
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань антикорупційної політики  

16 жовтня 2019 року 

Веде засідання голова Комітету КРАСНОСІЛЬСЬКА А.О.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, можемо починати?  

Колеги, доброго дня! Доброго дня, колеги! Доброго дня, шановне 

панство! Ми є в достатній кількості, у нас є кворум, можемо починати 

засідання. І, відповідно, засідання відкрите.  

І, колеги, перш ніж ми почнемо по порядку денному, я би хотіла поза 

порядком денним зробити одне оголошення. У нашого колеги Ярослава 

Юрчишина (позавчора, правильно) був день народження. Відповідно, ми всі 

Ярослава щиро вітаємо і маємо для нього невеликий подаруночок, який може 

стати в нагоді. (Оплески)  

І, колеги, я би також хотіла принагідно привітати пані Аллу Василівну 

з нашого секретаріату комітету також з днем народження. Дякуємо щиро за 

вашу роботу. (Оплески) 

 Якби не колеги, то висновків антикорупційної експертизи в нас могло 

би і не бути.  

На цьому, колеги, я пропоную перейти все-таки до порядку денного. У 

вас розданий проект порядку денного на сьогодні, колеги. Ви всі маєте його в 

папочках. Якщо ваша ласка, пропоную порядок денний затвердити за основу 

спочатку. Ви бачите, у нас сьогодні, крім організаційних питань, власне, і 

"Різного", тільки питання антикорупційної експертизи законопроектів. Їх 

дуже багато, будемо дивитися, як багато ми зможемо пройти.  

Тому, колеги, за основу проект порядку денного. Прошу визначитися. 

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

Колеги, в мене щодо порядку денного, якщо ваша ласка, буде одне 

тільки прохання. Я би дуже просила, колеги, перенести питання створення 

підкомітетів на наступне засідання комітету з тієї причини, що нам, по-
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перше, треба встигнути експертизу. А, по-друге, колеги, було би дуже добре, 

якщо кожен із колег, хто висловив бажання очолити підкомітет, зробив би 

коротку презентацію свого бачення роботи підкомітету. На жаль, в нас зараз 

двох колег з поважних причин немає на засіданні комітету, які висловлювали 

бажання взятися за роботу підкомітету. Тому, якщо підтримується, є 

пропозиція перенести питання підкомітетів на наступне засідання комітету. 

Це буде на тижні, якщо я не помиляюся, з 27 жовтня. Тоді у нас буде 

сесійний тиждень і, відповідно, наступне засідання комітету.  

Чи є якісь заперечення з цього приводу, колеги? Немає. Дякую дуже.  

Колеги, тому пропозиція порядок денний за виключенням другого 

питання про створення підкомітетів затвердити в цілому і почати роботу. Чи 

є ще  якісь пропозиції щодо порядку денного? 

СЮМАР В.П.  (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, в тому числі. Тому є сенс зробити коротку 

презентацію від колег, які виявили бажання займатися роботою підкомітетів.  

Колеги, чи ще якісь питання, пропозиції, зауваження до порядку 

денного? Немає.  

Колеги, тоді порядок денний, якщо ваша ласка, в цілому за 

виключенням другого питання прошу затвердити.  

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

Маємо затверджений порядок денний. Власне, пропоную рухатися по 

ньому. Ви всі маєте проект плану роботи комітету з вересня цього року, 

відповідно, по січень наступного року. Ви бачите, якими законопроектами і 

чим ще ми маємо можливість, плануємо займатися.  

Я також хочу нагадати, колеги, що на одному із перших засідань 

комітету у нас також було рішення, власне, всім бажаючим членам комітету 

подати свої пропозиції до плану роботи комітету. Поправте мене, шановні 

представники секретаріату, якщо я помиляюся, не надійшло пропозицій щодо 

плану роботи комітету.  Відповідно, є пропозиція в такому вигляді план 

роботи комітету затвердити. Наголошую, якщо ми будемо бачити щось 
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термінове, що не увійшло в план, то абсолютно очевидно, ми цілком можемо 

із згоди комітету і включити це до плану і займатися питаннями, які ми з 

різних причин не могли запланувати.  

Чи є, колеги, питання, пропозиції щодо плану роботи комітету?  

_______________. Давайте ми ознайомимося, тому що... 

СОРОЧИК Ю.Ю. А ми уже приймали за основу і надавали для 

пропозицій. Просто зараз… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, колеги, ми вже розглядали насправді проект 

плану роботи комітету на одному із перших засідань. Мені здається, на 

другому засіданні ми розглядали, і у нас був строк для надання пропозицій. І, 

відповідно, оскільки жодних пропозицій не надійшло… Да, ми можемо 

завжди, звичайно, план роботи доповнити. Я про це сказала.  

 (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Частину, да. Частину з цих законопроектів ми 

справді вже… Можна сказати, ми навіть випереджаємо наш план роботи, але 

не по експертизі, на жаль.  

Колеги, чи можемо затвердити в цілому план роботи комітету? Ще раз 

наголошую, якщо цінні думки виникнуть після затвердження плану, ми 

завжди можемо внести зміни. Але має бути певний порядок роботи. І в тому 

числі всі зовнішні зацікавлені особи, які слідкують за нашою роботою, мають 

розуміти, що,  коли ми плануємо робити. 

Колеги, оскільки нема, не бачу рук, не чує пропозицій, то пропоную в 

цілому затвердити план роботи комітету. Да? 

Хто за те, щоби затвердити в цілому план роботи комітету, колеги? 

Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 

У нас є план роботи. Це прекрасно. Рухаємося далі, колеги.  

Антикорупційна експертиза законопроектів –  це наше ключове 

питання на сьогодні. У вас роздані проекти висновків за результатами 

антикорупційної експертизи. Відповідно, планую так і починати. В наших 
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матеріалах проекти висновків починаються, питання 4 і далі по стопочці. Це 

щоб всі зорієнтувалися, де дивитися проекти висновків.  

Чи всі готові починати розглядіти? 

СЮМАР В.П. (Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, колеги, перший законопроект в порядку 

антикорупційної експертизи –  законопроект 1109 народного депутата 

Гетманцева. Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення 

переліку кредитних договорів, на які поширюється дія Закону "Про споживче 

кредитування". 

Насправді, в законопроекті йдеться про певне пом'якшення умов для 

маленьких кредитів, наприклад, на суму для мінімальної заробітної плати, 

але також про обов'язкове включення інформації про всі кредити до Бюро 

кредитних історій. (Шум у залі)  

 СЮМАР В.П. Там, дійсно, навіть якщо ти кредит береш на термін до  

місяця, то ти маєш його вказувати. Але я думаю, що  корупційних ризиків тут 

немає, треба головувати…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Насправді, тут йдеться про певне пом'якшення 

порядку адміністрування маленьких кредитів, але при цьому про надання 

всієї інформації, в тому числі про маленькі кредити, до Бюро кредитних 

історій. 

СЮМАР В.П.  Прохання голосувати тоді. Я думаю… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, колеги проект висновку за результатами  

антикорупційної експертизи: визнати законопроект такий, що відповідає 

вимогам  антикорупційного законодавства. Чи є якісь думки з цього 

приводу?  

Ярослав, це коментар? Чи ти вже готовий… Добре, колеги. Да, 

пропозиція: законопроект 1109 визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства.  

Хто – за? Проти? Утримався?  Дякую дуже, колеги.  
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Наступний законопроект 1111 народного депутата Гетманцева. 

Народного депутата Гетманцева проект Закону про  фінансовий лізинг. 

Зокрема, йдеться також про  розширення відповідальності за шахрайство  з 

фінансовими ресурсами на випадки шахрайства, пов'язаного з договорами  

лізингу, регулювання лізингу в  цивільному…  Цивільному процесуальному, 

Цивільному кодексі. І, власне, врегулювання питання права власності на 

предмет лізингу. Проект висновку: за результатами  антикорупційної 

експертизи визнати законопроект  таким, що відповідає вимогам  

антикорупційного законодавства.  

Чи будуть якісь коментарі з цього приводу? Колеги, пропозиція: 

законопроект 1111 визнати таким, що   відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства.  

Колеги, хто – за? Проти? утримався? Один. Дякую дуже, колеги.  

Наступний законопроект 1112 народного депутата Гетманцева про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових 

інструментів банків.  Фактично йдеться про поняття банківського  

сертифікату. 

Проект висновку: за результатами  антикорупційної експертизи визнати 

законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства. 

Чи є якісь коментарі з приводу цього законопроекту, колеги? Немає. 

Пропозиція тоді: визнати законопроект таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства.  

Хто – за, колеги? Проти? Утримався? – 1. Дякую дуже. 

Наступний законопроект 1119 народних депутатів Королевської, 

Солода, Бойка: про внесення змін до статті 5 Закону України "Про ціни і 

ціноутворення" щодо відновлення державного регулювання цін. Фактично 

йдеться про те, щоб Кабінет Міністрів встановлював граничні надбавки і 

граничний рівень рентабельності для цілого ряду споживчих товарів, а також 

для певних послуг. Проект висновку за результатами антикорупційної 
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експертизи: визнати законопроект таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. 

Да, пані Ірина, будь ласка. 

ФРІЗ І.В. ……. що цим законопроектом ми надаємо повноваження 

ОДА здійснювати регулювання цін, що, в принципі, може призвести до 

невластивої конкуренції, зокрема лобіювання місцевих виробників на 

територіях ……………..… І в такий спосіб насправді ……….. 

антикорупційний ризик… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наскільки я пам'ятаю, колеги, йдеться про те, що це 

має встановлювати Кабінет Міністрів України. 

ФРІЗ І.В. Так, але цей закон надає всі повноваження ОДА. Якщо 

раніше це виключно була прерогатива Кабміну, то цим законом ми надаємо 

право ОДА визначати граничний рівень цін на продовольчі товари. 

СЮМАР В.П. Він не відкривається, на жаль, не відкривається 

порівняльна таблиця, і це не є добре. Якщо все-таки треба це питання 

поставити, якщо можна, перед Апаратом…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, колеги, я відкрила текст законопроекту. Справді, 

ви правильно звертаєте увагу, ідеться формулювання до Закону "Про ціни і 

ціноутворення" наступне. Кабінет Міністрів в обов'язковому порядку 

визначає повноваження Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій 

щодо регулювання цін і тарифів на такі товари і послуги, – і далі цілий 

перелік. І якщо ми заговорили, то мене особисто також трохи бентежить той 

факт, що буде визначатися граничний рівень рентабельності для послуг, який 

надається на торгівельних об'єктах ринках як з продажу продовольчих і 

непродовольчих товарів. А що таке ці послуги, насправді, до кінця 

незрозуміло. Тому, колеги, ми обмінюємося думками щодо цього 

законопроекту.  

Да, пані Вікторі, будь ласка. 
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СЮМАР В.П. Я вважаю, що це точно порушує конкурентність. Це 

точно не відповідає ліберальним принципам, і на місцевому рівні може 

створити дуже неконкурентні умови, і створює корупційні ризики. І 

пропозиція зазначити, що цей законопроект містить корупційні ризики.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Містить корупційні ризики в частині встановлення… 

СЮМАР В.П. …невластивих повноважень ОДА.  

 ФРІЗ І.В.  (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Але тепер Кабмін, справді, встановлює ці 

повноваження для обласних державних адміністрацій ще і з відкритим 

переліком послуг, фактично, відкритим переліком послуг, для яких можна 

встановити такі граничні рівні рентабельності.  

Колеги, ще якісь пропозиції по цьому законопроекту?  Тоді… 

Да, пан Анатолій.  

 БУРМІЧ А.П. Я думаю, що це було внесено такі пропозиції в зв'язку з 

тим, що ми ж робимо реформу самоврядування, і окремі повноваження 

передаються на місця. Я думаю, це зв'язано саме з цим.  

 _______________.  Я, якщо не помиляюся… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Ну, це точно не про децентралізацію, з усією 

повагою облдержадміністрації.  

 _______________. Якщо не помиляюсь, в тексті законопроекту взагалі 

була теза, що не тільки продукти, а навіть ціну оренду, щось таке 

регулювати. Просто теж не можу відкрити. Щось таке. Ну, тобто як це вони 

будуть регулювати, за скільки знімати підприємцям приміщення? Що це 

таке? Давайте зачинимо всі підприємства приватні. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Норма рентабельності для надання в оренду торгових 

приміщень, фактично, буде визначати окремо кожна обласна державна 

адміністрація. Можливо, десь буде… 

 _______________. Тобто це скільки мають підприємці заробляти? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Фактично, да.  

