтримати, власне, правку з огляду на те, 

що ми маємо чітко визначити, що людина має, фактично, довести, що ця 

інформація їй не з третіх джерел стала відома. Це  правоохоронних органів і 

судових органів вже питання довести її власне правдивість. Якщо ми 

настільки хочемо розгрузити наші правоохоронні органи, яким ми надали 

достатньо повноважень, я вважаю, що в принципі переносити доказову базу, 

власне, на викривача, то, перепрошую, насправді це є некоректно.  
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І знову ж таки я відсилаюся на міжнародну практику, і колеги в 

громадському секторі, які працюють з викривачами, тому що такої практики 

в Україні немає, з практичного досвіду підтримують цю правку. 

Дякую. 

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. Пані Оксана хотіла прокоментувати. 

 

НЕСТЕРЕНКО О. Так. Я це питання два роки в Сполучених Штатах 

вивчала, шановні колеги. І я вам можу сказати, що не треба плутати, дійсно, 

заявника з викривачем. І я дуже вас прошу підтримати правку Ярослава 

Юрчишина, бо це, дійсно, міжнародний стандарт і це концепт. Викривачі -  

це не всі заявники, це ті, хто працюють з інсайдом, це ті, хто пов'язані з 

професійною діяльністю або навчаються, або підрядники, але це інсайдери, 

тобто це не всі заявники. Якщо ви не підтримаєте поправку, то ми, дійсно, 

перевантажуємо правоохоронні органи, і це... 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Добре, ваша позиція зрозуміла. Дякую. 

Тоді я прошу ставити на голосування пропозицію врахувати 

редакційно, а саме додати частину після слів "якщо така інформація стала їй 

відома" і далі за текстом. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тоді пропозиція редакційно врахувати так, як 

щойно озвучила пані Галина.  

Прошу визначатися. Хто за такий підхід по 3 поправці? Проти? 

Утрималися? Двоє. Дякую дуже, колеги. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Правка номер 4. Пропозиція відхилити. 

Дивіться, це та група правок, про яку ми говорили на початку. Про те, 

що є пропозиція не звужувати законодавство і не застосовувати слів 

"достеменно відомо", "достовірний факт" і так далі. Тому що викривачу, 
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викривач, він повідомляє інформацію, яка на його точку зору є правдивою. 

Але факт доведення того, що це факт корупційний, це повноваження 

фактично суду, це на розгляд суду. Тому  таких правок буде далі по тексту 

багато, є пропозиція, щоб ми знову ж таки встигли вкластися в наш час, 

просто їх підтримувати, знову ж таки, якщо є концептуальна згода.  

 Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Навпаки, по таким, я так розумію, є пропозиція 

відхиляти. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Відхиляти… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я насправді згодна із позицією, ми пишемо, що 

викривачем є тільки той, хто має переконливі докази. І виходить, що у нас є 

оціночне судження якоїсь невідомої людини, переконало її чи ні, для того, 

щоб людина отримала статус викривача. Тобто ви кажете, наприклад, ви 

працюєте в державному органі, кажете, що у вас там є корупція, а керівник 

ваш каже, знаєте, що, а мене особисто це не переконало, ви не викривач, я 

вас викидаю з роботи і так далі. Я просто спрощено моделюю ситуацію.    

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Є пропозиція і прохання ставити на голосування 

відхилено. Пропозиція відхиляти дану правку. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, є пропозиція цю поправку номер 4 відхиляти.  

Хто за те, щоб відхилити, колеги? Проти? Утримався? Троє 

утрималось. Дякую дуже, колеги.  

Рухаємося далі. 5 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. 5-а – відхилити. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Чи є коментарі з цього приводу, по п'ятій поправці, 

колеги?  Немає.  

Тоді є пропозиція відхилити 5  поправку. Хто – за? Проти? Утримався?  

Один утримався… двоє утрималось. Дякую дуже, колеги.  

6 поправка.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Чи є коментарі, знову про достовірність, колеги.  

6 поправка, пропозиція відхилити. Хто – за? Проти? Утримався? Двоє 

утрималось. Дякую. 

7 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Аналогічна є пропозиція відхилити. Чи будуть якісь 

думки? Немає.  

 

СЮМАР В.П. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не казала, що аналогічна. Просто сказала, що 7-а.  

 

ЯНЧЕНКО  Г.І.  Колеги, аргумент чому відхилити, тому що  викривач 

не завжди може знати про виключне коло осіб, причетних до вчинення 

корупційного правопорушення. Тому знову ж таки, оскільки ми не 

перекладаємо, да, умовно, доказування і збір цієї інформації на викривача, 

цю правку є пропозиція відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, хто за те, щоб  7 поправку відхилити? Проти? 

тримався?  Дякую дуже, колеги.  
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8 поправка. 

 

 ЯНЧЕНКО  Г.І. Врахувати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є пропозиція врахувати, колеги. Чи є коментарі з 

цього приводу?  

 

 _______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вона говорить замість "про корупційне, пов'язане з 

корупцією, правопорушення, інформує викривач"  він дає інформацію. Тому 

що викривач, він також не правоохоронний орган і не може оцінити, чи є там 

корупційне там правопорушення, чи є склад злочину, чи є правопорушення, 

пов'язане із корупцією, чи немає.  

 

СЮМАР В.П.  …є трошки  до мишей, що називається. Але все-таки 

може ми зробимо якось альтернативну редакцію аля інформацію про 

корупційну або пов'язане з корупцією правопорушення. Ну, тобто ми все-

таки ми фокусуємо не про будь-який. Даний закон спеціалізований, і тут 

інформація занадто, це вже моя спеціалізація, це дуже загальне визначення. 

Інформація загалом, будь-яка інформація, ну, просто для того, щоб не було 

різночитань.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, дивіться, тут ми говоримо про визначення 

зовнішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних і пов'язаних 

з корупцією правопорушень. І це тут пропонується: "шляхи повідомлення 

про…" і далі тут "корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення" 

пропонується замінити на "інформацію викривачем", тому що викривач не 

може це викласти. Розумієте? Така логіка.  



17 

 

Тому 8 пропозицію, колеги, 8 поправка, якщо ваша ласка, є пропозиція 

підтримати. Хто за те, щоб підтримати? Проти? Утримався?  Дякую дуже, 

колеги.  

9 пропозиція. 

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. Відхилити. Тут є… 

 

СЮМАР В.П. (Не чути)  

  

ЯНЧЕНКО  Г.І. Да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чесно кажучи, колеги, мені в такій редакції як тут 

пропонується поправка, нам взагалі немає сенсу, що таке підтверджені 

зовнішні канали.  

 

СЮМАР В.П. Я так розумію, що йшлося тоді не про внутрішню особу, 

як ми зараз прийняли поправку, а про те, що це може бути стороння людина, 

яка може зловживати, умовно кажучи, маючи якусь інформацію із 

внутрішніх джерел, подає її… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А,  я зрозуміла. Я зрозуміла.  

 

СЮМАР В.П. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, тут трохи тепер в нас інша логіка, і ми це вже 

проговорили.  

 

______________. (Не чути) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, Колеги, тоді є пропозиція 9 поправку відхилити. 

Хто – за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 

10 поправка. Пані Галина.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Є пропозиція відхилити. Бачу нема коментарів.  

Колеги, 10 поправка. Хто за те, щоби відхилити? Проти? Утримався? 

Дякую дуже, колеги.   

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  11-а, аналогічно відхилити. Вона в принципі про те 

саме.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Аналогічна, колеги, 11 поправка.  

Хто за те, щоби відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги.  

12 поправка.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Також є пропозиція відхилити.  

 

______________. (Не чути) 

  

ЯНЧЕНКО Г.І. Ну, це насправді, дивіться, в тій же ж логіці, про те, що 

викривач не може, він не є судом і не встановлює… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, тут, викривач несе адміністративну 

відповідальність.   
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ЯНЧЕНКО  Г.І. Ага, тобто фактично ми… Да, це от в логіці того, що 

ми обговорювали з пані Вікторією про те, що ми не попадаємо, ну, ми не 

створюємо додаткові санкції викривачу і не зменшуємо таким чином його 

мотивацію. Ну, з одного боку. З іншого боку, якщо інформація є 

недостеменною, брехливою і так далі, то вона і так передбачена 

відповідальність.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, і в будь-якому разі, колеги, навіть, якщо би 

раптом ми з вами хотіли запровадити відповідальність, то це точно треба 

робити не тут, мається на увазі не в цій нормі і не в такий спосіб.  

