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Веде засідання Голова Комітету КРАСНОСІЛЬСЬКА А.О. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, шановні гості! У нас є кворум, ми 

можемо починати засідання комітету. Отже, засідання відкрите.  

Колеги, у всіх розданий проект порядку денного, ви всі його бачите. В 

проекті у нас сьогодні, власне, закінчити розгляд законопроекту 1010. Я 

нагадаю, ми зупинилися на 75 поправці, маємо з неї далі рухатися. І, колеги, 

ви бачите, у нас цілий великий перелік законопроектів для проведення 

експертизи. 

Якщо ваша ласка, колеги, пропозиція по порядку денному така. 

Безумовно, закінчити законопроект 1010 по експертизі, пройти принаймні, 

будемо дивитися, як у нас по часу, пройти принаймні ці законопроекти, 

можливо трохи в іншій послідовності, ніж тут викладено, які найближчими 

днями збираються розглядати комітети. Орієнтовний регламент засідання 

комітету, колеги, десь давайте спробуємо в 3 години вкластися. По 

відчуттям, ми десь години за дві мали би закінчити 1010 і годину ще 

попрацювати над експертизою. Це приблизний наш регламент. 

Чи є, колеги, щодо такого бачення порядку денного питання, 

пропозиції? Будь ласка, Антоне. (Загальна дискусія) 

Колеги, просто технічно ми іноді також зал засідань комітету 

позичаємо фактично іншим комітетам для робочих груп, тому це, на жаль, 

трохи технічно складно. 

Антоне, було питання. 

 

ПОЛЯКОВ А.Е. У мене є пропозиція до наступного засідання комітету. 

Коли мені… 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте затвердимо цей порядок денний, а потім 

озвучимо пропозиції до наступного. 

Колеги, якщо немає інших пропозицій, пропоную такий порядок 

денний одразу за основу і в цілому затвердити з врахуванням озвученого 

регламенту і з врахуванням того, що ми можемо трохи переставити місцями 

законопроекти, які ми будемо розглядати в порядку експертизи. 

 

ПОЛЯКОВ А.Е. Там в частині третій законопроект 1045-1. Якщо я не 

помиляюся, цей законопроект ще опрацьовується групою законотворців. Ні? 

А ми вже його розглядаємо? Це про імперативний мандат, це, що ми… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, я розумію. Ми можемо його не розглядати 

насправді.  

 

ПОЛЯКОВ А.Е. Ну, він всіх влаштовує, що він в порядку денному?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, давайте… Дивіться, може бути по цьому 

конкретному питанню дві пропозиції. Ми можемо або пройтися по ньому і 

затвердити наш висновок щодо тієї редакції законопроекту, яка зараз є, бо він 

все одно зараз є в тій редакції, в якій він відповідно є, або, якщо ви бачите 

потребу його відкласти, ми можемо його відкласти.  

 

_______________. Або прийняти рішення, що він суперечить 

Конституції.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що, власне, з моєї, принаймні, точки зору, і 

відбувається і з цим конкретним законопроектом.  

 

_______________. А там такий і є висновок. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Там проект висновку такий і є, колеги.  (Шум у залі) 

 Правильно. Так я ж кажу, ми можемо затвердити висновок на ту 

редакцію законопроекту, яка зараз є, бо робоча група, вона напрацює, 

можливо, якусь іншу редакцію і в неї буде інший номер: або на заміну, або… 

я не знаю, як це буде виглядати.  

Добре. Колеги, з урахуванням всього сказаного проект порядку 

денного, якщо ваша ласка, за основу і в цілому одразу затвердити.  

Хто - за такий підхід, колеги? Проти? Утрималися? Дякую дуже. 

Добре. Колеги, тоді рухаємося по порядку денному: законопроект 1010. 

Ще раз зупинилися… Ми ухвалили рішення по 74 поправці, на 75-й 

зупинилися. Пані Галина Янченко доповідач по цьому законопроекту. 

Прошу, пані Галина.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Пропозиція - 75-у відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну секунду. Колеги, тоді є пропозиція   75 

поправку… Галина? 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Відхилити  75 поправку, колеги. Хто за те, щоб 75-у 

відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже. 

76-а.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. 76-а - також  відхилити.  Вона…  

 

_______________. Єдине, що  я хотів би сказати, тут технічна помилка 

паном Власенком допущена:  абзац 39  не "викласти в редакції", а "видалити" 

мало бути написано, а зареєстровано як "викласти". Насправді… 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну і тут повторена редакція  першого читання 

насправді, якщо я правильно розумію. 

 

_______________.  І тому саме  він  хотів там написати "видалити".  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Так, пропозиція відхилити таку правку, тому що 

власне… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми можемо  насправді визначатися тільки  щодо 

того, що фактично  подано. Тобто  ми не можемо казати,  "а насправді він  

мав на увазі інше". Перепрошу, колеги. Тому, да,  колеги, 76-а - пропозиція 

відхилити.  

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

77-а пропозиція.   

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Відхилити.  

 

ГОЛОВУЧИЙ. По 77-ій, колеги, тоді. Хто за те, щоб відхилити. Проти? 

Утримався? Дуже дякую, колеги. 

78-а.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Також  пропозиція - відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колега, 78-а. Хто за те, щоб відхилити?  Проти? 

Утримався? Дуже дякую.  

79-а.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Пропозиція - відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, хто за те, щоб  79 поправку відхилити?  



Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 

Колеги,  просто щодо порядку ведення давайте наступним чином: щоб 

ми кожну не обговорювали, я просто дивлюся на вас, колеги, дивлюся, чи є  

коментарі, зауваження: якщо  немає, одразу ставлю  на голосування 

пропозицію доповідача. Гаразд? Дякую дуже. Тоді 79-у ми відхилили.  

80 поправка, колеги. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Відповідно також відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, 80-а - пропозиція відхилити. Хто – за? 

Проти? Утримався? Один. Дуже дякую. 

81-а. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Пропозиція - відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, ну це прямо суперечить концепції законопроекту.  

Колеги, 81-а. Хто – за те, щоби відхилити? Проти? Утримався? Дякую 

дуже. 

82 пропозиція. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Пропозиція - відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ярославе, ваша поправка.  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Ну, насправді у нас пропозиція більш чітко 

прописати ті пункти, власне, забезпечення робочих прав, які мають бути 

захищені у викривача, там і стосовно відпустки, і стосовно інших моментів, 

якими теж можемо маніпулювати. Тому тут два варіанти. Підтримати діючу 

статтю - це більш вузько, на нашу думку. У нас викладено більш ширше. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире, будь ласка. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Тут у мене до пана Ярослава питання. А що саме 

означає включення до неформальних "чорних списків"? 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. На деяких роботах використовують технологію - 

недопуск людей на місце роботи, коли їх ставлять на листок і просто... Зараз 

якусь легку форму цього ми бачимо в Міністерстві охорони здоров'я. Це 

мається на увазі. 

 

СЮМАР В.П. Слухайте, я тут скажу так. У нас "чорні списки" в моїй 

практиці найчастіше зустрічалися в засобах масової інформації. Якщо їх 

будуть допускати чи не допускати у зв'язку з тим, чи є вони викривачами 

корупції, то буде взагалі смішно. Тобто це дуже широке трактування, його 

треба пояснювати. Я тут погоджуюсь з Володимиром, що воно не є, так би 

мовити, юридичним, правовим, включати його в тіло закону, відверто 

кажучи, буде багато дискутивних трактувань. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, з нами є експерт Роберт Сіверс. Я, з вашого 

дозволу, також попрошу його прокоментувати. Роберте, будь ласка. 

 

СІВЕРС Р.В. Дуже дякую.  

Доброго дня! Я повністю погоджуюсь із зауваженнями пана депутата. 

Я хочу додати, що норма, яка запропонована паном Юрчишиним, вона 

трошки переобтяжена. Ну, тобто ідеться про те, що не дотримано принцип 

правової економії. Фактично перелічені способи, і в будь-якому випадку цей 

перелік не є вичерпним, з одного боку, а з іншого боку наводяться такі 

досить, ну, побутовою мовою, такі схеми, які як би на хлопський розум 

розуміються, і вони так викладаються. Тобто, якщо ми викладемо саме так, 

от наприклад, про схеми, то тоді треба в суді буде саме доводити от такий 



спосіб саме, от прямо так, як виписано в законі. Звичайно, що можуть бути 

різні застосовані види, різновиди таких схем, і відповідно це буде звужувати 

можливості для захисту своїх прав. Тому в будь-якому випадку, мені 

здається, що редакція в першому читанні, яка запропонована, вона краща. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, якщо ми обмінялися думками, є пропозиція 

визначатися. Є пропозиція відхилити, Ярославе, якщо ви не наполягаєте, з 

урахуванням озвученого в дискусії. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Перший, ну, тобто я наполягає, що насправді у нас є 

краще, ну, краще визначення, яке дає більший захист викривачам, але, ну, це 

моя особиста позиція. Тому, як визначиться комітет, тобто якщо комітет 

підтримує існуючу норму, я не бачу якихось проблем, тому що насправді 

вона виписана юридично мінімалістично, так що, можливо, і легше буде 

працювати з нею. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тому є пропозиція - 82 поправку відхилити. 