Тому, колеги, я… 
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(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я погоджуюся, колеги. Запропонуйте, будь ласка, 

формулювання, яке ми можемо дати у висновку за результатами 

антикорупційної експертизи. Визнати таким, що містить корупційні ризики, 

оскільки надає невластиві повноваження, втручається в діяльність суб'єктів 

підприємницької діяльності і, фактично, дає також дискрецію на обласному 

рівні. В такому приблизно формулюванні ми тоді, колеги, з вашого 

дозволу…  

З вашого дозволу, наступним чином пропоную. Визнати законопроект 

1119 таким, що містить корупційні ризики і, відповідно, не відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства, виходячи з тих пунктів, які ми 

щойно озвучили.  І, колеги, тоді прохання також в цьому рішенні доручити 

секретаріату комітету правильно все це сформулювати, в рішенні викласти.  

В такому формулюванні, колеги, прошу визначатися щодо рішення 

щодо законопроекту 1119. Хто за те, щоби визнати таким, що містить 

корупційні ризики в тому форматі, в якому ми щойно озвучили. Да?  

Хто – за, колеги? Проти? Утримався? 3 – утрималось. Дякую дуже, 

колеги.  

Наступний законопроект номер 1142 народного депутата Шпенова: про 

внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне страхування" щодо повернення до сплати 

єдиного соціального внеску в залежності від наявності доходу суб'єктів 

малого і середнього підприємництва та запобігання їх масовому 

припиненню.  

Ну, фактично, так, як назва сформульована, про те і йдеться в 

законопроекті. Щоб базою для ………. єдиного соціального внеску був дохід, 

а не безумовне, фактично, існування суб'єкта підприємницької діяльності.  

Колеги, проект висновку за результатами антикорупційної експертизи 

визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи 

є, колеги, якісь коментарі щодо цього законопроекту?  
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Колеги, оскільки немає коментарів, пропоную тоді законопроект 1142 

визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Хто – за, колеги? Проти? Утримався? 1. Дякую дуже, колеги.  

Наступний законопроект, колеги, 1165 так само  народного депутата 

Шпенова. Про внесення змін до статті 69 із позначкою 1 Бюджетного кодексу 

України (щодо збільшення доходів спеціального фонду бюджетів місцевого 

самоврядування в частині екологічного податку). Фактично, йдеться про 

одне, щоб збільшити відсоток екологічного податку, який має надходити до 

спецфонду місцевих бюджетів.  

Чи є, колеги, коментарі щодо цього  законопроекту? Відсоток 

встановлений безпосередньо в тексті закону. Проект висновку, справді, 

визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Якщо немає інших думок, коментарів колеги, пропозиція визнати 

законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства, колеги.  

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

Наступний законопроект 1166 також народного депутата Шпенова. Про 

внесення змін до статті 123 Бюджетного кодексу України щодо 

відповідальності органів казначейського обслуговування бюджетних коштів 

за затримку платежів місцевих бюджетів. Як називається, про те, власне, і 

йдеться в законопроекті: встановити відповідальність, якщо кошти на 

рахунках є, а місцеві казначейства, відповідно, не здійснюють проплати. 

Проект висновку. Визнати законопроект таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства.  

Чи є, колеги, коментарі щодо  цього законопроекту? 

Пропозиція визнати законопроект таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. Хто – за, колеги? Проти? Утримався?  

_______________. Два.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую дуже, колеги.  
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Законопроект 1179 народних депутатів Тимошенко, Соболєва і 

Наливайченка. Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з 

прийняттям Закону України "Про податковий суверенітет України та 

офшорні компанії". Проект виноску: за результатами антикорупційної 

експертизи визнати законопроект таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства.  

Чи є, колеги, коментарі щодо цього законопроекту? Тоді є пропозиція 

визнати законопроект таким, що відповідає антикорупційного законодавства.  

Хто за таке рішення, колеги? Проти? Утримався? Один. Дякую дуже, 

колеги. 

Наступний законопроект 1180. Про внесення змін до Податкового 

кодексу України (щодо запровадження зниженої ставки податку на додану 

вартість на соціально значущі товари і послуги). Фактично, йдеться про 

знижене ПДВ для харчових продуктів і деяких інших товарів першої 

необхідності. Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи 

визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Чи є якісь коментарі щодо цього законопроекту, колеги? Якщо я не 

помиляюся, там про перевезення  дітей, не пригадую я, принаймні. 1180. 

1180, наче перевезення там не було. 

Добре, колеги, тоді пропозиція законопроекту 1180 визнати таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

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

Що у нас з рішенням? Зниження ПДВ.  

Колеги, тоді які коментарі щодо цього законопроекту? 1180. (Шум у 

залі)  Да, звичайно, можемо. Я просто тоді тому… Ми можемо звичайно, 

просто пропонуйте. 

СЮМАР В.П.  (Не чути)  

…Немає критеріїв. Я б сказали, що це створює нерівні умови для… (Не 

чути)  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Містить корупційні ризики, чи ми просто звертаємо 

увагу, що варто уточнити поняття?  

СЮМАР В.П. Варто уточнити поняття і вказати все-таки  на  нерівність 

умов щодо… (Шум у залі)  

 ______________. Містить корупційні…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, необов'язково, насправді.  

СЮМАР В.П.  (Не чути)  

…Зауваження. Моя пропозиція: зауваження…  

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз, Вікторія, визнати таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства, але… Чи визначити таким, що не 

відповідає? 

СЮМАР В.П. Але. Через першу версію. Але створює нерівні умови для 

суб'єктів господарської діяльності, містить ………., які можуть призвести… 

(Не чути)  

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще є ще якісь  коментарі щодо цього  законопроекту.  

Да, да, будь ласка,  Іване.  

ШИНКАРЕНКО І.А. Але ж це всі суб'єкти господарювання можуть 

продавати товари соціально важливі для людей за зниженою ставкою НДС, 

тобто якщо я –  підприємець і Антон – підприємець, ми продаємо, там 

умовно кажучи,  за 15-відсотковим відсотком. 

СЮМАР В.П.  Але ви можете включити цей товар до  переліку. І якщо 

у вас є нечітке формулювання, то достатньо вам включити соціальний хліб до 

того, чим ви торгуєте, і ви попадете під цю знижену ставку. Тому… 

ШИНКАРЕНКО І.А. Ну, так тільки хліб  уде продаватися за зниженою 

ставкою чи увесь асортимент мого магазину?  

СЮМАР В.П. А от питання, бо як по закону.  На жаль, немає чіткості. 

Ми про це й говоримо. 

______________.  У нас на товари, соціально значущі товари та 

послуги...  

СЮМАР В.П.  …перелік соціально значущих… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Не чути)  

СЮМАР В.П. І немає слова "винятково". От для мене було би 

винятково, який надає послуги… Наприклад, якщо ми вже говоримо про 

зниження ставки такого серйозного податку, як ПДВ.  

 (Не чути)  

СЮМАР В.П. От про це йдеться.  

_______________. В порівняльній таблиці, наприклад: знижена ставка 

податку для харчових продуктів та їхніх інгредієнтів, а саме: харчових 

продуктів, в тому числі напоїв, призначених для споживання людиною, 

визначених такими згідно там статті 92 Закону України "Про основні 

принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів". Я далі не 

буду прочитувати, але практично так кожен пункт, тобто немає чіткості 

визначення цих товарів… 

СЮМАР В.П.  Немає виключності. 

_______________. Да, і немає виключності. 

_______________. …чіткість визначення це насправді… корупційний 

ризик. Тому що, якщо  немає чітко визначених, то це можна підігнати все, 

що… 

_______________. Все, що завгодно, так. 

(Не чути)  

СЮМАР В.П.  Складові харчових  товарів… 

_______________. Це, наприклад, борошно.  

_______________. Бо, наприклад… 

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тим паче, колеги, тут йдеться, дякую, що звернули 

увагу також йдеться про знижену ставку ПДВ для товарів і послуг, які 

включаються до складу житлово-комунальних послуг та споживаються 

побутовими споживачами, зокрема питна вода, водопостачання, теплова 

енергія…  
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_______________. …знижена ставка, збільшена ставка, нульова ставка, 

тобто це взагалі нонсенс. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, яка пропозиція формулювання в рішенні 

комітету?  

СЮМАР В.П. (Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто треба сформулювати. Допоможіть, будь 

ласка, сформулювати, в чому саме? 

_______________. Містить корупційні ризики через невизначеність 

термінів. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Конкретного переліку товарів і послуг, до яких має 

застосовуватися. 

СЮМАР В.П. Що може призводити до зловживань і недобросовісної 

конкуренції.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. О'кей.  

Колеги, тоді в такому формулюванні, колеги, я правильно розумію, що 

нам фактично треба спочатку проголосувати за повернення до цього рішення 

і потім відповідно змінити своє рішення, бо ми обговорення провели, на 

жаль, після того, як визначилися з рішенням? Тому, колеги, я прошу за два 

голосування змінити рішення комітету.  

Перше. Колеги, хто за те, щоб повернутися до законопроекту 1180 і 

переглянути рішення комітету щодо цього законопроекту? Хто – за, колеги? 

Проти? Утримався? Один. Дякую дуже, колеги. 

Оновлена пропозиція, визнати законопроект 1180 таким, що містить 

корупційні ризики, з огляду на відсутність чіткого переліку товарів і послуг, 

до яких мають застосовуватися зниження або нульові ставки податку, що 

може призвести до спотворення економічної конкуренції. В такому 

формулюванні правильно?  

Колеги… 

СЮМАР В.П. Там навіть фармацевтичні препарати, ……. перелік. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Десь є певні "пухнасті вуха", як то кажуть, вибачте за 

формулювання.  

Добре, колеги, законопроект 1180 тоді є пропозиція визнати таким, що 

не відповідає вимогам антикорупційного законодавства з огляду на ці 

зауваження, які були мною щойно під стенограму озвучені.  

В такому формулюванні, колеги, хто за рішення по законопроекту 

1180? Проти? Утрималися? Четверо. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Чотири.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую дуже, колеги. 

Наступний, колеги, у нас тут є законопроект 1183. Якщо я не 

помиляюся, ми його вже розглядали на минулому засіданні комітету і  

затвердили наш висновок. Тому пропоную пропустити, що логічно.  

Я перепрошую, а можна, будь ласка, мікрофон увімкнути? Дякую дуже. 

 _______________. На сайті Верховної Ради вже є якийсь висновок, але 

він зовсім відрізняється від того висновку, який ми сьогодні зараз маємо.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1183? 

 _______________.  Да.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми просто по законопроекту 1183 розглядали на 

минулому засіданні комітету.  

 _______________. Я розумію. І є цей висновок. І він відрізняється  від 

того висновку, який сьогодні є. Тобто який висновок правильний? Те, що ви 

на сайт повісили тоді після розгляду, чи той, що ми маємо зараз на папері? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я перепрошую. Нам каже секретаріат, що 

помилково попав цей проект висновку. У нас навіть немає його в порядку 

денному. 

 _______________. А можна ви зв'яжетесь з Радою, тоді знімете цей… 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні. Ні. Там сидить, там правильний висновок.  

 _______________. Там правильний висновок?  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Да. Колеги, ми розглядали. Да. Просто цей проект 

висновку помилково потрапив до матеріалів. Я щиро перепрошую, колеги. 

Тому пропускаємо.  

1185 законопроект народних депутатів Южаніної, Павленка, Синютки 

щодо внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження 

податку на виведений капітал та імплементації стандартів протидії 

розмиванню податкової бази та виведення прибутку за кордон.  

Фактично, да, йдеться про запровадження податку на виведений 

капітал. Мені здається, це навіть не перший такий з цим текстом 

зареєстрований законопроект у Верховній Раді. Відповідно, всім зрозуміло, 

про що йдеться.  

Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Чи будуть коментарі до цього законопроекту, колеги?  

СЮМАР В.П.  Прийняти.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, цього, на жаль, не можемо тут зробити. Таку 

пропозицію, пані Вікторія, не можу, з усією повагою, поставити на 

голосування. Тому пропоную законопроект 1185 визнати таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

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

Наступний законопроект 1209 народного депутата Гетманцева. Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей в 

податковому законодавстві.  

Йдеться про, фактично, прив'язку визначення переліку контролюючих 

органів до того, що визначено в Податковому кодексі, узгодження назв 

органів і також чітке визначення порядку надання вимоги про сплату 

недоїмки або заборгованості з ЄСВ.  

Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  
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Чи є якісь коментарі щодо цього законопроекту? Прошу законопроект 

1209 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Хто – за, колеги? Проти? Утримався? Троє?  