Тому 12 поправку, колеги, є пропозиція відхилити. Хто за те, щоби 

відхилити?  

 

ПОЛЯКОВ А.Е. Так а може ми зробимо просто цю правку там несе 

відповідальність відповідно там законодавству, там Кримінальному кодексу 

чи… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, так воно і так несе по кримінальному, не треба 

відсилки на Кримінальний кодекс для того, щоби він працював, він і так за 

визначенням працює на те він і Кримінальний кодекс.  

 

ПОЛЯКОВ А.Е.  Ну, а як попередити тоді зловживання? 

  

ЯНЧЕНКО  Г.І. Пане Антоне, і так є передбачена відповідальність за 

надання  неправдивої інформації або оббріхування і так далі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В Кримінальному кодексі є стаття "Завідомо 

неправдиве повідомлення про злочин". Якщо я не помиляюся, так вона 

сформульована. І вона і так діє за визначенням, охоплює в тому числі і це 

коло відносин. 
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ПОЛЯКОВ А.Е. Так то ж кримінальна стаття. А адміністративна є 

відповідальність? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Адміністративна відповідальність за що?  

 

ПОЛЯКОВ А.Е. Кримінальна там же ж  з якого? Там якісь масштаби 

повинні? Я просто не пам'ятаю, яка там стаття. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, нагадайте, будь ласка. Оксано, нагадаєте? 

 

НЕСТЕРЕНКО О. (Не чути) 

 

_______________. Колеги, ваші колеги адвокати чітко говорять, є 

норми прямої дії. Кодекси – це норми прямої дії. Відповідальність є. Ми  її 

хочемо пом'якшити? Адміністративна легше ніж кримінальна.  

Тобто ми хочемо пом'якшити відповідальність за надання   неправдивої 

інформації? Тоді нам треба вносити зміни до кодексу. Але це нелогічно. Ми 

хочемо захистити. Тобто пан Анатолій дуже правильно говорив, у нас є 

закони України, нащо нам їх дублювати, вони вже є. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, якщо ваша ласка, є пропозиція  цю поправку 

відхилити. Йдеться про 12 поправку, колеги. 12 поправку є пропозиція 

відхилити.  

Хто за те, щоби відхилити? Проти? Утримався? Двоє утрималися. 

Дякую дуже, колеги. 

Наступна, 13 поправка. Пані Галина. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Пропозиція відхилити.   
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Є коментарі? 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Дивіться, концептуально там теж будуть правки такого 

подібного характер. Тут правка полягає в тому, щоб, власне, не  НАЗК 

відповідало за роботу  з викривачами, а НАБУ. Але саме на НАЗК покладена 

відповідальність роботи з викривачами. У НАБУ немає такої 

відповідальності в принципі. Тому пропозиція зберегти концептуально цю 

відповідальність за НАЗК. І відповідно пропозиція  по правці, відхилити її. 

 

СЮМАР В.П. Я розумію, що і в НАЗК нема таких повноважень. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В НАЗК якраз є. В НАЗК є. Це в повноваженнях 

НАЗК, в Законі "Про запобігання корупції" в розділі про НАЗК, в 

повноваженнях НАЗК це і так за визначенням є, і це правильно, і 

антикорупційне бюро не має цим займатися, а має розслідувати і все.  

 

СЮМАР В.П. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо воно буде бачити, що це їх  підслідність, то да. 

 

СЮМАР В.П. А в них вистачає насправді кваліфікації…  

 

______________.  Насправді, цим займається НАЗК вже тривалий 

період часу. Ми з 2014 року, коли запроваджували НАЗК, одна з компетенцій 

була робота з викривачами корупції. Вони працюють на нижньому рівні, в 

принципі  співпраці з Національною поліцією є непогані приводи. На 

національному рівні, на жаль, маємо негативні тенденції, але будуть… не 

варто створювати якийсь прецедент. НАЗК передає за підслідністю. Тобто  

якщо це  вищі чиновники  НАБУ, якщо це нижчі чиновники чи інший рівень 

невеликої шкоди, то відповідно це ДБР. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре. Колеги,  в зв'язку з цим пропозиція  поправку 

13 все-таки  відхилити.   

Хто за те, щоби відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 

Наступна 15 поправка. Ой, 14-а, я щиро перепрошую, колеги. 14 

поправка.  

Пані Галина.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. 14-а. Є пропозиція  врахувати редакційно. Я би 

попросила  пана Романа, якщо він готовий. 

 

ЖОВНІР Р.  Так, звісно. В даному випадку чисто технічний момент 

щодо видалення пункту 2 Розділу І, як його виключити, тому що там є 

описка, і це редакційно потрібно виправити. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Тобто фактично техніко-юридична правка.  Відповідно 

пропозиція врахувати редакційно правку.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, пропозиція  врахувати редакційно. Чи є в 

когось заперечення з цього приводу? Я прошу визначатися. Прошу 

підтримати,  в такому разі.  

Хто – за? Проти? Утримався? Один утримався. Дякую дуже, колеги. 

Наступна поправка 15. Галина.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Врахувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, 15 поправку пропозиція врахувати. Вона, 

насправді, також достатньо редакційного характеру. (Шум у залі)  

Ідеться про те, що ми просто, якщо я правильно… якщо я правильно 

пам'ятаю, то ми вже цю статтю змінювали  іншим законопроектом, якщо не 
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помиляюся, 1029, і там була більш вдала по цьому редакція. Щоб у нас не 

було накладки норми на норми, пропозиція лишити там, і буде все чисто.  

Хто – за, колеги, щоб 15 поправку врахувати? Хто – проти Утримався? 

Один утримався. Дякую дуже колеги.  

16 поправка. Пані Галина. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Пропозиція відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, хто за те, щоб 16 поправку відхилити? 

Проти? Утримався? Один утримався, правильно бачу? Дякую дуже. 

17 поправка, колеги. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Відхилити. 

 

ГОЛОУЮЧИЙ.  Також є пропозиція відхилити. Хто  за те, щоб 17 

відхилити? Проти? Утримався?  

 

_______________. Я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  За те, щоб відхилити? Прекрасно. А хто проти? А 

утримався? Прекрасно, дякую дуже колеги.  

17 поправка.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Пройшли. 18 поправка –  врахувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Перепрошую. 18 поправка, пропозиція врахувати.  

Хто за те, щоб 18 врахувати. Проти? Утримався? Один. Дякую дуже. 

19 поправка.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Відхилити.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Пропозиція відхилити, колеги.  

Хто за те, щоб 19-у відхилити?  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Йдеться про виключення… 

(Загальна дискусія) 

Ні-ні, це про… 

 

_______________.  (Не чути)  

  

ЯНЧЕНКО  Г.І. Поправка 19 пропонує виключити, щоб працівники 

державних підприємств не могли бути  викривачами, тобто звужується.  

(Загальна дискусія) 

Давайте 19-у пройдемо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте по одній, якщо ваша ласка.  

19 поправку є пропозиція відхилити. Хто – за, колеги? Проти? 

Утримався? Один. Дякую дуже. 

20 поправка, колеги.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Відхилити. Якщо є потреба пояснити, тут, фактично, 

йдеться про… сама стаття дає перелік повноважень або зобов'язань, які 

НАЗК повинно висвітлити у національній доповіді. І даною поправкою 

пропонується виключити частину з інформації, яка має іти у доповідь НАЗК 

щорічно. А саме, ви тут фактично можете прочитати. Це пункти "р", "с", "т", 

"у". Тобто про кількість повідомлень викривачів, про кількість осіб, стосовно 

яких набрав чинності, набрав законної сили обвинувачувальний вирок, про 

відомості і розмір збитків, і шкоди і так далі. Тобто фактично ця правка 

пропонує, щоб НАЗК не доповідало по цих пунктах. Оскільки, я думаю, що 
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ця інформація може бути цікавою, нехай НАКЗ доповідає. І, відповідно, 

правку 20 пропоную відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Плюс, колеги, це повноваження НАЗК, тому логічно, 

щоб воно про свої повноваження звітувало, тут немає нічого такого. 

 

_______________. І, можливо, щоб полегшити роботу надалі, тобто ряд 

таких правок, вони ще будуть зустрічатися, там передають всі ці 

повноваження від НАЗК до НАБУ. Вони ще будуть зустрічатися. Але ж ми 

вже… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми можемо їх відхиляти, не пояснюючи, не 

дискутуючи, просто як дзеркальні, як ми робили по іншим законопроектам. 