Правильно я розумію, Галина? 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, хто за те, щоби 82-у відхилити? Проти? 

Утримався? Один. Дякую дуже. Два, перепрошую, два. 

83 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г. 83-я – є пропозиція відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, по 83-ій. Хто за те, щоби відхилити? Проти? 

Утримався? Дякую дуже. 



84 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Пропозиція і наполягання відхилити цю правку, тому 

що вона виключає цілий пункт, який передбачає захист трудових прав 

викривача. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, колеги, це суперечить фактично меті цього 

законопроекту, тому 84-у є пропозиція відхилити, колеги. Хто – за? Проти? 

Утримався?  Дякую дуже, колеги. 

85-а, 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. 85-а і 86-а пов'язані, є пропозиція відхилити обидві. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Відхилити обидві, правильно? 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тоді 85-а, 86-а, якщо немає інших 

коментарів… 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Є заперечення? 

 

КУДІНСЬКА І.М. Можна коментар? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка. Тільки представтеся, будь ласка. 

 

КУДІНСЬКА І.М. Доброго дня, Інна Кудінська, громадська організація 

"Трудові ініціативи". Ми просто з практики можемо сказати про те, що 

негативні заходи - це дійсно те, що застосовується дуже часто. Ті самі 

догани. Догани - ми можемо на практиці сказати і пані Ларисі Гольник, і пані 



Димніч з НАЗК, - це дуже часта практика, чи зменшення кількості робочих 

годин. По суті, це правомірні дії роботодавця, але насправді це дуже великий 

вплив на викривачів.   

І тому ми пропонуємо… і ми вважаємо, що саме оце формулювання, 

воно важливе і воно повинно залишитися в законі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так ми ж якраз і пропонуємо відхилити поправку, яка 

виключає це формулювання. 

 

КУДІНСЬКА І.М. А, саме щоб воно залишилося... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, звичайно. 

 

КУДІНСЬКА І.М. Да, дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Колеги, тоді пропозиція 85-у і 86-у відхилити 

і зберегти редакцію першого читання, яка справді захищає викривача. Хто за 

те, щоби відхилити ці дві? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги.  

87 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  87-а, колеги, тут є пропозиція відхилити. І якщо є 

заперечення з боку авторів поправки… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги… 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Не наполягають. Тоді пропозиція - відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Оскільки суб'єкт подання не наполягає, 87-у - 

пропозиція відхилити. Хто – за? Проти?  Утримався? Один. Дякую дуже.  

88 поправка.  



 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, 88-а - пропозиція відхилити. Хто за те, щоби 

відхилити? Проти? Утримався? Троє. Щиро дякую.  

89 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Відхилити, оскільки передбачає виключення цього 

додаткового захисту для викривачів. 

(Загальна дискусія) 

  

СЮМАР В.П. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Навпаки, ми розширювали цей перелік якраз для 

того, щоб у тому числі: перше – мати краще поле для регулюванню по 

конфлікту інтересів і друге – мати краще поле для регулювання по, скажімо, 

близьким особам. Бо, грубо кажучи, якщо там, наприклад, мати, яка не 

проживає поруч із декларантом, не вважається внаслідок цього членом сім'ї, 

але продовжує бути близькою особою. Вона заслуговує захист? Здається, що 

да. Якщо ми переходимо тут від визначення "близьких осіб" до "членів сім'ї", 

то фактично ми навпаки звужуємо коло тих, кого потенційно можна 

захищати, якщо я правильно розумію. 

 

СЮМАР В.П. Анастасія, давайте так: я дуже за захист викривачів, але 

це може призвести до низки зловживань. Давайте будемо теж в цьому плані 

об'єктивними, тому що у нас таке широке коло, де якась, вибачте (я не знаю, 

як це українською, вибачте, забула) золовка і тому подібне, сестра невістки і 

тому подібне. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сестри невістки, до речі, там, мені здається, нема.  



 

СЮМАР В.П.  Я утрую… Але насправді дуже широке у нас там коло, 

можна зараз підняти його і зацитувати, і нам самим здасться це трішки 

надмірним….. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозуміла. 

Ярослав Юрчишин. І, мені здається, там було від експертів прохання 

про виступ - Олександр Коляденко. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Я дуже коротко. Насправді тут доцільно 

використовувати "близькі особи", оскільки це іде від функціоналу. Тобто 

якщо на них тиснуть, лише тоді вони можуть, власне, вимагати, навіть не 

вимагати, а звертатися по процедурі для захисту їх прав. Тобто насправді… 

 

_______________. Тут треба правити. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Тут немає потреби правити, тому що насправді 

послідовність тут дуже чітко написано: "викривачу, його близьким особам, 

права яких порушені…" 

 

_______________. А де тут так написано? Тут написано просто: 

"викривачу, його близьким особам не може бути відмовлено у проведенні чи 

продовженні ………" (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. У зв'язку із повідомленням про можливі факти 

корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень. 

 

_______________. (Не чути) 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Воно є в наступному пункті 105. Зважаючи, що закон 



фактично іде в комплексі, тому у даному випадку я великих проблем тут не 

бачу. 4 стаття цього ж… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Четверта частина.  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Четверта частина цієї ж статті: "викривачу і його 

близьким особам, права яких порушені", - і там даються певні гарантії. 

Тому… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Фактично це прив'язується не до кола осіб, а до факту 

порушення/непорушення прав.  

І, якщо можна, Олександр Калітенко. 

 

КАЛІТЕНКО О. Олександр Калітенко, юридичний радник 

Tрансперенсі Інтернешнл Україна. З Директиви ЄС про захист викривачів 

там встановлюється навіть більш ширший перелік осіб, які підпадають під 

захист. Це не тільки близькі особи, а і особи, які допомагали викривачу у 

здійсненні його повідомлення про корупцію тощо. І те, що зараз близькі 

особи вони абсолютно обумовлені і логічно, підтримую пана Ярослава, який 

до цього висловлювався, і те, що наразі близькі особи можуть бути теж 

захищені, це відповідає і судовій практиці, тому що вони можуть страждати. 

Ми займаємося 6 років захистом викривачів і бачимо, що якщо не захистити 

близьких осіб , їх права можуть бути порушені. 

 

_______________. (Не чути) 

  

КАЛІТЕНКО О. Так, директиві це відповідає. 

 

_______________. (Не чути) 

  



_______________. Ми минулого тижня його розширяли. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1029. У законопроекті 1029 ми розширили якраз цей 

перелік, для того щоб мати захист, краще регулювання по конфлікту 

інтересів і краще регулювання у томі числі по подарункам. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не можемо, тому що зараз ми обговорюємо 

законопроект 1010. 

 

СЮМАР В.П. …… мені подобається ця ідея, яку озвучив експерт, з 

приводу тих осіб, які допомагали у викритті. Її тут немає, цієї правки?  

 

КАЛІТЕНКО О. Її наразі тут немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, колеги, але дивіться, я просто звертаю увагу, 

що 89 поправка вона, якщо я правильно розумію, не щодо третьої частини, 

яку ми обговорюємо, до формулювання по близьким особам, а вона щодо 

другої частини: "у разі відсторонення працівника, який є викривачем, від 

виконання трудових обов'язків не з його вини оплата праці здійснюється у 

розмірі середньої за останній рік". Тому, колеги, це фактично про оплату 

праці.  

Є пропозиція 89-у, Галина, правильно я розумію, відхилити? 

Правильно?  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Да.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Логічно. 

Колеги, 89. Хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже, 

колеги. 

90 поправка. Галино. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Пропозиція - відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги,  ми насправді щойно це  обговорювали, оце 

якраз  вже  про  четверту частину, де йдеться, про порушення яких  

гарантованих законом прав може застосовуватися поновлення, щодо 

порушення яких. Тому  пропозиція 90 поправку… Володимире,  коментар? 

 

КАБАЧЕНКО В.В.   Я спочатку  так само подумав, як і ви, і тут скоріш 

за все пан Фріс керувалася тією логікою, що він до цього виключив частини  

один-три  статті  53-4 , але ж стаття 53-4 вона состоит из  п'яти частин. І тому  

ця правка  вона наразі… слова "частин  першої-третьої" виключити. Тобто 

тут треба  залишити, щоб  повністю всі  статті залишились. Ну, читайте   

четверту частину  "викривачу, його близьким особам… всупереч 

положенням  частин першої-третьої цієї статті гарантується поновлення  їх 

порушених прав".  "Всупереч положенням частини першої-третьої" треба 

викреслити як і пропонується паном Фрісом, тому що  у нас п'ять частин у  

статті  53-4.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, але про  охоронювані права  йдеться якраз тільки 

в першій-третій частинах, ой, в першій-третій, да. Тому логічно, що  четверта 

посилається на   перші-треті перед нею. Тут  не йдеться про розширення прав 

цієї  правкою,  тут йдеться якраз про невизначеність, якщо я правильно  

розумію. І, може… Пане Роберте, допоможіть нам.  