СОРОЧИК Ю.Ю. Чотири.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, а є якісь зауваження щодо законопроекту чи 

в чому питання?  

______________. Є зауваження, але, ви розумієте, в такому темпі я не 

зможу зараз їх сказати, тому що тут законопроектів у нас 100 штук. Я тіла 

законопроектів і висновків читав, і там є зауваження. Тому я утримався.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозуміла. Ну, колеги, просто на майбутнє, у нас 

перелік цих законопроектів для антикорупційної експертизи ще з минулого 

засідання комітету висить. Просто щоби було всім зрозуміло, що це не 

перелік, який з'явився сьогодні на сьогодні. І, мені здається, ми до 

обговорення всіх законопроектів на комітеті більш ніж відкриті, і в нас тут 

відбувається обговорення, а не затвердження заздалегідь підготовлених 

висновків.   

Добре, колеги, по 1209 у нас ухвалено рішення, підкажіть мені, будь 

ласка?  

СОРОЧИК Ю.Ю. (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, колеги.  

Наступний законопроект 1210 народного депутата Гетьманцева. Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення 

адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей в  

податковому законодавстві.  

Якщо я правильно  пам'ятаю, да це  пов'язані законопроекти, по-перше. 

По-друге, в цьому конкретному законопроекті йдеться про запровадження 

певних кроків із так званого плану BEPS. Зокрема, щодо оподаткування 

контрольованих іноземних компаній, щодо контролю за трансферним 

ціноутворенням і так далі.  
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Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи визнати 

таким, що  відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Ярославе, Вікторія, Галино, давайте в такій послідовності. Ярослав, 

потім – Вікторія, потім – Галина, потім – пан Анатолій, добре? Дякую.  

ЮРЧИШИН Я.Р. Насправді, законопроект містить дуже багато 

позитивних норм, той самий BEPS, але містить ряд, я би сказав, дискутивних, 

які можна розцінювати як корупційні ризики. 

Наприклад, зміни, що внесені до статті 21 Податкового кодексу 

України, скасовують персональну відповідальність посадової особи 

контролюючого органу. Виключно положення, посадова особа… або  

службова особа контролюючого органу несе перед державою 

відповідальність в порядку регресу в розмірі виплаченого з бюджету 

відшкодування через неправомірні рішення дії чи бездіяльності цієї     

посадової службової особи. Тобто була персональна відповідальність. На 

даний момент цей пункт виключений. Тобто передбачається колективна 

відповідальність, що в принципі веде однозначно до корупційних  ризиків і 

ускладнить стосунки контролюючих органів і бізнесу.  

Тому, власне, зниження персональної відповідальності це є прямий 

корупційний ризик, і тому пропозиція звернути на це увагу… 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  В якості зауваження чи це  саме в якості 

корупційного ризику? Про відповідальність, я згодна. Але чи це корупційний 

ризик?  

ЮРЧИШИН Я.Р. Насправді, важливо вказати, можна вказати у форматі 

зауваження, хоча знову ж таки розмивання відповідальності це завжди веде  

до, зокрема, і корупційних ризиків. Тобто… 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тут, фактично,  про фінансову відповідальність в 

першу чергу йдеться.  

Вікторія, потім – Галина. 

СЮМАР В.П. Я думаю, що дуже буде дивно визнавати цей 

законопроект корупціогенним, відверто кажучи, тому що він спрямований 
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якраз на неймовірну фіскалізацію і деталізацію процесів діяльності, в тому 

числі  іноземних юридичних компаній в Україні, прозорості такої, вірніше, 

контролю, я б так сказала, це більше про контроль, це просто про сам підхід. 

А взагалі, я думаю, що він дуже політично не однозначний, хоча я б не 

сказала, він якраз спрямований на мету, так би мовити, більшого контролю. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Галина, будь ласка. 

ЯНЧЕНКО Г.І. Загалом, на мою точку зору, законопроект, він має 

позитивний характер і цілий ряд важливих новел. Але, разом з тим, є і ряд 

зауважень до цього законопроекту, частину вже озвучив Ярослав, є ще інші 

ряд зауважень. Враховуючи, що даний законопроект обговорювався також 

нами із автором законопроекту і очікується внесення ряду правок між 

першим, і другим читанням, є пропозиція ухвалити рішення про визнання 

цього законопроекту як такого, який відповідає антикорупційному 

законодавству, але, разом з тим, зкомунікувати ці наші зауваження або 

застереження із автором законопроекту, який також є автором профільного 

комітету, вірніше головою профільного комітету. 

Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Анатолій, будь ласка. 

БУРМІЧ А.П. Скажіть, будь ласка, а як тлумачити, наприклад, те, що 

рента підвищується вибірково на руду, на марганцеві руди і таке інше, це як, 

корупційне чи не корупційне? 

ЯНЧЕНКО Г.І. Це, до речі, є якраз один із моментів, на які звертали 

увагу вже деякі депутати, обговорювали з автором законопроекту і 

очікується внесення деяких змін між першим, і другим читанням у форматі 

правок. 

БУРМІЧ А.П. Вибачте, воно може і буде вноситися, наприклад, ми 

дивилися там, ОДА там визнали, воно може теж там внеслося б між першим і 

другим, але ж ми визнали його, я не в плані того, що там… 

_______________. А яка це стаття? 

БУРМІЧ А.П. Я не можу, у мене просто виписані окремі.  
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Тут чітко проглядається, вбачаються інтереси одних і, навпаки, інших 

викидаються. Це перше.  

А потім опять же всі ці зміни можуть вноситись згідно до статті 4 

Податкового кодексу не раніше ніж за півроку до прийняття нового бюджету. 

Тут пропонується ввести з 1 січня 20-го. Тобто зараз через кілька місяців. Як 

воно тут узгоджується із законодавством теж? Тому що  ми приймаємо один 

бюджет, потім вносимо різні правки. Як воно стикується з бюджетом? Як 

воно буде все це, менше чи більше, куди враховуватись? Що потім робити з 

цим бюджетом, розумієте?  

Тому тут однозначно є корупційні ризики. Хай допрацюють.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, з усією повагою, я би не сказала, що 

корупційний ризик наявний в тому, що лишилося менше ніж півроку до 

запропонованої дати вступу в дію цього законопроекту. Я, думаю, так 

сталося в тому числі  тому що законопроект писався за певний час до 

реєстрації, а потім реєструвався, і було сподівання на швидше його 

проходження.  

Пропозиція тоді така, колеги. Які конкретні зауваження ми хочемо 

висловити до цього законопроекту Перше, запропоновано Ярославом 

переглянути  або звернути увагу на… Чи, Ярославе, я перепрошую, 

сформулюйте пропозицію 

ЮРЧИШИН Я.Р. Ну, що насправді законопроект… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ярославе, якщо можна…  

ЮРЧИШИН Я.Р. Так, перепрошую. Законопроект… Насправді, 

вибірковість ренти, це такі, тобто вибірковість товарів, на які встановлюється 

рента, це вибірковість. Вибірковість  це є, власне, це є корупційним 

підходом. Ми створюємо неоднакові процедури регулювання для різних 

сфер. Тому, насправді, я бачу, що законопроект містить корупційні ризики як 

у визначенні "підвищення ренти на окремі види"… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але це робиться рішенням Верховної Ради по суті. 

Тобто корупційний ризик – це коли ми говоримо Кабміну, а Кабмін 
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визначився сам на що підвищувати, а на що не підвищувати. Якщо рішення 

ухвалює Верховна Рада, то, фактично, ми визнаємо, що ризик є, корупційний 

ризик є безпосередньо в діяльності  Верховної Ради, що трошки дивно.  

ЮРЧИШИН Я.Р. Дивно, що ми взагалі пропонуємо таке робити 

Верховній Раді в законопроектах, вибірково визначаючи, але погоджуюся, 

що це буде рішення  законодавця. Містить, перше, те, що було  озвучено. Я 

настоюю на тому, що він містить корупційні ризики. Це… зараз, секундочку, 

сформулюю правильно. 

Перше. Це розмиття відповідальності з персональної на, власне,  

колегіальну щодо регресу в розмірі виплати з бюджету відшкодування через 

неправомірні рішення, дію чи бездіяльність, власне, службової особи.  

Друге. Це… секундочку, збільшення вдвічі строків податкових    

перевірок, це вдвічі термін,  який дає можливість збільшення тиску на бізнес 

з боку контролюючих органів. Ну, по ренті пропозицію знімаю, бо, 

насправді, як би логічне пояснення голови комітету. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз питання, колеги. Що з цього корупційний 

ризик, а що зауваження, на яке ми  пропонуємо  комітету звернути увагу, 

зокрема при підготовці законопроекту до другого читання? 

ФРІЗ І.В. Пані голово,  ну, точно є зауваження стосовно того, що 

вводиться, фактично, дискримінація, податкова дискримінація  цим законом, 

що може призвести до  корупційних ризиків, тому що вибіркове  

встановлення ставок, вибіркове застосування  тих чи інших норм 

Податкового кодексу до конкретних суб'єктів господарювання, воно і є 

корупційним ризиком.  …рівність прав  суб'єктів господарювання. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Галина, будь ласка.   

 ______________.  Вибачте, я вважаю, це не корупційні ризики, а 

трошки більше. Це якщо ми законодавчо  протягнемо такі умови, то це вже… 

ну це злочин, вибачте, а не корупційні ризики.   

СЮМАР В.П.  Я думаю, що об'єктивно є проблема в тому, що зазначив 

Ярослав, вибачте, оскільки мова йде про те, що шкода, заподіяна 
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протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю контролюючих органів, 

їх посадових службових осіб відшкодовується державою за рахунок коштів 

державного бюджету, незалежно від вини контролюючого органу, його 

посадових службових осіб. Ця норма точно потребує уточнення, тому що 

вона передбачає можливість не персональної відповідальності чиновника, 

покладається на державний бюджет з розмиванням відповідальності 

однозначно, і виглядає в цьому законопроекті вона достатньо абсурдно. Хоча 

я вважаю, що цей законопроект – величезна політична проблема, величезна. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Галина, будь ласка. 

Добре, колеги, якщо ваша ласка, може бути пропозиція також така. 

Багато що звучало щодо цього законопроекту. Чи є доцільність, наприклад, 

перенести його розгляд на наступне засідання комітету з тим, щоб запросити 

представника авторського колективу? В даному випадку це народний депутат 

пан Гетманцев. І, відповідно, щоби він роз'яснив, якою логікою керувалися в 

тому числі по нормі по регресній вимозі. 

Добре, колеги, тоді чи нам потрібно це проголосувати? 

Да, колеги, тоді пропозиція така, щоби ми перенесли це автоматично в 

порядок денний наступного засідання із запрошенням автора законопроекту 

для пояснень по ньому. 

Наступний законопроект… 

 (Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, ми можемо ще раз ці питання задати автору і 

суб'єкту права ініціативи почути його відповіді, і тоді вийти на наше 

рішення, щоб справді це було фахове рішення. 

Да, колеги, наступний законопроект 1218 щодо внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень про 

оподаткування операцій фінансового лізингу. Проект висновку за 

результатами антикорупційної експертизи: визнати законопроект таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Він насправді 
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достатньо простий: йдеться і про порядок оподаткування, і встановлення 

коефіцієнту для визначення амортизації об'єктів фінансового лізингу. 

Чи є коментарі щодо цього законопроекту, колеги? Пропозиція тоді: 

визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Хто – за, колеги? Проти? Утримався? – 1. Дякую дуже, колеги. 

Наступний законопроект 1222 народних депутатів Фріз і Матусевича. 

Проект Закону про зброю. Фактично, комплексне регулювання, питання 

користування зброєю, володіння зброєю, режиму використання зброї, 

поняття різних видів зброї.  

Від себе скажу. Мені здається, що це питання, яке давно, насправді, 

принаймні варто було врахувати, щоб всі однаково розуміли, що мається на 

увазі під цією чи іншим видом зброї і діями із ним.  

Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Колеги, перш ніж ми почнемо дискусію, якщо вона буде, я дуже прошу 

говорити про  предмет відання нашого комітету, а не загалом про політичні 

питання обігу чи не обігу зброї.  

Які коментарі, колеги, щодо цього законопроекту? Немає.  

Тоді, колеги, пропозиція визнати законопроект таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства. Хто – за? Проти? Утримався?  