Давайте так, колеги.  

Але зараз по 20-й пропозиція відхилити. Хто – за? Проти? Утримався? 

Дякую дуже, колеги.  

21-а пропозиція. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Врахувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є пропозиція 21-у врахувати, колеги. Хто – за?  

Питання, Володимире?  

Там ідеться про те, що викривач має право користуватися правовою 

допомогою, що логічно. Колеги, це логічно, це в тому числі... 

 

_______________. Йому надається первинна допомога. 

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. Дивіться, колеги, тут в чому власне пропозиція. В 

тому, щоб послатися на Закон України "Про безоплатну правову допомогу", 

який теоретично може змінюватися, відповідно, ми просто встановлюємо 
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загальні широкі рамки, яким видом правової допомоги може користуватися 

викривач. Тобто не вузьке визначення "у рамках безоплатної вторинної 

правової допомоги", а більш широке, передбачене Законом України "Про 

безоплатну правову допомогу". 

 

_______________. Я можу пояснити більш детально, якщо потрібно. 

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. В принципі, якщо немає ні в кого заперечень, то я б 

просто пропонувала врахувати правку і йти далі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре, колеги… 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  І, колеги,  22-а, вона має подібний характер. Пропоную 

22-у врахувати редакційно. Проголосувати разом 21-у і 22-у. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А редакція тоді яка буде?  

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Редакція: ухвалити редакцію 21 правки. І, фактично, 

22-а частково передає її зміст.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тобто пропозиція тоді така: 21-у врахувати, у зв'язку 

з цим  22-у вважати такою, що врахована редакційно.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Саме так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре.  

Колеги, в такій редакції по 21-й, 22-й прошу визначатися. Хто – за? 

Проти? Утримався? Дякую дуже колеги. 

23 поправка.  
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ЯНЧЕНКО Г.І.  Відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дзеркальна, насправді, пропозиція: відхилити 23-ю.  

Хто – за? Проти? Утримався? Дуже дякую, колеги.  

24 поправка.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Відхилити.  

 

_______________. Два слова можна?  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, будь ласка. 

 

_______________. Дивіться, ми зараз проголосували 21-у, 22-у, де 

сказано, що викривач може користуватися всім широким спектром захисту. 

Тут ми надаємо НАЗК теж таку ж функцію, що він фактично може залучати 

НАЗК для свого захисту. НАЗК взагалі має такі функції адвоката чи ні? То я 

вважаю, що цю навпаки правку треба врахувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, тут просто, якщо я правильно розумію, 

поправте мене, то концепція законопроекту така, що у викривача є право. Він 

може звернутися за правовою допомогою, йому може допомогти НАЗК у 

випадку, якщо він цього не може зробити сам. Тобто ми насправді ми ж не 

кажемо і те, і те, і оце, ми даємо викривачу мінімум можливостей.  

 

_______________. Вибачте, а НАЗК саме вправі виступати в ролі 

захисника? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так ми якраз цією правкою додаємо йому таку 

можливість, це логічно. 
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_______________. Це зараз по тексту зараз так написано, що у НАЗК  є 

право захищати… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Перше читання.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Колеги, можна я внесу ясність?  

 

_______________. Мені здається, там було ясно все – 21-а і 22-а. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Дивіться, в принципі, в принципі, це може 

дискутуватися. Але, власне, виключення цього пункту, воно фактично… Ні, 

давайте не так, давайте повернемося, власне, до суті пункту.  

Суть цього пункту, який пан народний депутат Пузанов пропонує 

виключити, полягає в тому, щоб дати викривачу вибір: або безоплатна 

допомога, або власний адвокат, або НАЗК. І тут критично в цьому пункті 

саме його закінчення, тобто НАЗК може здійснювати представництво в суді – 

далі текст, текст, тексту – у випадку, якщо… Давайте все ж таки прочитаємо, 

напевно, повністю. "Здійснює представництво у суді інтересів викривача у 

випадку, якщо викривач не спроможний самостійно захистити свої 

порушення чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження, 

а представники або органи, яким законом надано право захищати права, 

тобто безоплатна вторинна допомога, свободи та інтереси викривача, не 

здійснюють або неналежним чином здійснюють його захист". 

 

БУРМІЧ А.П. Вибачте… 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Тобто за потреби, що називається.  

 

БУРМІН А.П. Ми знову тут скочуємося: або не можуть, або не 

належно. Ви розумієте, ми зараз знову заплутуємо і ускладнюємо. І НАЗК, 
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фактично, це дасть… Кожен буде притягувати НАЗК у якості... А коли НАЗК 

працювати?  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Колеги, ну, це різні люди в НАЗК роблять. 

 

БУРМІЧ А.П.  Яка різниця. Мені здається, треба убрати і все. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Пане Анатолію, якщо можна, коротко відкоментую, 

коли НАЗК має працювати. Насправді, робота з викривачами є одним із 

основних напрямків роботи НАЗК. Тому це їхній прямий обов'язок 

працювати з викривачами, захищати їх, обробляти дані і так далі.  

Якщо можна, пану Роману надати слово. 

 

ЖОВНІР Р.  Я хочу звернути увагу, що викривач користується в рамках 

Закону про безоплатну правову допомогу різного типу послугами адвоката, а 

саме написання процесуальних документів і так далі, а НАЗК виключно 

представництво в суді у разі, якщо не належним чином буде здійснюватися 

представництво саме адвокатом або іншим органом. І це як додаткова 

гарантія для викривача, його захисту від держави, тобто що держава може 

втрутитися саме в судовий процес, а не саме на початковому етапі написання 

якихось процесуальних документів чи надання якихось певних консультацій. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. І знову ж таки лише за потреби. Тобто ми не звужуємо 

перелік інструментів, яким користувач теоретично може скористатися.  

Прошу ставити на голосування, відхилення даної правки. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, є пропозиція 24 поправку відхилити. Хто за 

те, щоб відхилити? Проти? Утримався? Чотири утрималося. Дякую дуже, 

колеги. 

25 поправка. 
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ЯНЧЕНКО Г.І. Аналогічна. Відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 25 поправка аналогічна. Колеги, є пропозиція 

відхилити.  

Хто – за?  Проти? Утримався? П'ять утрималося. Дякую дуже, колеги. 

26 поправка. Галино. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Пропонується відхилити.    

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  26-а. Є пропозиція відхилити поправку, колеги. Чи  є 

коментарі?  

 

_______________. (Не чути) 

  

ЯНЧЕНКО Г.І. Фактично, тобто дана правка вимагає від викривача в 

будь-якому разі бути на засіданні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги,  чесно кажучи, для мене також  ця поправка, 

можливо, я помиляюсь, але не має особливого сенсу. Тому що, якщо 

викривач є стороною у справі, то він і так має право бути присутнім. Така 

норма сама собою дещо нелогічна, в тому числі в закритому. 

 

_______________. Я уточню, насправді. Бо йдеться  не про викривача, а 

йде про Національне агентство в інтересах  викривача. І тут питання  в тому, 

що на закритих засіданнях пропонується  лише тоді, коли… Тобто додається 

"або якщо НАЗК є стороною в справі".  Тобто тут як би нелогічне є 

уточнення, тобто і так є можливість бути присутнім. Тобто ще одної описової 

компетенції, в принципі, я не вважаю, що вона є необхідною. Він вже  і так 

присутній, тобто навіщо "або". 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо немає інших думок, колеги, то є пропозиція 

все-таки 26 поправку відхилити. Я прошу по цьому визначатися.  

Хто за те, щоби відхилити, колеги. Проти? Утримався? Один 

утримався. Дякую дуже, колеги. 

27 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Є пропозиція відхилити.  

Хто за те, щоби відхилити 27 поправку, колеги. 28-у. Ой, перепрошую. 

Хотіла швидше рухатися. Вибачте.  

Хто – проти?  Утримався?  Перепрошую, колеги. Це затягує. Ми ж 

домовилися, що йдемо  окремо по поправках. 

28 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО  Г.І.  28-а, 29-а, 30-а і 31-а – вони пов'язані. Є пропозиція: 

28-у врахувати, 29-у врахувати редакційно, а 30-у і 31-у відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, яка тоді, Галино, яка буде редакція в 4 

колонці у нас тоді? 