 

СІВЕРС Р.В. Так, це, власне, те, про що питалася Вікторія. Тут є… 



тобто тут є  прив'язка функціоналу близьких  осіб до цього… Тому я цілком  

погоджуюся про  рекомендацію  - виключити цю правку. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Відхилити поправку, правильно? 

 

СІВЕРС Р.В. Тому що в комплексі  якраз тоді ці всі дії вступають в дію, 

коли є… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Порушення прав. 

 

СІВЕРС Р.В. … права порушені. Порушені права.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Причому  конкретних прав…  

 

СІВЕРС Р.В. Тобто перший, другий, третій пункт  діє тільки тоді, коли  

порушені права, не по  автоматичному, а тільки, коли права порушені, тоді 

це… А відповідно,  якщо правку врахувати, то вони будуть діяти апріорі з  

моменту заяви. Тобто людина заявляється викривачем  - і її права починають  

захищати.  

 

_______________. Але ж  вона    набуває статусу викривача саме з  

моменту заявлення. Тобто…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але це не змінює цього факту. 

 

СІВЕРС Р.В. Якщо її не порушили права, то які права мають бути 

захищені? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поновлені. Порушення прав, поновлення прав 

прив'язується до порушення прав, це логічно. 



Добре. Колеги, 90 поправку пропозиція - відхилити. Хто за те, щоби 

відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 

91 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 91 поправку. Колеги... 

 

_______________. Не наполягаю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягаєте, правильно? 

 

_______________. Ні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Колеги, в зв'язку з цим 91 поправку 

пропозиція - відхилити. Хто – за? Проти? Утримався? Дякую дуже. 

92 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, 92-у - пропозиція відхилити. Хто - за? 

Проти? Утримався? Двоє. Щиро дякую. 

93 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропозиція - 93-ю відхилити. Хто – за те, щоби 

відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже. 

94-а. 

 



ЯНЧЕНКО Г.І. Відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропозиція - 94-у відхилити. Хто – за? Проти? Один? 

 

_______________. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утримався? Троє утрималися. 

95 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Пропозиція - відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, 95-у - пропозиція відхилити. Хто – за те, 

щоби відхилити? Проти? Утримався? 

96-а. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Пропозиція - відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вона фактично дуже схожа на попередню. Правильно 

я розумію? 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Тут насправді, колеги, те, що ми обговорювали на 

початку нашого засідання. Є ряд правок, які є, ну, фактично або 

дзеркальними, так їх можна назвати, або такими, що просто дублюються 

щодо різних норм. І подібну правку ми вже відхиляли вище, тому пропозиція 

і тут її відхилити. Це ідеться про фактично те, що дана правка пропонує 

перекласти відповідальність доведення або підтвердження того, що 

інформація є достовірною, на викривача. 

 

СЮМАР В.П. Ні, це не про те правка. Це правка про те, що вступають 

в права, у разі якщо... 



 

ЯНЧЕНКО Г.І. ...воно було достовірним. 

 

СЮМАР В.П. Достовірним, да, ніякі зобов'язання на нього не 

накладаються. Питання: коли вступає в силу захист прав? Ми про це 

дискутували в контексті моєї правки. Тут така логіка, що якщо це був 

свідомий наклеп, а ми включили ці права... До речі, там є далі, яким чином 

людина позбувається цих прав, якщо це був свідомий наклеп? 

 

_______________. Нема. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є питання, в нас, ми до цього дійдемо, там буде 

питання про спростування інформації і відшкодування шкоди. Тому, колеги, 

95-а, 96-а, ми вже обговорювали. Пропозиція - відхилити. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Відхилити, да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте визначатися, колеги. Хто - за те, щоб 95-у, 

96-у, вони однакові по суті, відхилити? 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Проти? Утримався? Троє. Дякую дуже. 

97 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. 97-у - відхилити. 

 

_______________. Це у нас по що? Про .... 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Про право викривача на конфіденційність та 



анонімність. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, а ми можемо 97-у, 98-у і 99-у разом 

розглядати? Бо фактично, якщо я правильно розумію, всі ці 3 поправки про 

те, щоби виключити всю редакцію статті. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Їх нема сенсу по окремості розглядати, мені здається. 

Колеги, 97-у, 98-у, 99-у є пропозиція відхилити, для того щоби зберегти нову 

статтю про право викривача на конфіденційність і анонімність. 

Обговорювали вже це на попередньому комітеті. 97, 98, 99 - пропозиція тоді 

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

Правка номер 100. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Пропозиція - відхилити. 

 

_______________. ...... інформації. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, чи інші думки? Нема. Пропозиція - 100 

поправку також відхилити. Хто – за?  

 

СЮМАР В.П. (Не чути)  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Тому що є як мінімум 3 канали, в тому числі… 

 

СЮМАР В.П. Він же листується, правильно?  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Якщо це скринька для повідомлень, то йому в скриньку 

для повідомлень кинути? Тобто як це практично працює?  



 

СЮМАР В.П. А чому ні? 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні, мається на увазі ящичек. Вибачте, old school.  

 

_______________. Застаріле мислення.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, колеги, 100 поправку пропозиція все-таки 

відхилити.  

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

101 поправка.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Так само - відхилити пропозиція.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 101 поправку пропозиція… Володимире, будь ласка.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Я лише хочу від себе добавити, що це фінансове 

стимулювання викривача ставати викривачем може мати дуже негативні 

наслідки. Ми наразі…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую, Володимире, вибачте, що перебиваю.   

 

КАБАЧЕНКО В.В. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо я правильно розумію, що ця поправка про те, 

щоб виключити частину третю статті за незаконне розкриття відомостей… 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Я вибачаюсь, це наступна. Да. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. …про викривача настає відповідальність… Далі по 

тексту.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хороший коментар… Прошу? 

 

_______________. Яка відповідальність настає? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За незаконне розкриття відомостей про викривача 

настає відповідальність, передбачена законом.  

Пане Роберте, може, ви нам підкажете: за незаконне розкриття 

відомостей про викривача настає відповідальність, передбачена законом, 

який тут режим відповідальності передбачений? Це частина третя нової 

статті 153 з позначкою 5. 

 

СІВЕРС Р.В. Ну, я так розумію, що тут вжито слово "закону" якраз для 

того, щоб не конкретизувати вид відповідальності, тому що в залежності від 

конкретних… 

 

_______________. (Не чути)  

 

СІВЕРС Р.В. Да, в залежності від конкретних обставин цього 

порушення буде визначатися вид. Тому це може бути зловживання, може 

буде перевищення якесь, розкриття службової таємниці. Тобто це багато чого 

може бути. 

 

_______________. (Не чути)  

 

СІВЕРС Р.В. Да. Це може бути сукупність якихось складів. Ну, тобто… 



Тому воно в загальному визначено, що визначено законом.  

 

СЮМАР В.П. Так, а все-таки, яка буде відповідальність?  

 

СІВЕРС Р.В. Так, а все-таки буде в залежності від конкретних ситуацій 

буде визначатись відповідальність, в залежності від ознак складу того 

порушення, яке буде в діях встановлено тієї особою, яка… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Незаконно розкриває.  

 

СІВЕРС Р.В. … незаконно розкрила цю інформацію, звичайно. Це 

нормальна абсолютно конструкція.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Або… я моделюю, я  припускаю, може йтися про  

що: про  розкриття таємниці слідства, може йтися про незаконне поширення 

персональних даних. Що ще може бути? 

 

СЮМАР В.П. (Не чути) 

 Мета закону  - насправді  захистити викривача. Ця норма з моєї точки 

зору,  цьому не сприяє, якщо ми не конкретизуємо, що  розкривається 

фактично особа. Ми там пишемо, щось от можна так  трактувати… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги,  давайте так визначатися. 

Перше.  Поправка  101, вона про те, щоб оцієї частини третьої  не було 

взагалі. Замість  цього альтернативи… колеги, альтернативи  цій   нормі 

першого читання  у нас у порівняльній таблиці, в принципі, немає.  Тому  

пропозиція по 101-ій - визначитися і відхилити, якщо ваша ласка, а  чи треба 

ще щось додати, дискутувати окремо.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Колеги,  і тут, якщо я теж не помиляюся, то  



відповідальність певну, її потрібно в процесуальні кодекси буде  вносити. 

Тобто це, в принципі… Да, от пан Роман хоче додати щось  або 

прокоментувати.   

 

ІВАНІСОВ Р.В. Так, законопроектом передбачено внесення змін в 

Адміністративний кодекс, де  буде відповідальність  адміністративна за  

розповсюдження  інформації  відносно викривача.  Якщо це буде стосуватися 

виключно  якоїсь інформації. Якщо це буде стосуватися слідства, то це буде 

відносно кримінальна відповідальність.  

 

_______________.  (Не чути) 

  

ІВАНІСОВ Р.В. Звісно, це  відсилочна норма, ми не можемо 

прописувати повністю кодекси, описано законом,  в яких  передбачена як 

кримінальна, так і адміністративна відповідальність.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тобто логіка така, що  в Законі "Про запобігання 

корупції" ми  подаємо відсилочну  норму, а в  Кодекс про адміністративні  

правопорушення додаємо сутнісну норму.  Відповідно, колеги,  пропозиція - 

101 поправку  відхиляти.  