СОРОЧИК Ю.Ю.  4 – утримались. 12 – за.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступний законопроект, колеги, реєстраційний 

номер 1232. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

особливостей застосування спеціального декларування за порушення 

фізичними особами податкового та іншого законодавства, контроль за 

дотриманням якого покладено на контролюючі органи, і далі: що мали місце 

до 31 грудня 2018 року. "Що мали місце", мається на увазі порушення, а не 

контролюючі органи.  

Колеги, проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи 

визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  
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Зі свого боку хотіла би сказати наступне. Антикорупційний комітет 

розглядає законопроекти щодо нульового або спеціального декларування, це 

все, фактично, одне і те саме, фактично, з одним фокусом: наскільки цей 

режим декларування створює чи не створює можливості для легалізації 

злочинно набутих активів. По цьому законопроекту, хочу звернути увагу, є 

пряме виключення щодо того, що спеціальному декларуванню не підлягають 

активи посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави та 

місцевого самоврядування, там трохи більш витончене, насправді, 

формулювання, я його спростила.  

Наголошую, що в такий спосіб законопроект закриває, фактично, 

можливість його використання з метою легалізації ймовірно, потенційно, не 

знаю як ще м'якіше сказати, активів, набутих корупційним шляхом. Тому є 

пропозиція визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства. Але, можливо, є коментарі чи думки з цього приводу. 

Ярослав, будь ласка. 

ЮРЧИШИН Я.Р. Цілком погоджуюся, що резонно виключно, 

фактично, державних чиновників, тобто тих, хто підпадає прямо під Закон 

"Про запобігання корупції". Але в той же час ці обмеження не поширюються 

на близьких осіб таких суб'єктів. Тобто чи ми не відкриваємо таким чином 

ризик легалізації статків, власне, набутих незаконним шляхом, які 

зареєстровані не на самого чиновника, а на пов'язаних осіб? В даному 

випадку, чесно кажучи, в мене немає остаточної відповіді на це питання, 

тому в даному випадку поки немає зазначено, немає повної відповідності 

Закону про запобігання корупції, то я б не готовий був голосувати за такий, 

який не містить корупційних ризиків. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, чи є ще якісь думки щодо цього 

законопроекту?  

Бо, з одного боку, я погоджуюся, що може бути потенційний ризик, з 

іншого боку, близькі особи, особи, уповноважені на виконання функцій 

держави та місцевого самоврядування також могли займатися якимсь 
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бізнесом, не платити податки і теоретично могли б скористатися цією 

можливістю. Пропозиція така, колеги, можливо, оскільки ми і так вже по 

одному законопроекту запрошуємо пана Гетманцева, ми могли б цей 

законопроект відповідно перенести і почути бачення авторів законопроекту, 

як вони на практиці встановлюють баланс права близьких осіб чиновника 

легалізувати свої, законно набуті, капітали, в той же час не створюють дірку 

для легалізації капіталів, набутих потенційно корупційно. 

Тоді пропозиція цей законопроект також перенести на наступне 

засідання комітету і заслухати  автора. Наскільки я знаю, цей законопроект  

комітет не планує найближчим часом розглядати, відповідно  ми тут не 

перебиваємо  в цейтноті. 

Прошу? 1232. 

СЮМАР В.П.  (Не чути)  

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Чому саме? Маєте на увазі ідеї нульової декларації 

чи…Ну, це, фактично, спеціальне декларування, це синонім нульової 

декларації, якщо я правильно розумію. Це про цю ідею.   

 СЮМАР В.П. (Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, колеги, по цьому законопроекту зрозуміло.  

Наступний законопроект 2022 народних депутатів Тимошенко, 

Цимбалюка, Волинця. Про внесення змін до Податкового кодексу щодо 

спрощення адміністрування отримання податкових пільг  підприємствами та 

організаціями, які засновані громадськими організаціями, осіб  з 

інвалідністю.   

Проект висновку: за результатами  антикорупційної експертизи визнати  

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Чи є, колеги, якісь думки чи коментарі з  приводу цього законопроекту?   

Да, пане Анатолій, прошу.  

БУРМІЧ А.П. Мені здається, теж нерівні  умови получається. Зараз 

бери інваліда назначай і все,  і все в порядку. (Шум у залі)  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Я, з одного боку, з вами згодна. А з іншого боку, 

питання в тому, що цей законопроект, він не запроваджує цей інструмент  в 

законодавство, а просто фактично створює простіший порядок використання 

цієї пільги. А пільга ця, вона і так в Податковому кодексі є дуже-дуже давно,  

і  вона прив'язана також до спеціального Закону про засади соціальної 

захищеності інвалідів, якщо я не помиляюся. Тому, фактично, тут йдеться 

про те, що порядок  надання  цієї пільги  відв'язати від Закону про основи 

захисту інвалідів, а там, чесно кажучи, і так порядок виписаний так, що його 

нема, і лишити таке саме "нема" в цьому законопроекті.  

Я, чесно кажучи, принципово  не бачу, чим змінюється порядок, але я 

не претендую на фахівця в  темі. 

Пані Галино, мені здається. Ні? Ярослав, будь ласка. 

ЮРЧИШИН Я.Р. Насправді,  дуже позитивна річ, це зміна принципу 

дозвільного на заявницькій це дуже правильно. Єдине, що було би без там… 

Я не бачу в цьому корупційних ризиків, щоб просто не було зловживань, 

доцільно було би авторам чи профільному комітету звернути увагу, що, по-

перше, було би доцільно встановити хто і скільки раз може звертатися за 

цією податковою пільгою. Це уникне, власне, можливості зловживань.  

А, друге, можливо, рекомендувати встановити якісь обмеження для 

контролюючих органів, часові терміни для контролюючих органів, фактично, 

відповідати на такі заявки. Бо, знову ж таки, з цього поля теж можуть бути 

певні зловживання. Хоча друга пропозиція у форматі заявочного принципу є 

менш критичною. Перша пропозиція – це просто уточнити, хто… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо я не помиляюся, хто –  зрозуміло, громадські 

організації… 

 (Не чути) 

ЮРЧИШИН Я.Р. Як правило. Я просто цього в законопроекті не 

побачив. Воно, можливо, в тілі законопроекту. Але звернути в те, щоби 

уникнути, можливо, зловживань, це, власне, встановити, хто скільки раз міг 

скористатися цими податковими пільгами.   
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Фактично, тут ідеться про пільгу з податку на 

прибуток. І, в принципі, пільгу з податку на прибуток. Я знаю, що  такий не 

фахівець,  я можу помилятися, але за її природою нею можна скористатися 

тільки один раз. Ти не можеш двічі зі свого прибутку вийняти розмір пільги, 

якщо ти двічі за нею звернувся. Я перепрошую за таку примітивізацію 

питання.   

ЮРЧИШИН Я.Р. То пропозиція знімається.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, колеги, ще якісь думки щодо цього 

законопроекту?  

Пані Олена, будь ласка.  

МОШЕНЕЦЬ О.В. У мене такий короткий коментар. Я б змінювала 

принцип як це відбувається в наданні іншої допомоги все-таки на адресну 

допомогу. Тому що в нашій країні це працює таким чином, що на кожному 

підприємстві, а це визначено також законодавством, обов'язково працює 

декілька інвалідів. Тому що це зменшує оподаткування. Але ці люди 

фактично не працюють, або там ті умови, на яких вони працюють, досить 

такі умовні.  

Це до чого кажу. Я би взагалі не робила таких пільг, а краще цим 

людям працюючим допомагала би іншим чином. Це така коротка ремарка до 

того, що це все одно створює, дійсно, корупційні ризики. Тому що у нас після 

цього буде дуже багато підприємств, де засновниками по де-факто, точніше, 

де-юре будуть люди з інвалідністю, а де-факто, хто завгодно. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є така проблема. Просто з усією повагою, по-перше, 

законопроект насправді не про це. Це інструмент в законодавстві і так є і є 

дуже довгий час. І ризики ухиляння від сплати податків і корупційні ризики – 

це, з усією повагою, все-таки різні речі. Чи ви не погоджуєтеся, пане 

Анатолію? 

БУРМІЧ А..П.  З усією повагою до інвалідів, я вам скажу, у 10-му році, 

коли був аудит бюджету зроблений, навіть злочинною владою, да, то я вам 

скажу, що ні одне підприємство, яке було створене от цими організаціями 
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інвалідів, гроші всі були розкрадені. Ні одного не було виявлено, де було 

цільове використання і таке інше. 

Тому ці нерівні умови однозначно лобіюються для корупції. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Фактично, там ідеться просто про дозвільний 

принцип, колеги, дозвільний. Навіть не дозвільний, а заявний замість 

відсилочної норми на Закон про соціальний захист інвалідів, який, чесно 

кажучи, чітких критеріїв – що, де, кому і як, чому надається – і так не 

встановлював. 

Колеги, чи ще якісь коментарі, пропозиції щодо цього законопроекту? 

Вікторія. Я розумію, що законопроект підкреслено соціального характеру, 

якщо я можу… підкреслено соціально орієнтований, якщо я можу так 

сказати, але з усією повагою, колеги, це про раціональність надання 

податкових пільг, а не про корупційні ризики. 

Да, колеги, я згодна з тим, що в цій царині є багато зловживань, але 

просто це не питання цього конкретного законопроекту. Я би, знаєте, і рада, 

може, була би сказати, що тут є корупційні ризики, але навіть мені це тяжко 

прив'язати до цього конкретного законопроекту. 

Колеги, пропозиція: 2022 визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства.  

Хто за таке рішення? Проти? Утримався? 

СОРОЧИК Ю.Ю. 6. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення не прийнято, правильно я розумію? Чи 

прийнято? Прийнято. Добре, колеги, по цьому законопроекту тоді ми 

визначилися. 

Наступний законопроект 2041 щодо внесення змін до Податкового 

кодексу України (щодо оподаткування постачання міжнародних електронних 

комунікаційних послуг та послуг міжнародного роумінгу, які надають 

оператори електронних комунікацій України на користь іноземних 

операторів електронних комунікацій). Я це сказала, да. Проект висновку за 
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результатами антикорупційної експертизи визнати таким що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства.  

Колеги, чи хтось розбирається, можливо, глибше ще в тонкощах і має 

коментарі щодо цього законопроекту?  

Колеги, тоді…  

(Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозуміла. Наш висновок, проект висновку 

підготовлений секретаріатом комітету також позитивного характеру. 

Колеги, тоді пропозиція, законопроект 2041 визнати таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

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

Наступний законопроект про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі 

звітів про оцінку об'єктів нерухомості. Одразу мушу сказати, що маю честь 

бути одним із співавторів цього законопроекту. Не знаю, чи це означає, що в 

мене конфлікт інтересів? Дякую дуже. Мені роз'ясняє секретаріат, що це не 

означає, що у мене конфлікт інтересів.  

Колеги, проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи 

визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Суть законопроекту дуже проста. Як ви знаєте, у нас станом на зараз в 

системі оцінки нерухомості діє такий собі посередницький майданчик, через 

який реєструються звіти про оцінку нерухомості. Цей посередницький 

майданчик робить нічого, він жодним чином не додає ані до прозорості, ані 

до конкурентності, ані до чого. Єдине, що цей майданчик робить, це без 

нього не можна включити звіт в реєстр, відповідно, за це знімається 

додаткова плата, яка покладається на кінцевого користувача, тобто людину, 

якій потрібна оцінка об'єкту нерухомості. В такий спосіб, фактично, на 

рівному місці деякі зручно влаштовані компанії прекрасно заробляють, ще 

раз підкреслюю, роблячи при цьому абсолютно нічого і викачуючи зайві 

гроші за послугу, якої немає, із кишень кінцевих споживачів.  
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Тому, колеги, пропозиція цього законопроекту, власне, виключити 

майданчики і створити трохи більш цивілізовану систему включення звітів 

про оцінку нерухомості у відповідну базу, на якій би не наживалися деякі 

хитрі компанії.  

Чи є питання чи коментарі щодо цього законопроекту? Колеги, 

змушена сказати, що народна назва цих майданчиків, це майданчики пана 

Антона Яценка. Це народна назва я просто інформую вас про це.  

Добре, колеги, пропозиція законопроект 2047 визнати таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

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

Наступний законопроект 2049 народних депутатів Шпенова, Шенцева і 

Новинського. Про внесення змін до "Прикінцевих положень" Закону України 

"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності" щодо тимчасового обмеження здійснення перевірок найменших 

суб'єктів господарювання Державною фіскальною службою України.  

Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Да, пані Ірино, прошу.  