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. Відповідно до правки 28, яку ми враховуємо повністю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. О'кей. Колеги, тоді пропозиція така: 28-у – врахувати 

повністю, у зв'язку з цим вважати 29-у – такою, що врахована редакційно, 30-

у – такою, що відхилена, і 31-у – такою, що відхилена. Правильно я розумію? 

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. Так. 

 



32 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тоді комплексно прошу по цим поправкам 

ухвалити рішення, бо вони пов'язані. 

Хто за такий варіант, як щойно озвучила? Проти? Утримався? 

 

_______________. 1. 

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. О'кей. Дякую дуже, колеги. 

Наступна поправка 32-а. 

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. Врахувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По 32-й пропозиція врахувати. Хто – за, колеги? 

Проти? Утримався? 

 

_______________. Я – за, я просто не встиг, але я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні, ми так, ми так не робимо.    

Добре, колеги, 33-я поправка. 

 

ЯНЧЕНКО  Г.І.  Відхилити. Подібну ми вже розглядали. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, 33 поправка, пропозиція відхилити. Хто за те, 

щоб відхилити? Проти? Утримався? Дуже дякую, колеги. 

34 поправка. 
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ЯНЧЕНКО  Г.І. Відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропозиція 34-у – відхилити. Хто – за? Проти? 

Утримався? Дякую дуже. 

35 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. Розглядали вже цей концепт, тому пропозиція 

відхилити поправку. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Знову, достовірні підтверджені, колеги, 

обговорювали. Пропозиція 35-у – відхилити. Хто – за? Проти? Утримався? 

Дуже дякую. 

36 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО  Г.І.  Відхилити. І тут відхилити – з трьома знаками оклику 

насправді. 

 

_______________. (Не чути)   

 

ЯНЧЕНКО  Г.І.  Да, фактично поправка виключає обов'язки посадових 

осіб АРК Крим. Тобто з цього закону виключаються взагалі органи влади в 

Автономній Республіці Крим, зокрема. Да. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Да, правка пропонує виключити Крим.  

(Загальна дискусія)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми вже її також  відхилили.  
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_______________.  (Не чути)  

  

ЯНЧЕНКО Г.І.  Колеги, я думаю, що, власне, подібного… 

 

_______________. (Не чути)  

  

_______________. А є ж посадові особи, які приїхали до України, у нас 

же ж там на чотири роки… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, я прошу, пані Ірино, я прошу уточніть, будь 

ласка,  питання.  

(Загальна дискусія) 

 

_______________. Колеги, є пропозиція голосувати, насправді, 

уточнення, хто з легітимної влади Криму, тобто української, буде відповідати 

за це, логічно: там, де буде вириватися, власне,  ця корупція.  Тобто в даному 

випадку, якщо будуть проблеми в прокуратурі Криму, то відповідно… 

 

_______________. Тобто прокуратура  Криму порушує за заявою там, 

умовно кажучи, інформацію викривача справу проти корупціонера, який  

зараз знаходиться в Криму? Правильно я розумію? 

 

_______________. Заочне засудження. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  І колеги… 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. І ще один момент. Насправді, в Україні є прокуратура 

АРК Криму, яка знаходиться на підконтрольній Україні території.  

(Загальна дискусія) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  В тому числі. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Звичайно.  

Тому пропозиція ставити на голосування відхилення даної правки. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, 36-у, хто за те, щоб відхилити? Проти? 

Утримався?  Дякую, дуже, колеги. 

37 пропозиція, дзеркальна, колеги,  пропозиція  відхилити.  

 

_______________. Можна одне питання? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, будь ласка. 

 

_______________. А де саме закріплено, що саме НАЗК відповідає за 

все, що  пов'язано з викривачами? 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  В Законі України "Про запобігання корупції".  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так, там є спеціальний розділ про НАЗК, там є його 

повноваження, і там це є, колеги. 

37 поправку пропозиція відхилити. Хто за те, щоб відхилити? Проти? 

Утримався? Дякую дуже, колеги.  

38 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Пропозиція відхилити.  

Хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? Двоє. Дуже дякую 

колеги.  
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39-а.  

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. Відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Відхилити пропозиція. Хто за те, щоби відхилити? 

Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги.  

40 поправка.  

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. Відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Пропозиція 40 поправку, колеги, відхилити.  

Хто за те, щоби відхилити? Проти? Утримався? Дуже дякую.  

41 поправка.  

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. Відхилити. Аналогічна по АРК Крим.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Аналогічна по АРК.  

Колеги, 41-а, пропозиція відхилити. Хто – за? Проти? Утримався. 

Дякую дуже. 

42 поправка.  

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. Відхилити.  

 

______________. (Не чути) 

  

ЯНЧЕНКО  Г.І.  Да. В 42-й він пропонує виключити одне з 

повноважень НАЗК, а саме… Ну, якщо коротко, то проводити просвітництво. 

Тобто "впровадження механізмів заохочення та формування культури 

повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією 

правопорушень" він пропонує виключити. Тобто, щоб НАЗК, ну, зокрема… 
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______________. Дивіться, просвітництво, так, згоден, формування 

культури повідомлення. А от слово, термін чи слово "заохочення", 

впровадження механізмів заохочення викривача. Що таке "заохочення", я 

повністю… Ну, от для мене все, що пов'язано із заохоченням, все вже є прояв 

корупції. 

 

СЮМАР В.П. 10 процентов. За 10 процентов… 

  

ЯНЧЕНКО  Г.І.  Дякую, пані Вікторія.  

 

СЮМАР В.П. Від того ж викриття, яке буде реалізовано, він отримає… 

(Не чути)  

   

______________. Можуть впровадити місце і місячне звання там 

"викривач місяця". (Шум у залі) 

     

ГОЛОВУЮЧИЙ. А потім ввести нормування. 

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. Пані голова, прошу ставити на голосування відхилення 

42 правки.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, якщо ваша ласка, 42 поправку відхилити, 

колеги.  

Хто за те, щоби відхилити? Проти? Утримався?  

 

_______________.  Один.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, от ви смієтеся, а потім скажуть, що ви 

обговорювали таку норму з метою внесення в законодавство.  
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43 поправка.  

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. Відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, пропозиція 43 поправку відхилити. Хто за 

те, щоби відхилити?  43-я. Проти? Утримався?  

 

_______________.  Один.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, колеги. 

44 поправка.  

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. Відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропозиція 44 поправку відхилити, колеги. 

Хто – за?  Проти? Утримався? Один. Щиро дякую. 

45 поправка, колеги. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. По концепту, який ми вже розглядали, тому 45-у 

відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  45-у є пропозиція відхилити.  

 Хто – за?   Проти?  Утримався? Дуже дякую. 

46 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Пропозиція врахувати редакційно. А конкретно, 

пропонують додати "в порядку, передбаченому статтею 216 Кримінально-

процесуального кодексу України". Є пропозиція  сформувати цю правку як "в 

порядку, передбаченому  Кримінально-процесуальним  кодексом України". 
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Тобто не посилатися на конкретну статтю, тому що знову ж таки, вона  може 

змінюватися. Відповідно, ми просто більш рамково... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так колеги. Тоді пропозиція 46 врахувати. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Редакційно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Врахувати редакційно, так. Дякую дуже, колеги. 

Хто за те, щоби редакційно врахувати. Проти? Утримався? Дякую 

дуже, колеги. 

47-а. 

.   

ЯНЧЕНКО Г.І.   47-а і  48-а, вони є пов'язаними. У зв'язку з цим є 

пропозиція 47-у врахувати редакційно, а 48-у – відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тільки скажіть, будь ласка, врахувати редакційно, 

як? Щоб у нас  було під стенограму.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Врахувати  редакційно по тексту 46 правки, яку ми 

теж… Тобто "в порядку, передбаченому Кримінально-процесуальним 

кодексом України". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.  

Тобто, колеги, 46-у ми врахували. В зв'язку з цим є  пропозиція  47-у 

вважати такою, що врахована редакційно і 48-у відхилити. В  такій редакції, 

колеги. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. 46-у ми теж редакційно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  46-у врахували редакційно. Дякую дуже. 
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ЯНЧЕНКО Г.І. В зв'язку з цим 47-у вважати такою, яка врахована 

редакційно, а 48-у – відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  О'кей, колеги.  

Хто за такий варіант, прошу визначатися.  Проти? Утримався? Дякую 

дуже, колеги. 

49 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Пропозиція 49-у, колеги, відхилити. Хто – за?  

Проти? 