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

102 поправка.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так розумію, йдеться  про те, щоб повністю 

виключити статтю  про винагороди викривача. Пропозиція - відхиляти, 

колеги. 

Хто – за те, щоб  відхилити 102-у? 

 



_______________. А можна  викласти коментар? Я підняв руку. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, колеги, давайте закінчимо  голосування. Ваші 

поправки, які стосуються змісту статті, по суті вони далі, Володимире.  

 

_______________. Добре.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому, якщо можна, давайте закінчимо   визначатися 

по 102-й. Колеги, я дуже прошу, будь ласка, ще раз: хто - за те, щоби 102-у 

відхилити? Хто – проти? Утримався? Дякую дуже. 

103-я. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. По 103-ій хочу зазначити, що насправді цей концепт і 

підхід до винагороди, він дискутувався досить активно при обговоренні, в 

тому числі із експертним середовищем, така пропозиція. Але зрештою було 

прийнято рішення: все ж таки давати можливість викривачу отримати 

винагороду одразу після вступлення... після судової ухвали, для того щоб, 

знову ж таки захистити його і надати йому певне матеріальне забезпечення, 

винагороду, особливо у випадках, якщо він може, наприклад, втратити 

роботу або вирішити піти з роботи у зв'язку із певним тиском. Тому 

пропозиція по 103-ій - відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, Володимире, я, з вашого дозволу, також 

прокоментую.  

Логіка законопроекту і логіка, в принципі, підходу винагороди 

викривача полягає в тому, що винагорода викривача прив'язана не до того 

факту, чи спроможуться органи виконання, я перепрошую, виконавча служба 

фактично знайти і стягнути в дохід держави те, що треба знати і стягнути, а 

до того, чи викривач дав інформацію, яка призвела до обвинувального 

вироку. І це принципово різні речі, тому що викривач, який дав інформацію, 



допоміг розкрити злочин, це призвело до обвинувального вироку, він свою 

роботу виконав фактично, а далі робота фактично виконавчої служби. І чи 

змогла виконавча служба, або АРМА або, інші органи, які займаються 

розшуком і поверненням цих активів, виконати свою роботу, ну, це вже, 

скажімо, не дуже питання викривача, якщо я правильно розумію. Будь ласка, 

прокоментуйте. 

 

_______________. Ну, концептуально, перш за все, я проти винагороди. 

Але якщо ми вже говоримо про винагороду, то, по-перше, ми пропонуємо 

скасувати поріг, з якого виникає право викривача на винагороду. Як пані 

Галина сказала, що, можливо, це фінансова винагорода також буде 

застосовуватися там для компенсації... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую, Володимире, ця поправка про те: він 

має право на винагороду у разі надходження до державного бюджету 

грошового розміру предмета корупційного злочину. Ця поправка про це. І я 

дуже прошу, колеги, щоб ми обговорювали конкретно зміст поправки, а не 

всі норми законопроекту одночасно.  

 

_______________. Тоді стосовно цієї поправки. Чи не вбачаєте ви за 

необхідне компенсувати викривачу гроші  лише з того моменту, коли вони 

вже надійшли до державного бюджету? Тому що ми говоримо про 

викривача, він викрив корупцію. Ті, хто займається корупцією, там люди 

дуже, скоріш за все, розумні, вони знають, яким чином приховати гроші або 

зробити так, щоб їх не виплатити до держави. 

 То яким чином державний бюджет буде компенсувати ці гроші 

викривачу, якщо до державного бюджету ці гроші не поступили? І яка саме 

стаття державного бюджету, а це є видаткова стаття, буде покривати ці 

видатки? Таке питання до всіх. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо можна, колеги, пане Роберте Сіверс, 

прокоментує. 

 

СІВЕРС Р.В. Дуже дякую. 

 Я хотів би просто звернути увагу шановних народних депутатів на те, 

що тут саме і застосовано слово "винагорода", а не відшкодування. В цьому і 

різниця полягає. Бо відшкодування якраз.... особа, яка має право на 

відшкодування, вона приречена, на жаль, чекати, поки дійсно, як сказала пані 

Анастасія, чекати, поки виконається рішення суду в частині виконання по 

цивільному позову. А в даному випадку йдеться саме про винагороду. Тобто 

не може бути в принципі мови про те, що особа ця буде чекати винагороду 

через 5, 10 років, коли виконається це рішення суду.  

 

_______________. Я так розумію, що ви це покладаєте на уряд, який 

має забезпечити це, незалежно від того, які кошти надійдуть в бюджет чи не 

надійдуть. У мене тільки питання: а від чого обчислюється? Від, умовно 

кажучи, оціночної вартості,  я так розумію, майна, правильно? 

 

_______________. Ні, там є ліміт. Там є ліміт від... ну, як це? 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Колеги, насправді це має бути встановлено у рішенні 

суду, тобто який розмір збитків було завдано або яка... 

 

_______________. Від збитків було? 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Ну, якщо це, наприклад, були збитки завдані державі, і 

викривач викрив інформацію, то ця сума буде встановлена в рішенні суду. 

 

_______________. …поаплодую отакій нормі. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Олександре, ви маєте що додати? 

 

_______________. Дякую дуже. 

У нас викривач зазначений як фізична особа, яка повідомила про 

можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень і 

інших порушень Закону "Про запобігання корупції". Закон "Про запобігання 

корупції" визначає, і, наприклад, підготовку НАЗК Національної 

антикорупційної стратегії, підготовку щорічної доповіді, затвердження 

антикорупційних програм різними міністерствами. Наразі не дуже можна 

очікувати в суді, якщо викривач повідомив про якісь дії, які призвели до 

незатвердження антикорупційної програми, або затвердження з 

неврахуванням корупційних ризиків через діяльність співробітників 

міністерства, які від цього збитки держави будуть. 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія в Прикінцевих, Перехідних положеннях 

законопроекту є норма, по якій Кабмін має зробити пропозиції щодо 

фінансування цієї статті. Тобто логіка законопроекту, якщо ви питаєте суто 

про логіку законопроекту, а не про концепцію, логіка збережена, це питання 

врегульоване.  

Добре. Колеги, ми... 

 

СЮМАР В.П. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, станом на зараз в нас заперечень щодо цього 

немає від уряду, відповідно рухаємося так. Будуть заперечення, буде їх 

конкретний зміст і конкретне заперечення – будемо тоді розглядати, якщо це 

буде в межах нашої компетенції. Колеги, ми обмінялися думками.  

103 поправка, Галина, правильно я розумію, відхилити? 

 



ЯНЧЕНКО Г.І. Да. 

 

_______________. Я вибачаюсь. Але ж, ну дивіться, 103 поправка, 

читаю, 117 абзац: "Право на винагороду має викривач, який повідомив про 

корупційний злочин, грошову... розмір предмет якого або завдані державі 

збитки від якого у 5 тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового 

мінімуму". А навіщо тоді цей поріг встановлювати? Я про це говорив в своїй 

правці, ви сказали, що це не до цієї... 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Я сказала, що зміст правки про це не говорить. 

 

_______________. Добре. Якщо ми хочемо все ж таки стимулювати, 

або відшкодовувати, або виплачувати винагороду викривачу, навіщо тоді 

встановлювати мінімальний рівень? 

 

СЮМАР В.П. Бо концепція .... не підпадає. Розумієте? 

 

_______________. Добре. Ми захищаємо всіх викривачів... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми говоримо, що право на винагороду має викривач, 

який розкриває злочин, починаючи від певного розміру шкоди або 

предмету... 

 

_______________. А у чому сенс? 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Для того, щоб заохочувати розкривати злочини, в 

яких державі було завдано значні збитки. Не всі, а значні. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Добре. Тоді питання: навпаки, ми не заохочуємо 

викривачів викривати злочини… 



 

_______________. Які не мають матеріальної складової, але можуть 

бути пов'язані з корупцією.  

 

КАБАЧЕНКО В.В.  …менше ніж 9,6 мільйонів гривень. Тобто ми дуже 

так якось конкретизуємо, хто… Ми дуже з вами конкретизуємо портрет 

майбутнього викривача.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми просто визначаємося… Колеги, ми визначаємося 

щодо державної політики насправді заохочення викривачів.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Ні, ми вводимо новий термін викривача.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире, дозвольте, я закінчу. Чи ми заохочуємо 

всіх викривачів, чи ми заохочуємо тільки тих викривачів, які можуть нам 

повідомити інформацію про справді значні збитки держави і великий 

предмет злочину.  

Якщо ваша ласка, то ще Роберт Сіверс хотів прокоментувати.  

 

СІВЕРС Р.В. Дуже дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Роберте. 

 

СІВЕРС Р.В. Ще один коментар з цього приводу. Справа в тім, що 

кожен із заходів повинен бути адекватним і витрати бюджету повинні бути 

співмірні з тією інформацією, її важливістю, яка надається викривачем… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І користю.  