ФРІЗ І.В. Дозвольте, я на розсуд колег. Мені видається, що насправді 

цей законопроект створює корупційні ризики. Зокрема, він надає 

преференцію Кабінету Міністрів  на вибіркове право уникнення податкової 

перевірки окремим ФОПом на розсуд Кабміну, з оборотом 20 мільйонів 

гривень. Тому я вбачаю, що цей законопроект створює корупційні ризики.  

Якщо прочитати тіло закону, то ми бачимо, що  окрім того, що 

перевірки, які зараз здійснюються автоматично, будуть закриті, припинені 

після ухвалення і набрання чинності цим законом. А також безпосередньо 

Кабміном вибірково здійснювати або не здійснювати тих чи інших ФОПів. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, мені підказує в тому числі секретаріат 

комітету, який робив експертизу, що формулювання тут наступне, що 
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Кабінет Міністрів  здійснює це за заявою, але виключно на підставі рішення 

суду або… 

ФРІЗ І.В.  За заявою суб'єкта господарювання… (Не чути)  

Це буде вибіркове право Кабміну здійснювати перевірки. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ні, там було, там було також посилання на 

рішення суду. 

ФРІЗ І.В. За заявою… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Згідно з рішенням суду. А в якій це  нормі, бо я 

відкрила порівняльну таблицю, і вона трохи інакше виглядає. Ні, ні там далі.  

 (Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Згідно рішення суду, що означає, що Кабмін  не може 

це рішення ухвалити на рівному місці, якщо  до цього немає рішення суду. 

Хоча не зрозуміло, яке саме рішення суду, насправді.  

СЮМАР В.П. (Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто йдеться про те, що колеги кажуть, що може 

читатися  таким чином, що один випадок – це за заявою, інший випадок – це 

за рішенням суду, і це випадки, які не перетинаються. 

СЮМАР В.П.  …це часом їм потрібно для ліквідації підприємства. 

Тому що бувають конфлікти між акціонерами і вони, навпаки, дуже  просять 

ці речі робити. Інша справа, що там  Президент  мав своє бачення щодо  

заборони, наскільки я розумію, перевірки…  

І мені здається, він чіткіше формулював ці речі,  що це не буде 

стосуватися, але це не стосується… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тоді яка пропозиція?  Ще раз. 

(Загальна дискусія)  

 Колеги, ще раз, яке фінальне рішення? Яка пропозиція, пані Ірино? Ми 

закрили питання чи ні?  Колеги! Пані Ірино! Ми закрили питання?  

Ми можемо звернути увагу в нашому рішенні, що запропоноване 

формулювання може викликати неоднозначні тлумачення, зокрема 

можливість Кабінету Міністрів за  заявою  суб'єкта фактично на власний 
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розсуд, без жодних обмежень давати або не давати такий режим, який 

фактично також може  сприйматися, як своєрідна  преференція, щоб не 

казати пільга. Бо просто у нас є два різних способи прочитання –  від вас і від 

представників секретаріату, – наскільки  ви наполягаєте  на тому, щоби це 

був саме корупційний ризик.  

Пані Ірино.  

ФРІЗ І.В.  (Не чути)  

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ні, я просто намагаюся  сформулювати, яке 

рішення мені поставити… (Шум у залі)  

Колеги, тоді, оскільки у нас є дискусія, це означає, що ми точно маємо  

звернути на це увагу авторів законопроекту. В той же час, я так розумію, 

нема категоричної позиції, що це корупційний ризик, тому пропоную 

наступним чином. Законопроект 2049 визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. В той же час, в разі розгляду прийняття 

законопроекту звернути увагу на необхідність уточнення термінології 

юридичної техніки, так, щоби не читалось, наче Кабмін має дискрецію давати 

або не давати таку преференцію тому чи іншому суб'єкту господарювання.  

В такому формулюванні, звичайно, трохи кращому… Тільки воно стане 

трохи кращим завдяки нашому секретаріату.  

Колеги, хто за такий варіант рішення по 2049, який щойно озвучила? 

Колеги! Проти? Утримався?  

СОРОЧИК Ю.Ю. Чотири.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую дуже, колеги.  

Наступний законопроект про внесення… Колеги, наступний 

законопроект про внесення доповнень до статті 65 Податкового кодексу 

України щодо виключення доходів, отриманих від надання в оренду житла 

внутрішньо переміщеній особі… (щодо включення, перепрошую, доходів від 

надання в оренду житла внутрішньо переміщеній особі до переліку доходів, 

які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) 

оподаткованого доходу).  
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СЮМАР В.П. (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 2069, народного депутата Шахова.  

СОРОЧИК Ю.Ю.  Вельможний, Сухов.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вельможний, Сухов.  

______________. …на підставі яких документів, якщо житло на 

тимчасово окупованій території? Тобто які документи можуть вважатися 

такими, що ми беремо їх до уваги стосовно того, що людина здає в оренду 

житло?  

______________. Тут насправді трошки інше.  

______________. Кому-то тут зрозуміло… 

______________. Тут… Ні, тут виходить, що насправді, якщо людина 

зареєстрована на тимчасово окупованій території, то і ти здаєш, ну, тобто і 

власник здає в оренду… 

______________. …зареєстрована з тимчасово окупованій території на 

нашій території. 

______________. Ні, ні. Можна? Я зараз поясню, спробую пояснити, а 

тоді... Отже, якщо орендар здає приміщення людині, яка зареєстрована на 

тимчасово окупованій території, то він ці кошти, фактично, не вносить в 

дохід.  

СЮМАР В.П.  Не платить податок.  

 _______________. Не платить податки з цих… Тут як би є ризик 

нерівності, і знову ж таки дуже легкий механізм. 

 СЮМАР В.П. А він хоче підтримати людей, щоб вони приїжджали на 

нашу територію. 

 _______________. Тут позитив, да. Тут стимул людей з окупованих 

територій переїжджати сюди. Але, насправді, дуже легкий механізм 

маніпуляцій. Чому? Тому що перевірити, що ця людина живе, фактично, 

орендує по факту, ну тобто вона угоду підписала, поїхала назад. Ми не 

можемо перевірити, чи вона справді тут живе.  
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 _______________. Так а хто докаже, що, яким чином це впливає 

позитивно на людей? Вони ж все одно будуть платити.  

_______________. Можна я скажу?  

(Загальна дискусія)  

 _______________. Можна я скажу? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Пані Олена, будь ласка. 

 МОШЕНЕЦЬ О.В.  Є така проблема на цьому ринку, я трошки з цим 

знайома, що не завжди цим людям хочуть взагалі здавати житло. Ну, це 

пов'язано з різними причинами. Хтось там, не знаю, якісь внутрішні 

проблеми, у когось ментальні проблеми. Я так розумію, що тут основна 

мотивація – стимулювати здачу в оренду людям, внутрішньо, точніше, 

переміщеним особам. Але проблема в тому, що вигодонабувачем все одно 

являються власники житла. І абсолютно незрозуміло, чи це, дійсно, буде 

стимулювати їх співпрацювати. Скоріше так. Вони будуть шукати тих, хто 

має, хто є зареєстрованим на тих територіях, але точно не буде 

стимулювати… 

 _______________. Ну, дивіться, колеги, насправді, воно створює 

певний ризик ухиляння від сплати податків. Так. Але це не є корупційний 

ризик. Це є фінансовий ризик. Тому в даному випадку ми можемо 

рекомендувати, в принципі, від комітету на відхилення, оскільки при… Ну, 

це може бути як рекомендація. Тобто сказати, що тут створені корупційні 

ризики, тут трошки інша сфера. 

ПОЛЯКОВ А.Е. Але ж це може створити корупційні ризики. Коли 

перевірка прийде, і вже буде корупційний ризик. Тому що не сплачується 

_______________. Антон, не всі кримінальні злочини і не всі фінансові 

злочини є корупційними. Тут по тому річ. Тут є точно створена з благими 

намірами створюється схема ухиляння від податків. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ухиляння від сплати податків.  

Да, пані Вікторія. 



34 

 

СЮМАР В.П. Дивіться, тут я прочитала, що обґрунтування, які 

надають самі автори, і дуже дивне обґрунтування відверто кажучи. Тому що 

у фінансово-економічному обґрунтуванні вони пишуть так пропонується, що 

законопроект у разі прийняття, запровадження норм законопроекту має 

сприяти виводу з тіні деяких орендних доходів податки з яких і так не 

сплачуються. Тобто мова іде про легалізацію доходів для людей, які здають 

житло. І самі автори законопроектів це говорять при цьому  вони не 

сплачують податки.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але навпаки.  

СЮМАР В.П. Ні, воно так по факту і є. Тому що ви можете, формально 

ви можете показати, що ви здаєте внутрішньо переміщеній особі  якусь свою 

нерухомість, задекларувати дохід, не сплатити з нього податок і легалізувати 

цей дохід. Розумієте? Тому це пряма схема легалізації. Інколи може бути 

використано і з метою легалізації доходу, так би мовити, в штучний спосіб. 

Ну, слушно? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому, колеги, яка пропозиція щодо рішення? 

СЮМАР В.П. Я би вказала на цей момент. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ми вказуємо… Ми визнаємо законопроект такий, 

що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, і вказуємо на ризик 

ухиляння від сплати податків, можливості для легалізації доходів і при 

цьому… 

СЮМАР В.П.  …злочинним шляхом, бо це легалізація, це вже є  

корупційний ризик, якщо ми в такий спосіб легалізуємо… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозуміла.  

Пане, Анатолій. 

БУРМІЧ А.П. Два слова. Добросовісний орендодавець здає в оренду 

ринок, сплачує 15 відсотків і тоді получається… Це в нього получається 

дохід. Якщо цей закон приймається, то добросовісний, він може не 

сплачувати ці 15 відсотків умовно кажучи, да,  і оренда для цього біженця 

буде менша. Він скаже ти ж … Тобто це не корупція, а просто як би пільга 
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для переселенців. І, звичайно, якщо ми йому дозволяємо не сплачувати 15 

відсотків, то він, звичайно, легалізовує, це все законно, ось і все. Тут я 

вбачаю, що це як для добросовісних… І, якщо ми хочемо дати таку пільгу 

для переселенців, то це нормально. Але це треба вирішити, хочемо цю пільгу 

дати, чи ні. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Але це має вирішити, по-перше, профільний комітет. 

По-друге, я не є фахівців в жодному разі. Моя особиста позиція така, що 

найменший ризик створення нових схем при введенні якихось пільг – це 

монетизація. І відповідно це можливо була б більш раціональна політика, але 

це точно має вирішити головний комітет.  

СЮМАР В.П. Колеги, я прошу все-таки мене почути, Анатолій 

Петрович. Дивіться, я маю квартиру. Ще одну, в якій я, наприклад, не живу. 

Це не моя ситуація, але умовно. Мені достатньо перевірити дуже складно, 

проживає там та особа, чи ні, цю квартиру здати формально особі, яка 

зареєстрована в …  

БУРМІЧ А.П.  Договір складається… 

СЮМАР В.П. Договір складається. Я не плачу податки, але вказую, що 

я отримала такий-то дохід, правильно? Це шлях легалізації доходів? Шлях 

легалізації. В податковій декларації і не тільки в декларації, наприклад, 

особи… 

_______________. Кімнату можна здавати, балкон. 

БУРМІЧ А.П.  Ви, якщо ви там зареєстровані, ви там даєте договір у 

податкову, вона вкладає 15 відсотків вас. Естественно, ви ж хочете, умовно 

кажучи, получити 10 тисяч за оренду. То він уже буде платити 11,5, так, 

вам… 

СЮМАР В.П.  Він може взагалі не знімати, ви можете це формально 

підписати, легалізовувати доходи…  

БУРМІЧ А.П. (Не чути)  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, колеги, дивіться, я перепрошую. Ми зараз… 

Колеги, по-перше, я дуже прошу, коли висловлюються члени комітету, то 

все-таки вмикати мікрофони для того, щоб була стенограма. 

Друге. Колеги, моя пропозиція така. Ми точно не маємо підмінити 

головний комітет. Я би пропонувала законопроект визнати таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства, в той же час потребує 

суттєвого доопрацювання, можливо, навіть повернення суб'єкту права 

законодавчої ініціативи для доопрацювання. Оскільки може в тому вигляді, в 

якому є, може створювати ризики ухилення від сплати податків і легалізації 

капіталів.  

Тобто, фактично, ми … 

БУРМІЧ А.П. (Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, в такому формулюванні, як я щойно сказала. 

Відповідає вимогам антикорупційного законодавства, але рекомендуємо… 

Чи не відповідає вимогам антикорупційного законодавства? 

СЮМАР В.П. (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре. Колеги, яку пропозицію мені поставити 

першою на голосування? Давайте, щоб ми просто швидко прийняли рішення 

по цьому.  