Володимире, в мене, якщо можна, загальне прохання. Будь ласка, якщо 

ви хочете щось сказати, то кажіть це одразу, до того, як ми почали 

голосування. Дякую дуже. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. А я не встигаю, ми дуже швидко йдемо. Я б хотів 

поставити… 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Пане Володимире, яке ваше зауваження, чи питання? 

 

КАБАЧЕНКО В.В. А всі розуміють,  що взагалі в цій поправці, про що 

йдеться мова? 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Давайте поясню, за потреби. 

 Власне, в редакції першого читання йдеться про надання викривачу 

інформації у триденний строк. Даною правкою пропонують надавати у той 

же день. В день завершення. А в першому читанні пропонується дати, 

фактично, 3 дні для інформування викривача.  
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Відповідно, чому пропозиція відхилити дану правку? Тому що НАЗК 

може просто не встигнути процедурно, логістично надати цю інформацію, 

враховуючи, що ми даємо 3 дні на... 

 

_______________. Редакція першого читання дає 3 дні, а правка дає 

можливість "до дня завершення перевірки". 

 

СЮМАР В.П. Провести перевірку цих фактів, і тоді надати 

інформацію.  

 

_______________. А так в редакції першого читання… 

 

СЮМАР В.П. Чи достатньо триденний термін, давайте про це 

поговоримо. 

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. О'кей, давайте. 

(Загальна дискусія)  

  

_______________. Ні, щоб НАЗК потім 2 роки не перевіряло цю 

інформацію.  

 

СЮМАР В.П.  Є термін 3 дні – достатній чи… 

(Загальна дискусія)  

  

ЯНЧЕНКО Г.І. Колеги, дивіться, в першому читанні йдеться, що 

інформація надається у триденний строк з дня завершення відповідної 

перевірки. А в правці:  в день завершення відповідної перевірки. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто, колеги, Галина все правильно сказала. 

Навпаки, ми встановлюємо правильні строки.  
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Колеги, 49-а, є пропозиція відхилити. Хто за те, щоб відхилити? Проти? 

Утримався? Дякую дуже, колеги. 

50 поправка, колеги.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. 50-а, 51-а і 52-а є пов'язаними. Тому є пропозиція 50-у 

врахувати, 51-у і 52-у відхилити. Якщо немає зауважень, прошу ставити на 

голосування по  трьох правках. 50-у врахувати. 51-у, 52-у відхилити.  

 

СЮМАР В.П. Замість 60 днів перевірка зменшується до 45 днів, а 

повідомлення про неї надається відповідно впродовж 3 днів.  

 

 _______________. Але ж 52 правка, вона слушна, 52-а. Вона трішки не 

про це. Вона про те, що, дивіться, у нас було 30 днів, ми продовжили ще на 

30. І 52-а  вона запрещает продовжувати ще. Тому що в законі немає, ніде не 

написано, що не можна подовжувати те, що ми вже подовжували. 52-а 

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. Давайте так. Розберемо тоді. Власне, в редакції 

першого читання пропонується перевірку проводити протягом 30 днів. У 

випадку, якщо протягом 30 днів перевірка не завершена, то дозволяється 

продовжити ще на 60 днів. Таким чином… 

 

_______________. Ще на 30. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. На 60. Ще на 60 днів.  

 

_______________. А в правці пропонується до 45. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Відповідно пропонується, тобто загалом перевірка 

фактів може тривати майже 3 місяці. 
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50 правка пропонує зменшити повторно перевірку або подовження 

строків перевірки з 60 днів до 45, а правки 51 і 52 пропонують взагалі 

виключити можливість подовження строків. Тобто, якщо за 30 днів не 

встигли перевірити, то все.  

50-у враховуємо, 51-у, 52-у відхиляємо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, експерти нам кивають, що також да, я так 

розумію, колеги. Тому є пропозиція… 

 

_______________. А не так, що  з 30 до 60, тобто 2 місяці насправді. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Колеги, читайте, будь ласка… 

 

_______________. Навіть руку піднімає експерт. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Читайте, будь ласка, табличку. 

 

_______________. Або розслідування інформації до 60 днів. 

 

_______________. Тобто 2 місяці взагалі, а ми скорочуємо до півтора 

місяця. 

 

_______________. Або розслідування інформації до 60 днів. Тобто це 

не 30 плюс 60 дорівнює 90, це 30 плюс 30 дорівнює 60. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Колеги, зараз 30 днів перевірка. Якщо не встигли за 30 

днів, то подовжується ще на 60. Тобто плюс 60. 

 

_______________. Тут не написано, тут нема такого.  
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ЯНЧЕНКО  Г.І. Строк перевірки або розслідування… О'кей, да, 

слушно. 

 

СЮМАР В.П. Я хочу підтримати скорочення терміну повторної 

перевірки. Я так розумію, що все одно іде тут про скорочення? 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Да. 

 

СЮМАР В.П.  Навіть якщо ….…, воно все одно скорочується. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. 51-а і 52-а взагалі про відсутність продовження за 

потреби. 

 

СЮМАР В.П.  Да, його треба підтримати, тому що в НАЗК є така 

звичка, повторні перевірки... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так така пропозиція просто і була від початку.  

Тому, колеги, 50-у врахувати, у зв'язку з цим 51-у, 52-у відхилити. 

Правильно? Да, колеги, в такій редакції.  

Хто – за? Проти? Утримався? Дуже дякую, колеги. 

53 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Відхилити і 54-у, вона пов'язана, відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 53-ю і 54-ю, колеги, є пропозиція відхилити. Хто за 

те, щоб відхилити? Проти? Утримався? Один. Щиро дякую, колеги. 

55 поправка.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Врахувати.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Є пропозиція врахувати, колеги, 55 поправку. Хто за 

те, щоб врахувати? 

(Загальна дискусія) 

  

ЯНЧЕНКО Г.І. 55-а, народного депутата Фріса. Це приведення термінів 

до КУАП і Кримінального кодексу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  І Кримінального кодексу, колеги.  

55 поправку пропозиція врахувати. Хто – за? Проти? Утримався? 

Дякую дуже колеги. 

56 поправка.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Відхилити. Це про НАЗК і НАБУ.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  56 пропозиція відхилити. Хто – за? Проти? 

Утримався? Щиро дякую.  

57-а. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  57-у врахувати, 58-у відхилити, вони є  пов'язаними. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  57-у врахувати, 58-у відхилити, колеги. Хто за такий 

підхід? Проти? Утримався? Дякую дуже колеги.  

59 поправка.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  59-а, 60-а стосуються одного пункту. Є пропозиція 59-у 

врахувати і вважати 60-у у зв'язку з цим такою, яка врахована частково. 

 

СЮМАР В.П. (Не чути)  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, це моя поправка, 59-а. Логіка наступна. В 

редакції першого читання була фактично майже заборона на повідомлення 

зовнішніми каналами інформації з обмеженим доступом… інформації, що 

містить державну таємницю. Але ми пам'ятаємо, що із Законом "Про 

інформацію", з Законом "Про доступ до публічної інформації" є все-таки, як 

правильно сформулювати, презумпція  превалювання суспільного інтересу, 

відповідно при цьому ми не можемо ігнорувати існування Закону "Про 

державну таємницю" в принці. Тому щоб дати більше поле і, скажімо, не  

встановити заборону на повідомлення інформації з державною таємницею за 

будь-яких обставин в принципі, сформулювати наступним чином. Слова 

"крім державної таємниці" замінити словами "інформація, яка містить 

державну таємницю, порядок повідомлення якої визначається законом". 

Отак. І тоді мається на увазі три закони: "Про державну таємницю", про 

доступ до інформації і "Про інформацію". Такий підхід, колеги. (Шум у залі)   

Колеги, норма буде звучати наступним чином: для повідомлення 

інформації з обмеженим доступом (крім інформації, яка містить державну 

таємницю, порядок повідомлення якої визначається законом) викривач може 

використовувати зовнішні канали повідомлення інформації у таких випадках 

– і далі йде перелік. 

 

СЮМАР В.П. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка. 

 

СЮМАР В.П. Я це читаю як те, що до інформації, яка містить 

державну таємницю, Закон, да, "Про державну таємницю" відносить певні 

види інформації. Там є великі критерії, достатньо серйозні. І я це читаю, 

якраз те, що порядок якої визначається законом, тобто віднесення до цього 

закону – інформації. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні так там "порядок повідомлення якої визначається". 

 

СЮМАР В.П. А там в законі самому є це, можливість…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні, колеги, ще раз, є три закони. 