 

СІВЕРС Р.В. … і корисністю, дійсно. Відтак ми не будемо 



застосовувати заходи безпеки до осіб, які, наприклад, є загроза винесення їм 

догани. З іншого боку… 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Ні, заходи безпеки ми застосовуємо.  

 

СІВЕРС Р.В. Да зачекайте. З іншого боку, очевидно, що той об'єм 

гарантій, який надається цим проектом і надасться цим законом, він є в рази 

просто більший, ніж те, що є зараз. І цього достатньо для того, щоб 

простимулювати і, головне, захисти викривачів, які повідомляють про дрібні 

факти корупційних правопорушень. І тільки у випадку, якщо це дійсно 

суттєво і йдеться про кримінальний злочин, і не просто кримінальний злочин, 

а ще й тяжкий і особливо тяжкий, тобто йдеться про збитки великі, тільки 

тоді йдеться про винагороду. Тобто стимулювання не повинно 

перетворюватись на додаткову зарплатню викривачу – це не основний його 

вид діяльності, основний – це робота у відповідних органах, а це як би дуже 

добра, скажімо так, надбавка за те, що він доброчесний. Це стимулює 

навколо нього середовище і його самого.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, чи будуть ще якісь думки щодо цієї 

поправки? Колеги, тоді пропозиція по 103 поправці визначатися, і пропозиція 

- насправді все-таки відхилити. Володимире, з усією повагою.  

Колеги, хто за те, щоб 103 поправку відхилити? Хто за те, щоб 103-ю 

відхилити, колеги? Не Володимира, а поправку.  

 

_______________. Дев'ять. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто – проти? Колеги, хто - проти?  Утримався?  

 

_______________. Шість.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, колеги. 

104 поправка.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  У 104 є дві складових. Одна пропонує підняти розмір  з 

п'яти до  п'яти… ага, опустити, так зменшити поріг, з якого починається, 

може починатися винагорода. І друге частина  - те,  про що ми   щойно 

обговорювали, - це, власне, відшкодовувати лише після повернення і також  в 

разі повернення коштів до бюджету, тобто якщо  кошти будуть вилучені. 

Другу частину ми вже  обговорювали, її варто  відхиляти. По першій 

частині моя пропозиція - також  відхилити, таким чином,  загалом пропозиція 

- правку  відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мені здається, пан Олексій піднімав руку. 

 

_______________. Я хотів певні міркування  висловити,  щоб, можливо,   

запустити обговорення. Ми в попередньому законопроекті про  цивільну 

конфіскацію передбачили  поріг, після якого  настає відповідальність   

мільйон гривень. Ну, тобто   вже мільйон гривень ми  вважаємо значимим 

для того, щоб  застосовувати певні санкції до  людини, вже якісь 

провадження починати і конфіскувати майно. Це, з одного боку, і це 

підштовхує нас до думки, що, напевно, логічно і інститут викривачів також  

прив'язати до цієї суми  для  того, щоб  якраз  викривачі могли моніторити і 

викривати ті справи вже з тієї планки, з якої починається по  факту 

відповідальність, яку ми вже  ухвалили.  

Інша  логіка, яка  нас може стримувати  від такого рішення,  - це те, що 

у нас  дуже  велика частина людей в країні  задіяна  в корупційних 

правопорушеннях, якщо бути чесними. І так як  наша норма передбачає  

компенсацію не тільки в разі повернення  суми, не тільки компенсацію тих 

грошей, які взагалі можна повернути в державний бюджет, а в принципі 



еквівалент суми завданої шкоди, тобто ця шкода може бути такою, яка не 

може бути повернути до державного бюджету, то може виникнути ситуація, 

що масово викривачі будуть вказувати на здійснену шкоду в еквіваленті 

якоїсь суми і державний бюджет буде виплачувати цю винагороду, але не 

поповнюватись від відшкодування взагалі. І, таким чином, ми по суті 

подвоюємо розмір шкоди, нанесеної державному бюджету. Бо, з одного боку, 

спочатку корупціонер вкрав, з іншого боку, викривач сказав, що корупціонер 

вкрав, але гроші неможливо повернути, і ми ще маємо викривачу ці кошти 

виплатити. І ми подвоюємо розмір шкоди для держави.  

Тобто є дві позиції. Одна нас підштовхує знизити планку, а інша 

позиція нас застерігає, що ми можемо навантаження на державний бюджет. І 

давайте тут обговорювати, яку зайняти позицію з цих двох.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Ну, дивіться, колеги, ще раз, пропозиція державної 

політики заохочення викривачів, яка міститься в цьому законопроекті, - це 

заохочувати викривача за те, що фактично, ну, плюс-мінус в силах 

викривача, а саме: надання інформації, яка дозволяє притягти до 

відповідальності і мати обвинувальний вирок. Далі питання фактичного 

стягнення в дохід держави шкоди, що суд присудить до конфіскації.  

Стягнення в дохід держави - це питання, яке, м'яко кажучи, виходить за межі 

впливу викривача, і відповідно, чи ми справді хочемо компенсацію 

заохочення йому прив'язувати до дій інших органів, ніяк не пов'язаних з 

повним виконанням викривачем із свого громадського обов'язку? Давайте 

так це обговорювати. 

 

_______________. Тоді можна, якщо ми виходимо з такої логіки, я як 

депутат-мажоритарник бачив ситуацію на місцях і ступінь зубожілості з 

жебрацтва людей, і в тому числі в органах влади. І я розумію, що за дуже 

невеликі суми люди будуть намагатися викривати, для того щоб заробити той 

мільйон, не знаю, 500 тисяч гривен, чи 200 тисяч гривень. І ми реально, якщо 



опустимо планку… Ну, чи 5 тисяч, да, ну, дуже  невеликі суми людей  

мотивують навіть ризикувати життям і … ну, коротше, я  не буду далі 

розвивати  цю думку, і ми таким чином, якщо  спустимо планку, ми все ж 

таки   запустимо велику хвилю викривання фактів корупції.  Але це буде  

дороге задоволення, і от тут наші рішення, по суті,  зводяться до  того, що 

якщо ми хочемо запустити   реальну хвилю викривання  зловживань різних  

корупційних, ми повинні цю   планку знизити, але просто враховувати  те, що 

навантаження держбюджету зросте. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, Ярославе, будь ласка.  

 

ЮРЧИШИН Я. Р. Насправді треба  усвідомлювати, що має бути  

рішення суду стосовно виплати.  І рішення суду, за логікою… так, в суді, 

однозначно. … 

 

_______________. Ні, не в суді… в Україні. 

 

  

ЮРЧИШИН Я.Р. Так, колеги, ми зараз пишемо… як би концепція  

законотворення - це не під існуючу ситуацію, а це враховуючи  ризики  і 

існуючу ситуацію на перспективу.  Ну, хоча  у  нас з дуже  багато зараз, що  

робиться не так, але воно б  так мало бути.  

Тому в даному випадку – перше -  ми маємо захист, що  суд приймає 

рішення, ми апріорі презумуємо, що з судом домовленостей немає і, що це… 

Далі.  Ми маємо настання  кримінальної відповідальності за, власне, 

корупційний  злочин,  там незаконне збагачення, 6,5 тисяч непрожиткових  

мінімумів. І тут логічно планка  навіть  дещо нижча  за цей поріг. Тобто, 

умовно кажучи,   ми вже  синхронізувались. Ми синхронізуємо  не цивільну 

конфіскацію, а  незаконне збагачення, я зараз скажу, бо насправді це набагато 

серйозніший злочин.  Чому? Тому що інститут  викривання  є новий  для 



України.  Він у нас  впроваджений з  2014 року. Ви чули про якихось 

відомих  викривачів? Їх можна порахувати на пальцях  однієї руки. Секунду! 

Для того, щоб   апробувати механізм, його  потрібно апробувати  там, де, 

можливо,  його там,  умовно кажучи,  помацати, пощупати, подивитись, як 

воно працює, щоб справді не було  фальсифікацій, про які ти говориш. Бо 

якщо на національному рівні - тут ще увага  нормальна, у вас в округах, якщо 

ми дуже понизимо, особливо, як  пропонується, там до  500 неоподаткованих 

мінімумів - це  менше  мільйона, то такі викриття  посиплються і 

посиплються, і тоді створити там схемку на  трьох, так, там умовно кажучи,  

корумпований представник правоохоронних органів, корумпований місцевий 

суддя наклепати рішень, поставити вимоги до бюджету і виїхати собі, цілком 

реалістично. 

Тому я за те, зважаючи стимулювання і тому подібне, ми нижчі рівні 

ми стимулюємо захистом, збереженням роботи, тобто іншими механізмами, а 

винагороду все-таки доцільніше зараз, щоби насправді подивитися, як воно 

працює, в нас немає спеціалістів для роботи, ну, з викривачами насправді, 

НАЗК, яка несе цю відповідальність, Галя, хто працює там, Саша, хто працює 

з цією сферою, можуть сказати, як там працюють із викривачами. 