Добре. Колеги, я би тоді пропонувала в наступному формулюванні. 

Визнати таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства, 

оскільки може створювати ризики не тільки ухилення від сплати податків, 

але і легалізації доходів. Ми можемо звернути увагу також у висновку, що 

мета зменшення фінансового навантаження на внутрішньо переміщених осіб, 

вона є благородною, ми її підтримуємо. Але висловлюємо сумнів чи такий 

формат законопроекту призводить до мети, і чи ця мета не призводить до ще 

гірших ризиків в податковому плані і легалізації коштів, отриманих 

неправомірним шляхом.  
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В такому формулюванні, колеги, висновок на законопроект 2069. 

Прошу тоді визначатись. Якщо ваша ласка, не буду повторювати це ще раз. 

Проситимемо секретаріат тоді оформити рішення за стенограмою.  

В такому формулюванні, колеги, хто –  за? Проти? Утримався? Один. 

Дякую дуже, колеги.  

(Загальна дискусія) 

Да, Вікторія. А так би могли записати собі кілька зайвих мільярдів за 

зданий балкон. Було би цікаво. 

(Загальна дискусія) 

 Добре. Колеги, якщо ваша ласка, в мене пропозиція буде наступного 

характеру. Нас дуже просить аграрний комітет все-таки розглянути весь 

пакет законопроектів, пов'язаних із ринком землі. Тому, колеги, я би дуже 

просила зараз, оскільки ми вже півтори години засідаємо, і скоро, напевно, ви 

захочите розійтися, там 10 законопроектів, я би просила тоді зараз перейти 

до законопроекту 2178, якщо ваша ласка, колеги, щоб ми цей пакет 

законопроектів розглянули. Бо я просто мушу сказати так, як є, колеги. Якщо 

ми зараз не розглядаємо…  Да, це в тій само папочці. Якщо ми зараз ці 

законопроекти не розглядаємо, то тоді з нашого боку було би дивно, як то 

кажуть, висловлювати  претензії до головного комітету, якщо він почне 

розглядати законопроекти без нашої експертизи.  

Колеги, якщо ваша ласка, пропозиція буде така. Із всього пакету… 

Я можу продовжувати, колеги? 2178. В цій же папці з 2178.  

Колеги, тільки у мене, якщо можна, пропозиція буде наступного 

характеру. Можливо, ми могли би почати із законопроекту 2178 із позначкою 

10. Чому? Тому що це той законопроект альтернативний, який, наскільки нас 

проінформував головний комітет, розроблений з урахуванням всієї цієї 

великої дискусії, яка піднялася навколо 2178. Це результат, це законопроект 

2178-10 –  результат роботи в тому числі робочої групи із членів аграрного 

комітету. Відповідно, він враховує багато зауважень, висловлених загалом до 

концепції обігу земель сільськогосподарського призначення. Можливо, нам є 
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сенс в першу чергу розглянути його як такий, що вже враховує дискусію, що 

піднялася навколо цієї концепції.  

Чи можемо ми так зробити, колеги? 2178 із позначкою 10. Це один із 

альтернативних законопроектів. Да, він останній.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Це було багато-багато альтернативних і… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Звернути увагу на цей законопроект в першу чергу, 

оскільки, як я вже сказала, саме він результат довгої роботи  робочих груп в 

профільному комітеті. Ви бачите, що проект висновку: за результатами 

антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства.  

Які будуть, колег, коментарі, думки з приводу цього законопроекту?  

СОРОЧИК Ю.Ю. Але є зауваження там... 

 _______________. Скажіть, будь ласка, а там принципові оці 

положення щодо юридичних осіб…  

СЮМАР В.П. Немає, вони тут не враховані, бо… (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, колеги, пропозиція щодо юридичних осіб 

наступного характеру. Якщо ви питаєте про іноземців, то пропозиція 

наступного характеру, що юридичні особи, в яких кінцевим бенефіціаром є 

іноземець, якщо я правильно пам'ятаю, в законопроекті наступним чином 

вирішено їх право: мають право викуповувати… 

По-перше, давайте так, перше: юридичні особи, кінцевим бенефіціаром 

яких є іноземці, і без додаткових вимог не мають права купувати землю до 

2024 року. Така норма. При цьому юридичні особи, де кінцевим 

бенефіціаром є іноземець за двох умов мають право купувати, і ці дві умови 

наступного характеру. 

Перше. Якщо… Дякую дуже. Якщо ці особи працюють в Україні 

щонайменше 3 роки, і якщо вони протягом цих 3 років мають, уже вправі, 

оренду цю землю, то вони можуть її викупити в межах того, що вони мали в 

своїй оренді 3 роки до того… прав. Отакий підхід. Тобто не будь-яку землю, 

не будь-які юридичні особи з іноземцем бенефіціаром, а тільки ті, хто вже 
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працює останні 3 роки, і тільки в межах того, що вони вже і так у своїй 

оренді або амфітезісі мають. 

(Загальна дискусія)  

Колеги, ще раз, ми зараз… 

_______________. Ні, там було в два рази зменшення, в два рази. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми обговорюємо, ми обговорюємо зараз питання, яке 

з усією… колеги, ми зараз обговорюємо питання, яке, з усією повагою, – все-

таке предмет відання головного комітету. Наскільки я знаю, по цьому ще 

ведуться дискусії, по цьому точно буде багато поправок до другого читання. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Тільки за основу. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Відповідно, колеги, є пропозиція: визнати 

законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства. Да, колеги? 

Тоді пропозиція таке рішення щодо 2178-10 ухвалити. Хто – за, колеги? 

Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Ухвалено у нас рішення.  

Добре, колеги, пропозиція тоді все-таки пройтися по решті 

законопроектів. 

СЮМАР В.П. Вони насправді дуже подібні. І вони, ну, так би мовити, 

не знімають політичні зауваження, які, очевидно, були в цієї частини столу, 

як ми виражаємося, оскільки  передбачають можливість фактично  іноземців. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тобто я правильно розумію, що всі питання 

по цій групі законопроектів, вони зводяться не до  корупційних ризиків 

напряму, якщо я можу так сказати, а до, насправді, питання, яке є політичним 

рішенням: чи мають іноземці доступ  до цього чи ні.  

Колеги, оскільки всі законопроект  ті чи інші, фактично  ви маєте 

рацію,  ці законопроекти відрізняються тільки режимом доступу  іноземців, 

колеги, я все-таки мушу вас просити  розглянути  в порядку антикорупційної 

експертизи всю решту  законопроектів також. Для чого? Для того, щоби нас   

потім не звинуватили, що одному законопроекту ми дали "зелене світло", а 
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робота всіх решти авторів і всіх решти   альтернативних  законопроектів 

проігнорували. 

СОРОЧИК Ю.Ю. 2178-10. Зробити другий пункт,  що рекомендувати, 

крім того, що відповідає, рекомендувати  взяти за основу. 

_______________. А у нас тут є в проекті рішення.   

СОРОЧИК Ю.Ю.  Ні,  окремо виділимо другим пунктом просто.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, це наша рекомендація головному комітету, а  

вони вже там собі вирішать. Вони вже там собі вирішать. Але у нас це в 

проекті рішення і так є. Це комітет аграрний?  (Шум у залі)  Ну звичайно, це 

сенситивне питання, я розумію. 

Колеги, але ми також маємо зробити свою роботу, тому я прошу всі, 

решту законопроектів також розглянути, бо  це чесно, і це було би 

нормальним прикладом  нашої роботи. 

Законопроект 2178 із позначкою 9 народного депутата Петьовки і 

Заблоцького. Проект висновку: за результатами антикорупційної 

експертизи… (Шум у залі) Да, якщо можна, так буде зручніше.  Визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи є тут 

якісь коментарі, колеги? немає.  

Пропозиція – визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства. 

Хто – за? Проти? Утримався?  

СОРОЧИК Ю.Ю. П'ять.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ухвалено рішення у нас?  

 СОРОЧИК Ю.Ю. Да.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Дякую.  

Колеги, я перепрошую, я просто не встигаю порахувати. Законопроект 

2078 із позначкою 8 народних депутатів Новинського, Шпенова, Магери. 

Пропозиція висновку: також визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства.  

Хто – за, колеги? Проти? Утримався?  Дякую дуже, колеги.  
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СОРОЧИК Ю.Ю.  4 – утримались.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Законопроект 2178 із позначкою 7 народного 

депутата Євгена Шевченка, якщо я не помиляюся. Проект рішення: визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Чи є якісь коментарі з цього приводу, колеги?  

Тоді пропозиція визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства.  

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

СОРОЧИК Ю.Ю. (Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. 2178 із позначкою 6 народного депутата Лабазюка 

визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Хто –  за, колеги? Проти? Утримався?  

СОРОЧИК Ю.Ю. 2 – проти. 2 – утримались.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, колеги.  

Законопроект 2178 із позначкою 5 народних депутатів Шахова, 

Вельможного і Сухова.  

Я перепрошую…  В одному? Я зрозуміла.  Добре, колеги.  

СОРОЧИК Ю.Ю. Є різниця в голосуванні.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. 2178 із позначкою 5. Пропозиція рішення 

визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного  законодавства.  

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

 СОРОЧИК Ю.Ю. 9 – 5.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Законопроект 2178-4. Пропозиція визнати таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

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

2178 із позначкою 3 народного депутата Івченка. Аналогічна 

пропозиція: визначити таким, що відповідає вимогам антикорупційного  

законодавства.  

Хто –  за, колеги?  Проти? Утримався? Дякую дуже. 
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2178 із позначкою 2 народних депутатів Тимошенко, Соболєва, 

Крулька. Пропозиція також визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. Коментар.  

Да, будь ласка, Ярослав. 

ЮРЧИШИН Я.Р. Я, на жаль, фізично не встиг проаналізувати всі 

законопроекти зважаючи на швидкість їх появи. Але законопроекти 2178-1, 2 

вдалось проаналізувати, є чіткі корупційні ризики.  

Перше. Законопроектом вводиться не чітке та не прозоре процедура 

відчуження  земельних ділянок. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую. Ярослав, ви зараз говорите про 2178-

2. 

ЮРЧИШИН Я.Р. Так. Перше. Законопроектом вводиться нечітка та 

непрозора процедура відчуження земельних ділянок через земельний банк.  

Друге. Створення правової прогалини. Ну, тобто тут є ряд суттєвих 

зауважень. Я як би розумію, що ми уже під всю копірку всіх посилаємо як 

без корупційних ризиків. Тому я не буду ставити їх на підтвердження, 

оскільки це більше політичне рішення. Але, насправді, всі ці законопроекти 

ймовірно містять корупційні ризики. Ми просто фізично, я хочу наголосити, 

навряд чи хтось з комітету вичитав всі нюанси, які пов'язані. І проблема не в 

тому,  що купують - не купують іноземці, це теж дискусія, але політична. 

Просто, якщо ми запровадимо неякісне регулювання, то чи будуть іноземці в 

процесі, чи ні, власне, буде ризику менше. Я не буду наголошувати на інших 

ризиках по інших законопроектах, бо політичне рішення прийнято. Але 

насправді через такий поспіх ми втрачаємо можливість адекватного 

запровадження земельного ринку. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я би просто хотіла звернути увагу на 

наступне, що проекти висновків за результатами антикорупційної 

експертизи, вони також не падають мені на стіл з ясного синього неба. І вам 

також ні. Секретаріат комітету опрацьовує ці всі законопроекти ретельно і, 

відповідно, дивиться на них. І ми зазвичай працюємо в такому режимі, що, 
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якщо немає заперечень, то їх немає. Якщо вони є, ми максимально їх на 

комітеті враховуємо.  

Відповідно, Ярославе,  я мушу ще раз перепитати, по цьому 

конкретному законопроекту чи якісь зауваження або зміну проекту рішення 

ви пропонуєте? 

ЮРЧИШИН Я.Р. Як би я можу зараз зачитувати перелік ризиків, які я 

бачу. Але там, розуміючи, що вони ймовірно були в попередніх 

законопроектах,  яких я просто не встиг проаналізувати, щоб це не було 

вибірково, я озвучив, що вони можуть бути, через це я утримуюся від 

голосування, а зараз настоювати на їх врахуванні я не буду. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. О'кей, колеги. Ще якісь коментарі чи думки з цього 

приводу? Законопроект 2178-2 народних депутатів Тимошенко, Соболєва, 

Крулька, ось цей. 