 

СЮМАР В.П. Я розумію, я Закон "Про інформацію" знаю дуже добре. 

Але ми… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да-да, дивіться, ми… Я не сумніваюся в цьому 

жодним чином. Тут питання, Вікторіє, в тому, що, дивіться… 

 

СЮМАР В.П. Якщо ця інформація вже апріорі закрита, от про те. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Питання… 

 

СЮМАР В.П. Тут буде суперечність двох законів… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, але ми можемо тоді по Закону "Про інформацію" 

користуватися правилом переважання суспільного інтересу над потребою. 

 

СЮМАР В.П.  (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, колеги, але дивіться, просто в чому питання. У 

нас насправді велика проблема міститься в Законі "Про державну таємницю". 

 

СЮМАР В.П. (Не чути)  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. ………. це частковою маленькою нормою в цьому 

законі, не міняючи конструкцію Закону "Про державну таємницю", ми 

довго.... 

 

СЮМАР В.П. Я про що й кажу, буде суперечність. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Довго сиділи з експертами і вирішили, що так 

зробити, на жаль, не можна. Наскільки я знаю, йде робота над підготовкою в 

принципі комплексних змін до Закону "Про державну таємницю", і це 

питання там також, як то кажуть, на олівці. 

Тому здається, що максимум того, що ми можемо зробити в цьому 

законопроекті, враховуючи той факт, що ми не можемо просто проігнорувати 

існування Закону "Про державну таємницю", – це дати отаке формулювання: 

визначається законом. І ми маємо на увазі, що їх 3, і в одному з них, точно в 

2-х, мені здається, навіть із них є точно норма про превалювання суспільного 

інтересу. 

 

СЮМАР В.П. Це я буду підтримувати цю правку, але я вважаю, що в 

такому формулюванні вона не буде працюючою. Саме через те, що 

держтаємниця, ми особливу інформацію туди заводимо, і ця суперечність… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія, я частково згодна, але просто вирішити ту 

проблему, про яку ви говорите, можна тільки  змінами до Закону "Про 

державну таємницю", і вони мають бути комплексними, бо там з тим законом 

багато проблем. 

Будь ласка, Ярославе.  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. У мене пропозиція, ну, як би редакційно врахувати 

цю правку. Ну, ця дискусія, яка була тільки що, вона, власне, породжує про 
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те, що прямо буде читатися, якщо ми пишемо "визначається законом", то це 

читається як Закон "Про державну таємницю".  

Тому у мене пропозиція. Воно явно буде виглядати дещо коряво, але 

воно дає можливість в принципі використовувати інші закони. Тому 

пропозиція: порядок повідомлення якої визначається законами "Про 

інформацію", "Про  доступ до публічної інформації" та "Про державну 

таємницю". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто вони завтра зміняться назви, і ти муситимеш 

робити дзеркальні…  Ні. Ти муситимеш робити дзеркальні зміни до закону.  

 

ЮРЧИШИН Ю.Р. О'кей. Але так ми принаймні захищаємо те, про що 

говорить Вікторія, що… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, давайте хоча б "законами". Ну, так не 

пишуть, по законодавчій техніці це просто не проходить. Завжди кажуть "в 

порядку, визначеному законом". Це означає релевантним документом з 

назвою "Закон України" і далі, яка там його назва.  

 

 ЮРЧИШИН Ю.Р. Відповідними законами без вказування законів? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Відповідними законами. Ну, чесно кажучи, я не бачу 

принципової різниці.  

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. Пропоную ставити на голосування.  

 

СЮМАР В.П. …на держтаємницю, яка не передбачає можливості 

розголошення. 

 

 ЮРЧИШИН Ю.Р.  Ми тоді суттєво обмежуємо.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Відповідними законами – така пропозиція?  

Оксана, 3 секунди. 

 

НЕСТЕРЕНКО О. Насправді, конституційне право якраз ми постійно 

вчимо, що треба посилатися на конкретну назву закону. Це техніка 

бланкетної норми. Більш того, Тодыка Юрий Николаевич учил, что  

желательно даже… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Оксана, завтра зміниться норма закону, і ця норма… 

 

 НЕСТЕРЕНКО О.  И меняется. Приходится, правильно, для этого есть 

целое экспертное управление, которое этим занимается.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, не займається, Оксана.   

 

 ЯНЧЕНКО  Г.І. Колеги, є пропозиція наступна. Ставити на 

голосування правку 50… 

 

 _______________. 59-у. 

 

 ЯНЧЕНКО  Г.І. 59-у як таку, яка врахована, 60-у як врахована 

частково. У випадку, якщо ми не отримаємо достатньо голосів для того, щоб 

прийняти таке рішення, то поставимо друге формулювання, а саме: 

врахувати 59-у редакційно у тій редакції, яку пропонує пан Ярослав.  

 

 _______________. З перерахуванням законів.  

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. З перерахуванням, з вказуванням, да, уточненням, про 

які закони йдеться. 
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Прошу поставити на голосування  врахувати 59 правку. В такому 

формулюванні, як є.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, пропозиція 59 правку врахувати в такому 

формулюванні, як є зараз.  

Хто за те, щоби так врахувати? Хто – проти? Утримався?  (Шум у залі)  

Ну зрозуміло. Да, колеги, дякую. Я просто  сподіваюся, що ви 

розумієте, що наші мотиви також не є… (Шум у залі)  

Да, але проблема в Законі "Про  державну таємницю". Колеги, ми 

розуміємо, але проблема в Законі "Про  державну таємницю", і ми не можемо 

зробити вигляд, що його нема, правда. 

Наступна 60 поправка.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Стосується цього ж пункту. Пропонується  врахувати 

частково.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 60-у врахувати частково, оскільки пов'язано з 

врахованою вище  59-ю, колеги. Хто за те, щоби 60-у врахувати частково… 

(Шум у залі)  

Насправді, мені здається, правильно сказати: врахована редакційно. 

Врахована редакційно, бо фактично тут суть пропозиції буде врахована в 59 

поправці. 

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. Так, давайте… Пропоную ставити на голосування: 

враховано редакційно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Враховано редакційно. Дякую, що звернули увагу, 

колеги.  

Хто за те, щоби 60-у вважати врахованою редакційно? Проти?  

Утримався?  Дякую дуже, колеги.  
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61-а. 

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. Володимир, це ваша правка.   

Це справжній державний діяч, готовий відмовитися від власної правки.  

 

КАБАЧЕНКО В.В.  Як справжній державний діяч я просто,  ну не, 

дуже бачу, де кореспондуються між собою пункти  59 та 60. І зовсім не 

розумію, що буде де частково враховано, і чому правка 60 врахована 

редакційно. 59 надає визначення державної таємниці, це ще зрозуміло. (Шум 

у залі) А  60, 62, 64, вони  зовсім про інше, вони  встановлюють порядок  

розкриття державної таємниці.  

(Загальна дискусія)  

Тому я вимушений за себе проголосувати як утримався, тому що ви 

мене пов'язали з 59-ю.  

І дякую за комплімент про гарного державного діяча.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире, яка пропозиція по цій поправці, я не 

зовсім зрозуміла?  

 

КАБАЧЕНКО В.В.  По 60-й?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Це був коментар. Це я боюся, що…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  О'кей. Добре.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Анастасія, вибачай, так може треба тоді 60… 

Можливо, треба 60 роздивитися по-новому?  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, колеги, дивіться… 

 

КАБАЧЕНКО В.В.  (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вони пов'язані, ці поправки пов'язані, колеги…  

Галино, може ви скажете. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Вона насправді стосуються одного пункту, відповідно 

враховуючи те, що ми проголосували редакцію 59-у, є пропозиція 60-у 

врахувати редакційно, використовуючи формулювання правки номер 59.  

 

______________. Ще раз.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Ну, або альтернативну можемо просто 60-у відхилити і 

рухатися далі.  

(Загальна дискусія) 

  

ЯНЧЕНКО Г.І. Дуже, дуже весело.  

Колеги, пропоную рухатися далі і розглядати 60 правку, яку 

пропонується відхилити разом із 62-ю.  