 

_______________. Так їх же і не буде, цих спеціалістів. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Власне, для того, щоб вони були, спочатку краще 

попробувати на меншому колі. І це менше коло тут нормально виписане. 

Тому я підтримую...  

В мене є дискусія стосовно, власне, винагороди. В мене теж є ця 

правка, я, ну, насправді теж, скажімо, не переконаний, що ми настільки добру 

маємо судову систему, щоб покладати все на суд, тому я теж давав цю 

правку. Але стосовно пониження, ну, я би зараз цього точно не робив, щоб 

ми просто не отримали фейкового механізму, яким потім розчаруємося. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Плюс, Олексію, дивіться, прив'язувати винагороду 

викривача, яка своєю чергою прив'язана до вироку в кримінальній справі, 

обвинувального вироку, до порогу для цивільної конфіскації - це трошки 

нелогічно, бо на те він і є цивільний процес, щоби там мати менші пороги, і 

кримінальний процес для того, щоби мати більші.  

Ми обговорювали цю концепцію щодо незаконного збагачення, 

цивільної конфіскації, співвідношення, коли обговорювали цей законопроект. 

І ці пороги, вони насправді дозволяють викривачам, скажімо, включитися в 

розкриття випадків незаконного збагачення, якщо, дасть Бог, нарешті буде 

ухвалений цей  законопроект. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. У зв'язку із цим пропозиція: ставити на голосування 

відхилення. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую, пані Галина, ще була від Анатолія 

Бурміча рука піднята. 

 

БУРМІЧ А.П. Якщо .... два слова скажу. Ми ж давайте не забуваємо, 

що у нас, крім цих викривачів, є інші правоохоронні органи, де Кримінально-

процесуальним кодексом, Законом про ОРД прописані такі ж самі викривачі, 

то єсть надходження інформації про правопорушення: це і заяви, колективні 

заяви, це і акти ревізії, це якщо брати ОРД, то і агентура, оперативно-технічні 

засоби – це все викривачі. І ми створюємо якісь, ну ладно, так модно, хай 

буде. Я погоджуюсь з тим, що не можна опускати цей поріг, тому що ми те, 

що країну розоримо, це однозначно. Раз. Друге: всі будуть завалені якимись 

цими окремими викривачами. А що із заявником робити, к примеру, і так 

далі? Давайте спробуємо хоч на якомусь високому порозі, спрацює воно чи 

не працює, хай як пілотний проект, тому що хаос буде. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому пропозиція - відхилення даної правки. 



 

_______________. Я просто, Ярославе, до вас звертаюсь.  

Я вважаю, що жодна людина у здоровому глузді не буде викривати 

мільярдні схеми, тому що її просто ліквідують фізично. Тому високі пороги 

не спрацюють як мотивація фінансова для викривання, вони спрацюють 

лише в більш дрібних справах, де точно у людині є відчуття, що над ним не 

буде здійснено фізичної розправи. От це такий коментар. Тому, якщо ми 

покладаємось, що хтось там буде олігархів викривати за пару мільйонів 

гривень, то це, мені здається, смішно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, там не пару, там можна отримати до 12-ти станом 

на зараз, це достатньо велика сума. 

 

_______________. Ви якби почитали, які люди пишуть заяви, на 

мільярди, просто наша правоохоронна система і вище керівництво не хочуть 

працювати, тому що вони всі в схемах ……. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Колеги, колеги, якщо ваша ласка, поки ми не 

зайшли в обговорення світоглядних речей, колеги, колеги, пропозиція - 104 

поправку відхиляти. 

Хто за те, щоб 104-у відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже 

колеги. 

105 поправка. Я так розумію, взагалі виключити…... 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Так, тому пропозиція - відхилити правку. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є пропозиція, щоб відхилити.  

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

106 поправка. 

 



ЯНЧЕНКО Г.І. 106-у і 107-у пропоную розглядати разом і обидві 

відхилити.  

 

_______________. Можна по 106-ій з врахуванням по аргументації по 

відхиленню 104 поправки? Прошу її врахувати редакційно,  а саме в частині 

встановлення фіксованого відсотку, тобто прибрати зменшення порогу до 

тисячі мінімальних заробітних плат. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але не більше... 

 

_______________. Але не більше ..... прибрати... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто щоб був фіксований 10 відсотків... 

 

_______________. Так, так, з урахуванням аргументації до 104 правки... 

(Загальна дискусія)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. 

Колеги, якщо можна, пан Роберт, щоби всі почули коментар. 

 

СІВЕРС Р.В. Так. Дуже дякую. 

Справа в тім, що, з одного боку, встановлення фіксованого розміру – це 

дійсно такий антикорупційний захід, немає дискреції, як би так. Але тут 

справа в тім, що бувають дійсно різні випадки, і йдеться про те, що можуть 

бути декілька викривачів з різним об'ємом інформації. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Роберте, я перепрошую. Колеги, а можна музичний 

супровід якось вимкнути, будь ласка? 

 

_______________. (Не чути)  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Ну, я не знаю, в кого це, але, якщо можна, 

давайте спробуємо поки без релаксу. 

Вибачте, Роберте, продовжуйте, будь ласка. 

 

СІВЕРС Р.В. Тобто ідеться про те, що може бути різний об'єм 

інформації і відповідно суддя має визначити, і розподілити навіть, там є 

прописані ці випадки, розподілити цей розмір. Тому кожному по 10 відсотків 

навіть буде несправедливо з точки зору, якщо цих викривачів декілька. 

 

_______________. Дивіться, це потрібно тоді розглядати у комплексі із 

111 правкою, де пропонується розподіляти рівномірно між всіма 

викривачами, це по-перше, це я даю відповідь на те, що у когось є різна 

інформація, це по-перше. 

По-друге, Кримінально-процесуальним кодексом не встановлено таких 

понять, як "більш важливо" чи "менш важливо". Є докази, які мають пряме 

або косвене відношення до доказової бази. Тому, яким чином суд без 

наявності у Кримінально-процесуальному кодексі визначення таких понять 

буде вирішувати питання, чия інформація є більш корисною, не зрозуміло. 

 

СІВЕРС Р.В. Я пояснюю. Дивіться, там серед тих критеріїв до 

інформації, яка може бути надана викривачем, ідеться про те, що має бути 

доказано у кримінальному провадженні. Цей перелік чітко визначений 

Кримінальним процесуальним кодексом. Отже, для того, щоб мати право на 

винагороду чи претендувати на винагороду, достатньо інформації, яка 

доводить хоча б одну із цих обставин. Але цих обставин там більше, до 10-

ти. Один приніс інформацію, яка стосується трьох таких обставин, 

складових, а один - про одну, от вам і вирішення  цього питання. Якщо буде 

йтися про те, що один про одне,  один про одне, суддя побачить  і 

розподілить цю винагороду  відповідним чином порівну. Але уравніловку 



тому таку не можна допускати.  

 

_______________. Я перепрошую, я  хочу нагадати, що суддя діє 

виключно на підставі  закону. А в цьому випадку він  буде керуватися 

вимогами норми кримінально-процесуального кодексу там немає такого  

визначення,  яким чином він…. вирішувати, яка     інформація більш корисна,  

яка ні, яким чином він  обґрунтує це,  покладаючись на норми  кримінально-

процесуального кодексу.  

 

СІВЕРС Р.В. Так в цьому законі якраз критерії  визначаються. 

 

_______________. Так це норми  матеріального права, а є ще норми  

кримінально-процесуального права.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Колеги, хочу тут ще додати до цієї дискусії, внести  

деяку ясність. По-перше,  власне, також прокурор  може  пропонувати, 

оцінювати,  які   факти були більш важливими для  відкриття кримінального  

провадження, для процесу доказування і так далі. Це є один момент, один 

запобіжник. Інший - це те, що  ми дозволяємо насправді оскаржувати  

викривачу рішення суду в частині розміру  грошової винагороди. Тобто, 

якщо  викривач вважає, що його  обділили  грошовою винагородою, то він 

може  подати фактично  апеляцію.  

 

_______________. Я хочу зауважити, пані  Галино, прокурор не 

визначає  важливість доказової бази, він  підтримує державне обвинувачення, 

а оцінку  доказам надає  суд. Тому прокурор не може пропонувати суду  

врахувати ті чи інші докази як ті, які більш, ну, які  є  переважнішими над  

іншими. 

 

_______________.  Насправді прокурор інформує.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ще якісь коментарі з цього приводу? 

 

_______________. Він  інформує, але  він не визначає…  

 

_______________. Звичайно, суддя оцінює, суб'єктивно суддя оцінює. 

Так, немає іншого  механізму, хто міг би оцінити і розподілити  цю 

винагороду  між… і встановити значення для   результативного завершення 

провадження  кримінального, крім судді. Ну, тільки суддя, так. І критеріїв 

достатньо, тобто йдеться   про те, що хоча б одна ознака… допомогли   

встановити хоча б одну, та, яка підлягає доказуванню, це вже право на 

винагороду. Інша справа, що у когось більше об'єми, більш важлива 

інформація, а у когось чутки, але теж важливі. Вони, наприклад, стали 

підставою для того, щоб потім провести слідчі дії певні і закріпити це в 

доказову цю базу і все таке інше. І в цьому сенсі ця інформація може бути 

важливіша або менш важлива, скажімо так. Ну, в кожній конкретній справі, 

по-іншому і не визначити. І в жодній країні світу по-іншому не визначається. 