Колеги, проект висновку, за результатами антикорупційної експертизи, 

визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Колеги, за такий проект висновку прошу визначатися. Хто – за? Проти? 

Утримався? Дякую дуже, колеги. 

2178 з позначкою 1 Королевської, Солода. Проект висновку за 

результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства, колеги. 

Коментарі, в принципі, ще в когось є, крім того, що ми почули від 

Ярослава? Колеги, тоді пропозиція, законопроект 2178-1 визнати таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

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

Нарешті, 2178 від Кабінету Міністрів України пропозиція визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, колеги. 

Чи є ще якісь думки з цього приводу? Тоді, колеги, законопроект 2178 

пропозиція визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства.  

Хто – за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 
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Колеги, оскільки ми пакет законопроектів про землю пройшли, 

можливо, ми ще розглянемо кілька експертиз чи перейдемо до "Різного", як 

ви відчуваєте по часу, колеги? Прошу. 

Шість законопроектів лишилося. А нагадайте мені, на якому ми 

зупинилися? Колеги, да, є пропозиція все-таки, у нас тут лишилося шість 

законопроектів і вони всі… 

Да, будь ласка. 

_______________. Шановна пані голово, шановні члени комітету, я 

хочу попросити, щоб, оскільки під час голосування по законопроекту 1119 у 

мене не спрацювала рука, то я хочу, щоб зарахували по цьому мій голос як 

утримався по цьому законопроекту. Добре? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.  

_______________. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Володимире, як секретаря прошу вас... Я 

перепрошую, скажіть, будь ласка, ще раз номер законопроекту. 1119, 

утрималися, тому що не спрацювала рука. Таке трапляється.   

(Загальна дискусія)  

 Так, колеги! Колеги, пропозиція все-таки розглянути ще шість, якщо я 

не помиляюся, законопроектів у порядку антикорупційної експертизи, щоб 

закрити хоча б цей блок питань проекту порядку денного. Сім 

законопроектів.  

Колеги, давайте все-таки спробуємо, тим паче вони всі, проекти 

висновків на них на всі від секретаріату без корупційних ризиків.  

Законопроект 2078 народних депутатів Горвата і Батенка про деякі 

питання ввезення на митну територію України та проведення першої 

державної реєстрації транспортних засобів. Проект висновку від секретаріату 

комітету: визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства.  

Чи в когось, колеги, є питання чи зауваження по цьому законопроекту?  
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СОРОЧИК Ю.Ю. 2078 номер у четвертій папці. Відповідність до ЄС. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, колеги, тоді по цьому законопроекту 

пропозиція визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства, колеги. 

Прошу визначатися. Хто – за? Колеги, ви з нами чи ви утримуєтесь? 

Хто – за? Проти? Утримався? 

СОРОЧИК Ю.Ю. Один. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, колеги.  

СОРОЧИК Ю.Ю. 14 – 1. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступний законопроект, колеги, 2104 від Кабінету 

Міністрів України про внесення змін до Бюджетного кодексу. Проект 

висновку за результатами антикорупційної експертизи: визнати таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Чи є, чи є якісь коментарі чи думки щодо цього законопроекту, колеги? 

Немає. Тоді пропозиція визнати законопроект таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства.  

Хто – за, колеги? Проти? Утримався? – 1. Дякую дуже, колеги. 

Перепрошую. 

Наступний законопроект 2111 народного депутата Сергія Соболєва. 

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо надання пільг по 

сплаті податку на землю для юридичних осіб – санітарно-курортних та 

оздоровчих закладів, що знаходяться у власності профспілкових організацій 

всіх форм власності). Проект висновку за результатами антикорупційної 

експертизи: визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства. 

Да, Ярославе, будь ласка. 

ЮРЧИШИН Я.Р. Дивіться, мене насторожує тут, власне, нечіткість 

термінології. У нас, як би в правках написано: санітарно-курортні та 

оздоровчі заклади профспілкових організацій всіх форм власності, в 
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статутній діяльності та відповідних нормативно-правових документах яких 

передбачені засади та напрямки соціального спрямування їх діяльності. 

Власне, немає чіткості, що мається на увазі, власне, по засадах і 

напрямках соціального спрямування їх діяльності. Я не можу говорити, що 

це там корупційний ризик, але було б позитивно дати рекомендацію 

уточнити, що саме мається на увазі під поняттям "засади та напрямки 

соціального спрямування діяльності профспілкових організацій всіх норм 

власності". Ну, тобто уточнення, да, тобто щоб ми точно  гарантували, що, 

ну, там не буде через нечіткість критеріїв розширення, власне, всіх 

використань.  Суто як…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зверну увагу, що ця норма по пільгам для  санітарно-

курортних та  оздоровчих закладів, вона і так  принципі існує. Просто вона 

існує зараз для закладів громадських організацій інвалідів, а пропонується 

додати її для профспілкових організацій усіх форм власності, які мають 

соціальне спрямування.  

Да, пані Ірино, будь ласка.  

ФРІЗ І.В. Можна тоді питання. Можливо, ми  зробимо лист на Кабмін і 

отримаємо розрахунки того, скільки буде втрачати державний  бюджет 

внаслідок цих пільг для  всіх форм власності? Ну тобто ми ж розуміємо, що 

це буде недоотримання  бюджету.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Логічна пропозиція. Колеги,  ми можемо це зробити.  

Єдине, що я би дуже  просила розмежовувати антикорупційну експертизу  і 

відповідно  з'ясування нами питання потенційних втрат  від  бюджету, тому  

пропозиція така, колеги: 2111 визнати таким, що  відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. В той же час звернути увагу  на 

необхідність  чіткого визначення чітких критеріїв для профспілкових 

організацій усіх форм власності, які могли би отримувати такі пільги, і 

одночасно звернутися  до Кабінету Міністрів   України  з проханням дати їх. 

Фактично, може напряму до Міністерства  фінансів, щоби не мати цієї ланки 

пересилання документу, звернутися напряму до   Міністерства фінансів з 
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проханням  дати їх оцінку щодо  впливу на показники  державного бюджету   

такої норми  про пільги для профспілкових організацій усіх форм власності. 

Чи в такому формулюванні ми  готові затверджувати проект висновку? 

Колеги, тоді пропоную 2111 визнати таким, що  відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства з урахуванням тих зауважень і звернення, 

яке щойно… щойно озвучила. 

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

Наступний законопроект. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Чотири.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. 2118 законопроект, колеги, про внесення змін до 

Податкового кодексу (щодо звільнення від оподаткування військовим збором 

осіб, які проживають на лінії зіткнення). Проект висновку за результатами 

антикорупційної експертизи: визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. 

Колеги, чи будуть якісь думки щодо цього законопроекту? 

Тоді, колеги, пропозиція: законопроект 2118 визнати таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного… 

СОРОЧИК Ю.Ю. 2118. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства.  

Хоча, я, колеги, зі свого боку, не зовсім розумію, як насправді ця норма 

має працювати. "Звільнення осіб, які мають податкову адресу на території 

населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення". Я так розумію, що це 

питання насправді, тобто таке бачення державної політики підтримки цих 

осіб, що якщо вони так постраждали від того, що їх фактично власність, їх 

житло, помешкання знаходяться на цій території, то чи соціально 

справедливо їх обкладати таким податком. Можливо, така логіка. Хоча, 

чесно кажучи, мені все одно до кінця незрозуміло, як це буде працювати. Але 

з точки зору антикорупційного законодавства справді тут не вбачається 

ризиків. У законопроекті тільки одна оця, одне оце речення фактично – і все. 



48 

 

Тоді, колеги, 2118. Хто за те, щоби визнати таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства? Хто – за, колеги? Проти? 

Утримався? Дякую дуже, колеги. 

СОРОЧИК Ю.Ю. 9 – 9 – 5. 9 – 5. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Законопроект про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо питань оподаткування в межах формування ціни на 

природний газ для потреб населення (2126) народних депутатів Колтуновича, 

Бойка і Медведчука. Чи будуть якісь думки щодо цього законопроекту, 

колеги? Можливо, колеги, з… можливо, ви підкажете щодо законопроекту 

колег, яка логіка закладається.  

Колеги, проект висновку за результатами антикорупційної експертизи: 

визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

Законопроект, насправді, дуже короткий.  

_______________. Якщо дозволите. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка. 

_______________. До обговорення. Але з огляду на зазначений 

законопроект виглядає, що ми маємо насправді такий собі конфлікт інтересів 

між суб'єктом законодавчої ініціативи з предметом урегулювання, зокрема 

постачанням газу. Тобто пропонується звільнити, поправте, якщо я 

помиляюсь, від оподаткування операцій з постачання природного газу, що 

використовується для потреб населення. Це відкриває насправді корупційні 

ризики. Тобто проаналізуйте. Да, тобто ми знімаємо оподаткування операцій 

з постачання природного газу. Тому давайте більш зважено або давайте 

проаналізуємо його більш ретельно. Але хай секретаріат скаже, тобто в чому 

є повністю відповідність антикорупційному законодавству. 

_______________. Логіка тут проста: це зниження тарифів. Це те, що 

чисто така логіка. А те, як буде контролюватися державою, це вже на совісті 

держави. Це ж таке, якщо держава не працює, то вона ні по якому закону не 

працює. А логіка проста. Той газ який власного  виробництва іде на потреби 
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людей, щоб він за розумними цінами, а не за "Дюссельдорф плюс" 

продавався людям.  Проста логіка. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тут ідеться про постачання природного газу і також, 

якщо я правильно розумію, звільнення від рентної плати за користування 

надрами. 

_______________. Це ж і є собівартість. Це ж в цьому і є. Це ж… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Фактично… 

_______________. Газ належить, надра належать кому? Народу 

України. Правильно? Чому народ України як власник повинен платити 

олігархам якісь завищені дюссельдорфські ренти? Потім це… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хороший вопрос. 

_______________. Да. Тому логіка проста, що те, що власник для себе 

як народ України отримує із власних джерел, щоб воно не обкладалось цими 

фантастичними рентами. І тоді це є якраз той механізм, який понижує 

тарифи. От і всі. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Олено, будь ласка.  

МОШЕНЕЦЬ О.В. У мене короткий коментар. Для потреб населення 

видобуває в нас газ, точніше, йде газ, який… це лише державна компанія – 

"Укргазвидобування". Але мають право продавати всі компанії, і приватні 

газовидобувники у тому ж числі. Тому тут важко сказати, чий саме газ, який 

потрапив у систему, дійде до кінцевого споживача. Це вже створює там певні 

корупційні ризики. 

Але мене більше другий тут пункт хвилює, що орендна плата за 

використання надр, для використання корисних копалин, що…. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. До об'єктів оподаткування не належать, да. 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Да, що використовуються для потреб населення. 

Мені здається, що це зовсім не конкурентно буде. Це раз. По-друге, це буде 

стимулювати те, що крім державного "Укргазвидобування" іншим компаніям 

тоді, можливо, і не буде сенсу працювати на ринку. Такий просто коментар. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Плюс, насправді, мені не зовсім зрозуміло, також в 

копилку питань, яким чином… я знову ж таки, я не фахівець, можливо, це 

зрозуміло всім, крім мене, але мені насправді незрозуміло, як виділити обсяг 

природного газу, що використовується для потреба населення, і в послузі з 

постачання, і відповідно в об'єкті оподаткування. 

_______________. Дивіться, тут же механізми, це вже визначає, 

скажімо, умовно кажучи, десять мільярдів кубів іде на потреби населення. 

Десять мільярдів кубів – вони не обкладаються рентою. Понятно, що в трубі і 

в хранилище він що російський, що наш – він в одному ж місці храниться, 

але … 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В трубі – да. 

_______________. …конкретно, конкретно є постачальники населенню. 

Це не всі… добувають усі, а постачають населенню не всі. Тому вони 

звільняються от. Зменшується ціна, і вона, звичайно, лягає на видобувників, 

вони… 

Тут усе залежить від корупції в державі. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, якщо ваша ласка…  

Да, будь ласка. 

_______________. Да, я можу сказати, що я є фахівцем у цьому 

питанні, хоч не маю до газу такого прямого відношення ніякого. Тобто в 

Україні, в Україні для потреб населення необхідно близько двадцяти одного 

мільярда кубометрів газу. Добувається сьогодні по різним оцінкам,  до речі, 

хто визначає, це Міністерство статистики. Воно відповідно до своїх цифр 

визначає, що близько видобувається в Україні по різних цифрах близько 17 

мільярдів кубометрів газу. Тобто видобувається сьогодні менше ніж треба 

для того, щоб покрити потреби населення України.  