 

______________. (Не чути) 

   

ЯНЧЕНКО Г.І.  Да, 61-у і 62-у, які стосуються одного пункту, є 

пропозиція відхилити. Ми це обговорювали на початку. Йдеться про те, що 

даний законопроект регулює питання викриття інформації про корупцію. 61 і 

62 правки, фактично, розширюють сфери викриття. Оскільки даний 

законопроект… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую, колеги, мені здається, нам все-таки 

треба,  щоби не було плутанини, повернутися до 60 поправки. Я ще раз 

декілька разів її перечитала, і має рацію Володимир, вона не може бути 

редакційно врахована, бо вона про інше. Ну, в сенсі вони про одну і ту саму 

норму, але там закладені різні підходи.  

59-а, моя, говорить про те, що треба зробити оце виключення, відсилку 

на спеціальний порядок по повідомленню інформації, яка містить державну 

таємницю. А пропозиція Володимира,  якраз оцей весь текст, який в дужках, 

його забрати. І, відповідно, якщо ми 59-у враховуємо, то 60-у, а вона 

пов'язана, але протилежна, ми її відхиляємо. Бо інакше в нас буде плутанина 

в таблиці, буде написано "враховано редакційно" і не буде зрозуміло 

юруправлінню що робити. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Добре, погоджуюсь. 

   

КАБАЧЕНКО В.В. Але ж тут  є  ще й нова частина: "Для розкриття 

інформації з обмеженим доступом викривач може використовувати зовнішні 

канали розкриття такої інформації". І далі  в наступних правках перераховані, 

при яких умовах ця інформація може бути комунікована, використана 

зовнішніми каналами.  Вони повністю різні ці правки, абсолютно. Анастасія, 

я просто не бачу, де ми з вами пов'язані. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Мені здається, ви просто… Я говорю, моя поправка 

говорить про один порядок розкриття інформації, яка містить державну 

таємницю, а ваша про інший. І вони в цьому пов'язані, тобто в них предмет 

регулювання схожий, в цьому сенсі.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Спільний. 
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Тоді, якщо можливо, підтримую. І пропоную по можливості 

повернутися  до 60 правки і її відхилити у зв'язку з тим, що ми прийняли 

інше формулювання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, я перепрошую, ми, справді, технічно просто 

помилилися. Давайте повернемося, щоб чиста таблиця в нас була до другого 

читання. 

Колеги, пропозиція  60 поправку відхилити. 

Хто за те, щоби відхилити?  Хто – проти?  Утримався? Дякую дуже, 

колеги. Так принаймні в  нас не буде плутанини в порівняльній  таблиці, це 

важливо. 

Я перепрошую, Галино, що перебила. Ми зупинилися на 61-й. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Так.  61-а і 62-а, вони регулюють єдиний пункт. І є 

пропозиція обидві правки відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, є пропозиція 61-у і 62-у відхилити. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Колеги, це, власне, той концепт, який ми обговорювали 

на початку. Про те, що даний законопроект регулює сфери викриття 

інформації, пов'язаної корупцією. Оскільки даними правками пропонується 

розширити предмет викриття, пропозиція відхилити 61-у і 62-у.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, я бачу, що нема незгоди. 61-у і  62-у 

пропозиція відхилити.  

Хто – за?  Проти? Утримався? Щиро дякую, колеги. 

63 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Є пропозиція 63-я, 64-а і 65-а пов'язані, у зв'язку з цим є 

пропозиція 63-ю, 64-у врахувати, 65-у відхилити. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. А 63-я і 64-а однакові? 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Ідентичні за змістом. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Там нема редакційної розбіжності? 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Ні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  О'кей, добре. 

Колеги, 63-ю, 64-у пропозиція врахувати, у зв'язку з цим протилежно 

65-у, вона про виключення абзацу, пропозиція відхилити. По цим трьом 

поправкам, колеги, хто за такий підхід до рішення? Проти? Утримався? 

Дякую дуже. 

66-а пропозиція, колеги. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. 66-а, 67-а і 68-а є пов'язаними, є пропозиція відхилити 

всі три правки. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, хто за те, щоб 66-у, 67-у, 68-у відхилити, 

колеги. Хто – за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 

69-а, колеги, поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. 69-у є пропозиція відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, да... 

 

СЮМАР В.П. (Не чути)  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, колеги, тут різниця, якщо я правильно розумію, 

чи ми повідомляємо про корупцію і пов'язані з корупцією, корупційні і 

пов'язані з корупцією правопорушення чи про шкоду загрози суспільним 

інтересам, ми обговорювали вже цей концепт на початку. Тому пропозиція 69 

поправку, колеги, справді відхилити, бо ми просто вже проходили 

обговорення цього питання. 

 

_______________. …70-а, бо вона теж стосується суспільних інтересів.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Можна зразу поставити на голосування 69-у і 70-у. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, є згода 69-у, 70-у разом? Добре.  

Колеги, тоді 69-у і 70-у пропозиція разом відхилити. Хто – за? Проти? 

Утримався?  Дякую дуже, колеги. 

71 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Врахувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, хто за те, щоби 71 поправку врахувати? 

Колеги, 71-а. Хто за те, щоби врахувати. Проти? Утримався?  Один. Дякую 

дуже. 

72 поправка.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  72-у є пропозиція врахувати редакційно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Володимире. 

Галино, якщо можна, редакцію, щоб в нас була. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Зараз, одну хвилиночку. 

 



58 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Логіка моїх поправок була наступна, що є в нас 

обмежена інформація, державна таємниця. "Оборонпром". Спочатку ми 

повідомляємо регулярні канали. Нема рації. Ми повідомляємо внутрішні 

канали в "Оборонпромі". Нема реакції. І потім, після цього, ми повідомляємо 

зовнішнім каналам. Читаємо, преса у цьому випадку.    

Зараз я в дуже складній ситуації, тому що я не зовсім розумію, що все 

ж таки з  чого складається пункт 59, яким чином там пропонується розкриття 

обмеженої інформації, державної таємниці. І тому всі наступні пункти я 

просто коментувати не можу. Тому що я не розумію, Анастасія, яким чином  

наші пункти пов'язані і чи є в них різниця, чи вони абсолютно різні. Тому я 

зараз утримаюсь. 

Але свою  логіку із своїх поправок. Чи, можливо, Галина могла б мені 

пояснити, яким чином ми сьогодні  Законом про  викривачів вирішуємо 

проблему в "Оборонпромі". Причому, я скажу, яким чином на сьогодні в  

державній установі, де є державна таємниця, працює людина. І їй стало 

відомо про факт скоєння  корупції. Яким чином вона на сьогодні по цьому 

закону може повідомити про факт скоєння злочину? 

 

_______________. (Не чути) 

  

КАБАЧЕНКО В.В.  Він не може. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, може Роман відповість? 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Так, Роману прошу надати слово. 

 

ЖОВНІР Р.  Дивіться, у нас просто  незрозумілість. Дана правка 

стосується відсутності і у разі, якщо для повідомлення інформації з 

обмеженим доступом, ми вже попередньо врахували, що є відсилочна норма 

на Закон про доступ про інформацію і про держтаємницю …….. на 
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попередніх правках. І викривач може повідомити у разі, використовуючи 

зовнішні канали, у таких випадках. Ви пропонуєте при відсутності 

внутрішнього або регіонального каналу розкрити інформацію про шкоду або 

загрозу суспільним інтересам.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Я пропоную запобіжники, щоб це… 

 

ЖОВНІР Р. Ні, так він вже є. Ви просто звертаєте увагу на розкриття 

інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам. А є пункт в цій 

самій статті відсутність внутрішніх або ……….. повідомлення про можливі 

факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Ми говоримо 

зараз тільки вузько, а спеціалізовано на факти повідомлення про корупцію. 

 

КАБАЧЕНКО В.В.  Добре. Тоді повертаюся ще до свого питання. А 

яким чином ми повідомляємо державну таємницю? Яким чином викривач 

повідомляє про державну таємницю? 

 

ЖОВНІР Р.  Ні, дивіться… 

 

 КАБАЧЕНКО В.В. Яким чином ми тоді зараз говоримо про 

викривачів, про всіх викривачів?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире, йдеться про наступне. Що викривач 

може повідомити інформацію про… Або давайте так, про державні таємниці, 

ми якраз дійшли до того, що є велика проблема в Законі "Про державну 

таємницю". Вирішити…  

 

 КАБАЧЕНКО В.В. (Не чути)  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. Ще раз, вирішити цю проблему Законом про 

захист викривачів не можна, бо це системна проблема, фактично, вибачте, за 

можливо перебільшення, по всьому тексту Закону "Про державну 

таємницю". То щоб вирішити проблему, його фактично треба переписати.  