Просто порівну не роблять. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую, колеги, Володимир тримає руку, 

якщо можна, давайте дамо слово. Будь ласка. 

 

_______________. Це дуже красиво звучить, але хочеться зробити так, 

щоб це хоч якимось чином працювало. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Володимире.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. У частині встановлення фіксованого відсотку 10 

відсотків я хотів би підтримати свого колегу Олександра і сказати, що коли 

ми говоримо в межах 10 відсотків, це повністю не кореспондується з тим, що 



ми вже написали в нашому законопроекті. Є людина, яка повідомила про 

факт вчинення корупції, вона отримала статус. Потім є обвинувальний вирок, 

він або є, або його немає. Якщо обвинувальний вирок є, людина отримує 

винагороду. Обвинувального вироку немає, ті аргументи і ті докази, які вона 

надала, вони не були повноцінними. Немає обвинувального вироку – немає 

винагороди. Тому фіксована частина, фіксована ставка у 10 відсотків – це є 

єдине правильне рішення і це є виключно одне рішення, що кореспондується 

із логікою цього закону. Я ще раз хочу наголосити: немає обвинувального 

вироку, значить докази, які були надані, вони були або недостатні, або 

погані.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антон Поляков. Олексій Жмеренецький. 

 

ПОЛЯКОВ А.Е. Просто кажучи, якщо ми зафіксуємо ставку, то ми 

прибираємо корупційний ризик, і пан Роберт сам про це тільки що сказав. 

Правильно? Тому що нікому не зрозуміло, як суд буде вирішувати або 1 

відсоток, або 2, або 5, або 10, або суддя скаже через помічника, що я вам 10 

зроблю, але 5 ви повинні занести мені у кабінет. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антоне, тут логіка насправді така сама, як і в тому, як 

суд визначається: чи покарання при санкції від 5 до 10 років буде 5, 6 або 10. 

Також суд визначає, виходячи із конкретних обставин справи. Тобто це 

загальний, в принципі, підхід, підхід кримінального процесу. 

Колеги, якщо можна, Роберт, потім – Олексій Жмеренецький і потім 

переходимо до ухвалення рішення. 

 

СІВЕРС Р.В. Дуже коротко і спрощено змоделюємо ситуацію. Одна 

особа почула десь інформацію, десь проходячи повз… (Шум у залі) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, якщо можна, давайте по черзі. 



 

СІВЕРС Р.В. Я про фіксацію. Проходить і почула якусь інформацію, 

робить це повідомлення закритим каналом. Ця інформація стає підставою для 

відкриття кримінального провадження, реєстрації в ЄРДР. А інша особа бере 

і копіює якісь відповідні договори і приносить, по суті, частину, там, не знаю, 

половину кримінальної справи, яка пов'язана із первинним повідомленням. 

Питання: хто надав більше допомоги слідству? Звичайно, що договори, тому 

що це копії, відповідно проведені слідчі дії, виїмки і все таке інше. 

Відповідно… (Шум у залі) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, давайте по одному, я вас дуже прошу!  

 

СІВЕРС Р.В. … суддя буде слухати прокурора, який, звичайно, теж 

суб'єктивно оцінить… 

 

_______________. Ми зараз кажемо не про розподіл… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ……., будь ласка, давайте… Я всім дам 

слово, по одному, будь ласка.  

 

СІВЕРС Р.В.  Йдеться про те, що ви пропонуєте, ви сказали: всім по 10 

відсотків. Ну, як товари по  гривні. 

 

_______________. Скажіть, будь ласка, а була б можливість принести б 

договори, якщо б не було заяви до ЄРДР і включення до ЄРДР? Чому ви 

вирішуєте, що договори - більш важлива інформація? Якщо б не було 

сповіщення до ЄРДР, не було б можливості взагалі ці договори .…. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, в нас, якщо можна, ми все-таки давайте 

повагу один до одного проявимо, будемо по руці: Олексій Жмеренецький, 



Олена і Ярослав. І, колеги, якщо можна, на цьому давайте згортати дискусію 

і ухвалювати рішення.   

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. Я дуже підтримую метод моделювання, який 

запропонував Роберт, я продовжу цю думку.  

Припустимо, є група людей, колег, які виявили і знають про 

корупційне діяння, і всі хочуть заробити на цьому. Вони розділяють всю 

доказову базу на частинки, один якийсь вслух, один документ відсканував, 

інший другий документ відсканував, третій свідчення дав і так далі. То в 

мене виникає питання: ми 10 відсотків на всіх розбиваємо, чи ми кожному 

даємо по 10 відсотків, чи ми… 

 

_______________. На всіх. 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. Правильно. То я тоді не розумію, як можна 

фіксувати відсоток 10 відсотків, якщо він і так… 

 

_______________. (Не чути)  

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. Ми можемо… Sorry! Ми можемо зафіксувати 

10 відсотків на всіх, але розподіляти вже якось пропорційно важливості 

доказів, але загальну суму 10 відсотків фіксувати. Ну, це як компроміс. Все. 

Тоді я погоджуюсь. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але, дивіться, про це буде 111 поправка, я правильно 

розумію?  

 

_______________. Це наступна поправка.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз ми обговорюємо лише: або ми фіксуємо 10 



відсотків, або це від 0 до 10. Давайте так.  

Пані Олена, Ярослав. І переходимо до рішення. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Я теж хотіла сказати на підтримку. В цій же 106-й і 

107 статті ми кажемо лише про 10 відсотків. Тут чітко ж сказано: від 

грошового розміру предмету корупційного злочину. Ну, зрозуміло, що мова 

іде про одну справу. А 111-а, ми до неї потім дійдемо. 

 

_______________. Я перший аргумент не зрозумів, ну, зовсім не 

зрозумів. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Ми говоримо про говоримо про фіксацію 10 

відсотків... 

 

_______________. У межах 0 – 10. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто, пані Олена, тут питання: чи ви пропонуєте 

зафіксувати 10 відсотків, чи лишити люфт 0 – 10? 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Ні, 10, 10, я якраз підтримую те, що сказав Антон, 

що потрібно залишати 10. А те, як ми будемо розподіляти... 

 

_______________. І рзподіляти між тими, хто долучився до викриття. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Да, да, тому що справа одна. 

 

_______________. То вже наступне, ми зараз просто .... 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, був запит на коментар від... Колеги, будь 



ласка! Ярослав Юрчишин, і рішення. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Дивіться, насправді, якщо розглядати в комплексі, а 

по-іншому цю правку розглядати не можна, то вона, з одного боку, вона 

забирає в судді дискрецію, тобто суддя справді не може тому, хто 

сподобався, дати більше, тому, хто не сподобався, дати менше. І тут йдеться 

не про комплекс, а, ну, насправді за однакові справи ми маємо прецеденти, 

коли судді в одних і тих самих справах виносять, ну, різні вироки. Тобто ми, 

з одного боку, зменшуємо, з іншого боку, і тут я би підтримував двома 

руками, з іншого боку, якщо чути те, що говорив експерт, є різного роду 

інформація. Одна інформація дає пряму наводку на злочин і заслуговує, ну, 

фактично стовідсотково 10 відсотків, і не питання. Інша непосередньо 

підштовхує і більше працюють правоохоронці, тобто там: я чув про, але я не 

маю фактів належних. В такій логіці, насправді, в такій логіці оця дискреція 

від 1 до 10, чи там від 0,5 до 10, вона виглядає логічною, тобто я почув як би 

експерта. Питання для мене насправді зараз ключове: чи ми готові нашим 

суддям давати таку дискрецію? І тут, скоріше за все, ні. Але ми перебуваємо 

в реформі, власне, судової системи, де би мали би стимулювати, власне, 

викривачів давати максимально перевірену достатньо інформацію. Бо може 

бути яка ситуація? От в "Нафтогазі" людина працює, вона почула про 

наявність певної схеми, біжить одразу повідомляє, матеріалу ще не зібрано. 

Розуміючи, що в такому випадку вона заробить 0,5 в кращому, чи 1, вона не 

буде далі працювати в "Нафтогазі", наражатися на небезпеку, про яку казав 

Олексій, і збирати інформацію, щоб насправді вибрати максимальний рівень 

винагороди. І одна, і друга концепція насправді життєва. Тут питання, що ми 

зараз ставимо. Ми зараз тільки апробовуємо цей механізм. Якщо ми 

зафіксуємо 10, то це і буде правило на перспективу. Ну, бо насправді нижче 

ми вже точно не опустимо, і люди до цього звикнуть, як це кажуть, за нижчу 

зарплату працювати точно не будуть.  

 



_______________. Але 10 від якої суми?  

 

ЮРЧИШИН Я.Р Це ми дискутуємо, це ми будемо і по інших правках 

дискутувати. Тому я насправді не маю остаточного рішення... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В чому пропозиція?  