Хочу наголосити, що крім зниження і мається на увазі крім звільнення 

по ренті, так, да, наша фракція в парламенті, так, це питання, насправді, 

економічне і політичне. Тому що ми, коли йшли до парламенту, однією із 

наших обіцянок нашим виборцям, всьому народу України було зниження 



51 

 

саме тарифів на газ. І Президент, до речі, також це обіцяв і про це говорив. 

Тобто як це можна зробити. Це робиться, по-перше, знімається ПДВ на газ. 

Тому що сьогодні населення сплачує ПДВ. І знижуються ось ці ставки, про 

які ми зараз кажемо. Тобто яка тут може бути корупція, коли народ хоче для 

себе просто мати газ дешевше. В чому корупція. Тут хто може заробити на 

цьому. Тут немає, хто може заробити. Тільки політичні дивіденди. Але, ми 

політики, ми розуміємо, що таке відбувається. І, до речі, це обіцянка 

Президента України. І ми підтримуємо його в цьому.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, якщо можна, пані Олена і потім пан 

Анатолій. 

_______________. Доповнюю, ми ж не при владі, ви при владі. Тому це 

тільки…  Ні, так це ви пропонуєте. Не ми ж при владі, а ви. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, наприклад, я наведу просто один приклад 

чому я ставлю багато додаткових питань щодо цього законопроекту. Я не 

буду робити вигляд, що я є тут глибоким фахівцем. Але я точно пригадую 

принаймні одну схему, коли звільнене від оподаткування, якщо я не 

помиляюся, електроенергія, звільнене від оподаткування для, якщо вона 

постачається для потреб населення. Потім прекрасно перепродається для 

потреб промислових. На цьому заробляють деякі ТЕЦ. І відповідно ефекту 

зниження ціни не досягається, але компанія отримує надприбутки за рахунок 

того, що вона звільнена від оподаткування, звільнений від оподаткування 

предмет, перепродає потім суб'єкту, для якого воно абсолютно від 

оподаткування не звільнено.  

Тому, колеги, якщо можна, моя пропозиція буде така. Ми так робити по 

решті законопроектів, запросити автора законопроекту до нас на наступний 

комітет для того, щоб ми могли задати всі ці питання, отримати відповіді. 

Добре? Добре, колеги. 

 _______________. Можна ще одну пропозицію? Дивіться, нафто- та 

газовидобувні компанії є одним із найбільших платників податків. Просто 

таке звільнення –  це мій дуже великий мінус у бюджеті. Якщо ми можемо 
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зробити аналогічний запит, от пані Ірина пропонувала, тобто які будуть 

компенсатори цієї суми? Тому що "Нафтогаз", а "Укргазвидобування", це 

одна з компаній "Нафтогазу" – це найбільші платники. І рента у цій сумі 

займає дуже… 

Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми, безумовно, можемо це зробити. Давайте так само 

звернемося до Мінфіну щодо їх оцінки економічного ефекту цього 

законопроекту. Єдине, що я одразу мушу сказати, колеги, я, чесно кажучи, 

дуже сумніваюся, що ми до наступного засідання комітету, це, фактично, за 

два тижні зможемо отримати відповідь. Але, можливо, нам пощастить. 

Добре, колеги, по цьому законопроекту тоді зрозуміло.  

Наступний законопроект, колеги. Законопроект 2128 щодо внесення 

змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів (щодо 

особливостей декларування та оподаткування активів і доходів фізичних осіб 

в рамках Програми розкриття інформації).  

Колеги, чи будуть якісь коментарі щодо цього законопроекту? Ой, 

2128, я щиро перепрошую. У нас проект висновку за результатами 

антикорупційної експертизи: визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства.  

Колеги, якісь коментарі щодо цього законопроекту? Я просто, з вашого 

дозволу, мушу собі також у пам'яті його, якщо можна, оновити.  

 _______________. Оце один із законопроектів, те, що нульове 

декларування.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Нульове декларування.  

 _______________. Тут його треба робити просто як, як правильно це 

зробити? Якщо є політична воля у вас все-таке це питання  рухати, то його 

треба запускати в роботу, щоб потім якесь… А якщо політичної волі немає в 

плані того, що ми ідемо по шляху цивільної конфіскації, тоді його… Тому що 

це, ну, не буде чого конфісковувати. Але я за те, щоб була нульова 
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декларація. Треба його запускати, хай вивчають. І якось треба приймати 

якесь рішення.   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ярославе.  

ЮРЧИШИН Я.Р. Повністю підтримую колегу про те, що необхідна 

нульова декларація для бізнесу, який був, фактично, державою примушений 

працювати не завжди чесно. Але в той же час нам треба мати запобіжники 

стосовно того, щоби чиновники таким чином не легалізували корупційні 

кошти, які вони насправді напрацювали. Тобто не може бути, що там, не 

знаю, працівник… Я не побачив цих запобіжників в даному законопроекті. 

Тобто насправді чиновники не виключені з категорії осіб, які можуть 

користуватися, власне, цим механізмом. Там є суміжність підстав, тобто 

вартість майна не перевищує 150 тисяч гривень і раніше  зареєстровано на 

території України. Але тут є як би, ну, все-таки певний ризик є. Тому в 

даному випадку, чесно кажучи, якщо би була змога відкласти, знову ж таки 

запросити суб'єкт законодавчої ініціативи, щоби нам вказали на запобіжники, 

які не дають можливість зловживати цим законопроектом з метою 

легалізувати статки корумповані, то це було б оптимальний варіант. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я би також хотіла звернути увагу на деяку 

норму цього законопроекту. У зв'язку з чим я би просила, я би пропонувала 

насправді одразу визнати законопроект таким, що містить корупційні ризики. 

І це тому, що в цьому законопроекті,  фактично, міститься  державна гарантія 

суб'єктом декларування у вигляді заборони використання інформації, що 

міститься  в спеціальній декларації, в якості доказу вчинення будь-якого 

кримінального правопорушення та/або у якості джерела виявлення прямо або 

опосередковано обставин, що можуть свідчити про виявлення будь-якого 

кримінального правопорушення. Колеги, це майже дослівне, якщо я не 

помиляюся, формулювання із законопроекту 1183, який ми саме через це 

формулювання визнали таким, що містить корупційні ризики. Фактично, це 

та сама норма, яка на практиці може унеможливлювати доведення будь-якого 

корупційного злочину і будь-якого насправді злочину, пов'язаного з 
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відмиванням коштів і так далі, і це знову ж таки можливість для легалізації 

активів, отриманих злочинним шляхом. Рівно точно така сама норма, в якому 

визнали, перепрошую, корупціогенною у законопроекті 1183, якщо я не 

помиляюся.  

Тому, колеги, пропозиція цей законопроект 2128 визнати таким, що не 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства і містить корупційні 

ризики, саме через ось цю конкретну норму, і звернути на неї увагу в рішенні 

комітету. Ще раз підкреслюю, що ми тут не оцінюємо доцільність чи 

недоцільність інструменту одноразового нульового спеціального 

декларування, як його не називаємо, дивимося на цей інструмент виключно 

під тим кутом чи це сприяє легалізації потенційно корупційних активів чи ні. 

Тому, колеги, пропозиція 2128 визнати таким, що не відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства і містить корупційні ризики, і 

сформулювати рішення, фактично, аналогічно до того, як ми формулювали 

рішення по 1183. 

Хто за такий варіант рішення, колеги, прошу визначатися. Хто – проти? 

Утримався? Троє утрималося. Дякую дуже, колеги. 

Наступний законопроект 2132 Батенко, Констанкевич, Фріз. Щодо 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих 

умов на авторинку. Пропозиція визнати законопроект таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства.  

Чи є, колеги, коментарі чи думки з приводу цього законопроекту? Тоді 

пропозиція визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства. Колеги, прошу визначатися. 

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

На цьому ми блок питань цей у порядку денному вичерпали. Чекайте, я 

закінчу по порядку денному. Решта питань, починаючи з 4-а антикорупційна 

експертиза, ми переносимо на наступне засідання комітету, яке у нас буде, 

якщо я не помиляюся, 29 жовтня (правильно?), 29 жовтня ми проводимо, да. 
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В нас є ще в "Різному" одне питання про звернення нашого колеги, 

члена комітету, народного депутата Антона Полякова до Генеральної 

прокуратури. На жаль, колеги, в нас відсутній представник Генеральної 

прокуратури. Я за своїм підписом відправляла такого листа відповідно до 

рішення комітету.  

ПОЛЯКОВ А.Е. А коли відправили? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В той же день, якщо я не помиляюся. Чи на 

наступний день. На наступний день після рішення комітету.  

ПОЛЯКОВ А.Е.  Тобто, я так розумію, повна неповага до депутатів та 

до комітету.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу? 

ПОЛЯКОВ А.Е.  Будемо ініціювати з Президентом зустрічі. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я правильно розумію, що, Антоне, нам є сенс 

розглядати це питання чи без представника Генеральної прокуратури  немає? 

ПОЛЯКОВ А.Е. Без представника прокуратури немає сенсу, але я не 

розумію, чому на одних депутатів він не підписує зняття недоторканності, а 

від інших бігає. Тобто я взагалі не розумію цієї позиції. 

Мені зараз скинули, до речі, які у них тести в прокуратурі. І там 

питання: як використовується, так, службовий 

… це дуже, це важливіше, ніж ми. Тобто лежать справи, і мені ще деякі 

справи передали, які лежать у нього на підпис. Він місяць працює і нічого не 

підписує. 

Тобто ця ситуація взагалі мені незрозуміла, і я вважаю, що треба 

виносити недовіру такому Генеральному прокурору. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, колеги, з усією повагою, Антикорупційний 

комітет не має в своєму предметі відання винесення недовіри Генеральному 

прокурору. 

ПОЛЯКОВ А.Е. Але через Верховну Раду можемо. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, я тут просто слідкую за дотриманням предметів 

відання комітету. 
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Колеги, ми тоді порядок денний, наскільки це можливо, сьогодні 

вичерпали.  

Романе, був ще якийсь коментар? Прошу?  

ІВАНІСОВ Р.В.  Законопроект 1210, то ми його відклали. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми його відклали для того, щоб запросити автора. 

ІВАНІСОВ Р.В. …стоїть без нашої… Він і сьогодні …..… Без нашої 

експертизи його вже винесли в зал. Завтра, я так розумію, його повинні 

голосувати. Чи ми на фракції завтра зранку повідомимо голову, що… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми можемо підняти це питання, безумовно, звернути 

увагу на те, що Антикорупційний комітет свого висновку не дав. Ми його, з 

усією повагою, колеги, ми його не відклали для доопрацювання, тому що ми 

не ухвалюємо це рішення, ми не головний комітет, але ми можемо звернути 

увагу, що Антикорупційний комітет не визначився за результатами 

антикорупційної експертизи, тому що… 

ІВАНІСОВ Р.В. Ми просимо голову відкласти цей законопроект на 

доопрацювання Так можемо оголосити, за вашої підтримки?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми можемо. Єдине, що, колеги, це питання, яке ми 

точно маємо обговорювати тоді на фракції. 

ІВАНІСОВ Р.В. (Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Звичайно, якщо немає антикорупційної експертизи, 

то мені складно не підтримувати. 

ІВАНІСОВ Р.В. 1210. …у нас в порядку денному. Уже вчора. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єдине, що, колеги, зорієнтуйте мене, будь ласка. 

04.09 законопроект був нам направлений, відповідно, строки для експертизи 

також збігають.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1210, да.  

Колеги, я просто мушу звернути увагу, що насправді головний комітет 

також отримує право рухатися по цьому законопроекту з тієї простої 

причини, що для нашої експертизи встановлені строки, і вони якраз зараз 
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збігають. Тобто ми, фактично, якщо в 21 день не надали їм висновок, то вони 

мають право далі рухатися без нашого висновку. Це Регламент, я мушу 

звернути на це увагу. Ми можемо підняти на це питання… 

 (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, це був коментар щодо законопроекту 2074 і 

альтернативного 2074-1. Але ми 2074-1 не виносили на розгляд комітету, бо 

не був… Ой, 2047, перепрошую. Ми перший законопроект розглянули, а 

другий, на жаль, ні, бо не був готовий висновок. Це звертали увагу  наші 

колеги з РПР на певну дезінформацію, яка поширюється щодо 

альтернативного законопроекту.  

Колеги, тоді на цьому ми порядок денний на сьогодні вичерпали. Щиро 

всім дякую. Засідання закрито. Наступне засідання по графіку засідань 

комітету. Дякую дуже.  

 

 