Пані Людмила з експертів, можливо, уточнить.  

 

 АРАХАМІЯ Л. Дякую.  

Крім того, що є суспільний інтерес, і крім того, у викривача є право 

повідомити інформацію анонімно, не розкриваючи себе. Тому цю 

інформацію можна через регулярні канали повідомити анонімно, не 

розкриваючи себе, або розкриваючи себе, через суспільний інтерес. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. А тоді таке питання. А можливо анонімно 

повідомити про державну таємницю? Я розумію, що скоріш за все можливо, 

але… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, звичайно. Немає обмежень про що можна 

анонімно повідомити, а про що ні.  

 

СЮМАР В.П. В сучасному світі...  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому, колеги, пропозиція по 72 поправці. Галина.  

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. Врахувати редакційно. Але я би попросила, якщо  є 

бачення редакції. 

 

 _______________. Дивіться, потрібно відхилити, тому що дана правка 

стосується інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам. А у нас 

повідомлення про корупцію або… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, тобто фактично ми просто обговорювали. Це 

трошки інша концепція. Ми від початку, якщо я правильно розумію, інше 

трошки прийняли. 

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. Добре.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тому по 72-й пропозиція  відхилити, колеги. Хто за 

те, щоб 72-у відхилити? Хто – проти? Утримався?  Дякую дуже.  

73 поправка.  

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. З тих же ж причин відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире.  

 

КАБАЧЕНКО В.В.  Я просто утримаюсь. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозуміла.  

73 поправку, колеги, пропозиція відхилити.  

Вибачте, колеги. Хто –  за? Давайте ще раз. Хто – за? Проти? 

Утримався? Дякую дуже. колеги.  

15 хвилин до засідання Верховної Ради. Давайте ще 7 хвилин 

працюємо, і я думаю, що за  10 хвилин  можна дійти. Колеги, ну, за 7 хвилин, 

за 10 хвилин не дійдете до зали Верховної Ради?   

(Загальна дискусія)  

 74 поправка, колеги. 

 

СЮМАР В.П. Колеги, дивіться, ми почитали щойно, на жаль… на 

жаль, щойно Директиву ЄС. Тут є два альтернативних шляхи набуття захисту  

викривача. 
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Перший. Захист наступає з того моменту, коли викривач повідомив про 

інформацію за певними каналами 3 місяці з підтвердження отримання 

повідомлення викривача або  після того, як  пройшло 7 днів після 

повідомлення, але у відповідь на повідомлення не було вчинено жодних дій, 

що є логічно, тому що це означає, що самі  органи   правоохоронні 

саботують, тоді  вступає  в дію захист.   Або  коли є підтвердження. 

Тут є ще інший спосіб. Якщо особа має розумні підстави вірити, що  

порушення, про яке  вона повідомляє, становитиме надзвичайну загрозу  

публічним інтересам.  У нас це перераховано як спосіб повідомлення через  

відкриті джерела. Але мені здається, що і вступ захисту прав повинен теж 

бути прив'язаний до  умов, а не так, як він  зараз з моменту  повідомлення, 

тому що  знову-таки тут у нас виникають нюанси, пов'язані з тим, що ми 

надаємо  права без перевірки даної інформації, тому я прошу тут якраз ще до  

цього додати важливу оцю норму  з директиви ЄС. До моєї поправки 74, що 

захист наступає  ще з того моменту, коли викривач повідомив про 

інформацію, тобто додати сюди цей момент, що якщо не  було вчинено 

жодних дій у відповідь на це повідомлення. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Пані, Оксана, якщо можна. 

 

НЕСТЕРЕНКО О. Дивіться, дуже коротко, судова практика зараз іде 

таким чином, що з моменту ……..… викривача, він набуває всіх прав. Чому 

це важливо? Бо, якщо ми встановлюємо з моменту підтвердження фактів, це 

означає наступне. Що якщо ми не звільнили чи інші негативні заходи по 

відношенню до мене, то коли я звертаюся до суду, суд каже відповідно до 

цієї норми закону: ребята, я очень хочу вам помочь, но, к сожалению, ваши 

права, закон не имеет обратной силы, ваши права начинаются тогда, когда 

факт перевірки підтвердив, чи є провадження, що ви стали викривачем. А вас 

уволили, вот в этот период с момента, как вы огласили, до момента, как были 

підтверджені факти. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія, я згодна. Може тоді просто бути ситуація, 

коли органу дуже просто позбутися незручної людини, просто там десь 

підзатягуючи ці перевірки, за цей час викидаючи, і все. 

 

СЮМАР В.П. Я тут шукаю компроміс, що людина не хоче звільнитися, 

розумієте, написала повідомлення і сама тримається за це. Ви ж майте на 

увазі, що це буде стосуватися і Закону про держслужбу, який зараз іде і зараз 

не можуть звільнити, просто всі понаписують доноси на своїх керівників і 

буде цей. Тобто буде і навпаки ситуація, ми повинні тут знайти здоровий 

баланс, я зараз тільки про це. І це достатньо складне питання.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Якщо можна, пані Оксана репліку. 

 

НЕСТЕРЕНКО О.  Смотрите, по директиве считается следующее, ЕС. 

Что важно, что доказывание лежит на работодателе, важно два факта, чтобы 

было подтверждено в суде для того, чтобы его защищали. Первое, что он 

реально сообщил сначала, что сначала был репорт какой-то или еще какие-то 

доказательства. И второе, что после этого были какие-то санкции к нему 

применены. То есть тут время мы не нарушаем, то есть сначала викривач 

должен доказать, что сначала он сделал, а после этого началось, не наоборот, 

поэтому нельзя этим злоупотреблять будет. Понимаете почему? Потому что 

устанавливается факт, что раньше сообщил, и это можно доказать, что он 

действительно делал, а, второе, что после этого были негативные 

воздействия.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. 

Колеги, почувши експертів, якщо ваша ласка, Вікторія, я б все-таки 

пропонувала відхилити поправку.  

Галина, яка ваша позиція? 
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ЯНЧЕНКО Г.І. Я пропоную залишити редакцію першого читання, що 

права викривача виникали з моменту повідомлення інформації.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, колеги… 

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. Тобто, щоб у нас не утворювався період коли викривач 

фактично не захищений.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  74-у, колеги, у зв'язку з цим пропозиція відхилити.  

Хто за те, щоби відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги.  

Колеги, я бачу ми, справді, маємо на цьому зупинитися. Ми, дивіться, 

по нашому графіку подальшої роботи.  

Перше. В нас засідання комітету призначене на наступну середу, це 9-е 

число, на першу годину. І ми продовжимо іти по законопроекту по 

викривачам.  

Також, колеги, в нас надійшла пропозиція… Колеги, почуйте мене, 

будь ласка. Надійшла пропозиція провести виїзне засідання комітету в 

Службі безпеки України в наступний четвер, це 10-е число, об 11 годині. 

 

______________. В Головному управлінні… 

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. В Головному управлінні "К". І почути їх думки щодо 

того, як управління реформувати, що з ним робити, як вони це бачать і так 

далі.  

Чи є згода таке засідання, виїзне закрите, колеги, провести в четвер об 

11? Давайте, якщо… 

 

______________.  (Не чути) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Не сесійний тиждень. Тиждень роботи в комітетах.  

Колеги, якщо ваша ласка… Колеги, будь ласка, давайте проголосуємо. 

Колеги!  

(Шум у залі) 

 Колеги, будь ласка.  

На 11-у в четвер. Ще раз, в середу на першу годину ми проводимо 

регулярне тут відкрите засідання комітету і продовжуємо по порядку 

денному сьогоднішнього комітету, ну, порядок денний затвердимо.  

В четвер об 11-й, колеги, об 11-й є пропозиція провести виїзне закрите 

засідання в Службі безпеки України. Ми логістично цю інформацію 

повідомимо окремо членам комітету. В четвер об 11 годині.  

Давайте, будь ласка, проголосуємо за те, щоби таке засідання комітету 

в четвер на 11-у призначити. Хто – за, колеги?  

 

_______________.   Одноголосно. 17 – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Проти? Утримався? Дуже дякую, колеги.  

На цьому засідання закрите.  

Колеги, я перепрошую, мені підказують, що ми робимо перерву, тому 

що ми не можемо закрити, ми ж ідемо по законопроекту. Ми почнемо… 

(Загальна дискусія)  

 Колеги, тоді перерва. Колеги, перерва в засіданні. Дякую дуже.  

 