 

ЮРЧИШИН Я.Р Я насправді би більше зараз схилявся до того, щоби в 

першому варіанті, власне, запропоновану суб'єктом законодавчої ініціативи. 

Чому? Бо для мене відповіді по фіксації 10 немає. Людина принесла одну 

довідку чи, умовно кажучи, конкретно діло готове, що от завтра в суд і 

приймає рішення, вона отримує і так, і так 10.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, якщо ваша ласка, ми обмінялися думками, 

ми всі почули аргументи один... Колеги, ми всі почули думки один одного. В 

принципі, всі мали можливість свою позицію сформувати. Давайте, будь 

ласка,  переходити до ухвалення рішення. 

Пані Галино, яка пропозиція по цій поправці? Ми про 106 поправку 

говоримо.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Власне, пропозиція була все ж таки відхилити, з мого 

боку, тому що для того, щоб якраз також стимулювати викривачів надавати 

максимальну кількість фактажу, яка може, по-перше, лягти в основу 

кримінального провадження, а по-друге, допомогти правоохоронним органам 

довести цю справу до суду, тому пропонується все ж таки робити певну 

градацію і вже давати це у суд. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, є пропозиція від доповідача по 

законопроекту. Я, з вашого дозволу, поставлю на голосування пропозицію. І 

відповідно дискусія відбулася, давайте визначатися.  



 

ЯНЧЕНКО Г.І. І хочу додати, що саме таку логіку вкладали автори 

законопроекту. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Автори законопроекту, це правда, колеги. Це правда. 

І я певну логіку в цьому бачу.  

По 106-й пропозиції, ще раз. Колеги, давайте переходити до 

голосування, будь ласка. 

 

ПОЛЯКОВ А.Е. У мене є запитання. Якщо ми проголосуємо за цю 

правку, чи буде поставлена на голосування правка моя редакційна? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Редакційна в тому, щоб 10 відсотків… 

 

ПОЛЯКОВ А.Е. Зафіксувати,так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступна буде поправка 110, вона фактично тотожна 

по змісту того, як ви пропонуєте редакційно вашу врахувати. 107-а, 

перепрошую. Вона якраз говорить про 10 відсотків, вона логічно… 107-а. 

Вона логічно буде наступна, ми тоді проголосуємо її. Якщо проголосуємо її, 

буде вважатися редакційно ухваленою ваша.  

Чи така логіка сприймається? Галино?  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Да, може бути. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, пропозиція 106 поправку відхилити.  

 

_______________. А 107-у? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми зараз визначаємося по одній поправці – 106-й. Ні 



по якій більше, тільки по цій, колеги. 

Пропозиція 106-у - відхилити. Хто за те, щоб 106-у відхилити, колеги? 

Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги.  

107-а поправка, колеги. Пропоную визначатися без дискусії насправді, 

бо вся дискусія вже відбулася. Суть поправки в тому, щоб зафіксувати розмір 

винагороди на рівні 10 відсотків, незалежно не від чого, з усією прив'язкою 

до вироку.  

Пане Володимире, з усією повагою, дискусія вже у нас відбулася по 

цьому. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Це моя поправка, я маю право. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви хочете ще раз провести цю дискусію?  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Не дискусію, коментар до цієї правки.  

Колеги, я б дуже хотів би наголосити вашу увагу на те, що під час 

нашої дискусії відсотків 80 з вас, і в тому числі експерт, говорять про те, що 

не закон про викривачів, а це закон про людей, що будуть отримувати за це 

гроші. Ми навіть у своїй дискусії дуже рідко використовуємо слово 

"викривачі", ми виключно думаємо, яким чином він збагатиться і скільки 

грошей він отримає. Сам принцип винагороди, мені дуже складно… Мені 

дуже складно зрозуміти, чому вам так складно зрозуміти, що коли викривачу 

за викривання платять гроші, то він же не є викривачем у прямому сенсі, він 

є людиною, яка хоче заробити гроші на викриванні. Це вже зовсім інше, це 

вже фінансове стимулювання. І для фінансового стимулювання викривача не 

треба розробляти цілий законопроект, яким ми захищаємо і права, і близьких 

людей, і членів сім'ї. Це виключно фінансове стимулювання людини, що хоче 

збагатитись там за рахунок чогось іншого, це не викривач, як на мене. 

Дякую.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Ярослав, Галина, і переходимо до ухвалення рішення, 

колеги, ми обмінялися думками.  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Я просто не можу не відреагувати. У нас легше 

проходять питання захисту викривачів тільки з однієї причини, бо тут немає 

дискусії. Дискусійно в усіх країнах, які приймали механізм викривачів, - це є 

винагорода. І в Сполучених Штатах, Британії, в Норвегії працює винагорода, 

працює нормально чи…  

 

_______________. Працювала.  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. … працює, і далі працює. Зараз оскаржено в 

Конституційному Суді ці правки, але все одно людина, яка викриває 

суспільно значущу інформацію, навіть в межах, тобто в статусі свідка, має 

можливість на повернення коштів.  

Тому в даному випадку дуже важливо не маніпулювати: викривачі 

отримають кошти. Ми справді поставили достатньо високий поріг, 5 

мільйонів – це серйозне викриття. І тому нам потрібно зважено, справді, 

випрацювати цей механізм.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Йдеться про 5 тисяч мінімальних прожиткових 

мінімумів - це 10 мільйонів гривень.  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. О'кей. Ну, почнемо з 10-и. Да, щось ми психанули.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, Галина, будь ласка.   

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Да. Також до концептуального обговорення хочу 

надати, що насправді одна з основних проблем, з якими зіштовхуються 

викривачі по всьому світу, – це страх втратити роботу і відповідно страх 



втратити засоби до існування для себе і своєї сім'ї. Тому, власне, оцей 

основний страх, його в першу чергу ми і закриваємо, або наша відповідь на 

нього є в тому числі грошова винагорода. Саме в цьому і полягала 

принциповість включення такого додаткового засобу стимулювання в цей 

законопроект.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Ні, цим законом ми… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире, якщо ваша ласка, не могли б ви 

дозволити Галині закінчити, потім є рука… 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Так це дуже різні речі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире, якщо ваша ласка, ми дозволимо Галині 

закінчити, потім є піднята рука від Олександра, а потім, колеги, я вас ще раз 

дуже прошу, будь ласка, ми обмінялися думками, ми йдемо по другому, 

третьому, двадцять п'ятому колу, всі мали можливість сформувати позицію. 

Будемо переходити до ухвалення рішення і кожен свою позицію 

голосуванням підтвердить.  

Галина, щиро перепрошую. Будь ласка.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Тобто грошова винагорода є нашою відповіддю і 

останнім, і основним аргументом на той випадок, якщо викривач все одно 

переживає, що попри закладені в законопроекті інструменти захисту, різного 

роду запобіжники від звільнення там і так далі, і тому подібне, є ця грошова 

винагорода. 

І конкретно по цій правці. Хочу звернути вашу увагу, що фактично 

дана правка не лише встановлює фіксований відсоток, 10 відсотків забирає, 



слово "у межах ", а і також фактично не передбачає другу частину, а саме: 

встановлення верхньої планки грошової винагороди. Тому пропозиція... Ну, 

якщо в такому формулюванні, то пропозиція – відхилити правку. Якщо є 

редакційні пропозиції, то прохання висловлювати їх. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, в нас була піднята рука від нашого колега 

Олександра Ткаченка. Колеги, і на цьому, як я вже сказала, все, якщо можна.  

Олександр передає слово Володимиру. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Я настільки переживаю за інститут викривачів, що 

забув про другу частину своєї правки. Тому що ми все ж таки тут 

встановлюємо ліміт, що там 10, у межах до 10 відсотків: від 9 600, до...  але 

не більше ніж 14 мільйонів гривень. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ми точно про 107 поправку говоримо? 

 

_______________. Да, да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бо тут просто… Я зачитаю як звучить 107 поправка: 

"розмір винагороди становить 10 відсотків від грошового розміру предмета 

корупційної злочину або розміру завданих державі збитків від злочину". 

Крапка. 

 

_______________. Проблема в тому, що там написано: викласти в такій 

редакції, а оригінал... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Частину другу викласти в такій редакції. 

 

_______________. А в оригіналі, там був: від 9 600, ну, здається, до 14, 

але не більше ніж 14 мільйонів гривень. 



 

ЯНЧЕНКО Г.І. Оригінальна редакція складається з двох речень. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А ви говорите: тут всю частину скоротити до одного 

речення. Чи є якась інша пропозиція? 

 

_______________. А я говорю, що, перше - 10 фікс, і друге – повністю 

прибираємо максимальний поріг. Викрили корупціонера на 500... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ні. Як це буде звучати? Як норма буде звучати? 

 

_______________. Так і буде. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, як ваша поправка, без другого речення? 

 

_______________. Да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, я так і сказала, колеги. Колеги, давайте 

визначатися по цій поправці. Ми обмінялися думками. Ще раз, всі мають 

можливість сформувати свою думку. Колеги, поправка про те, щоби 

встановити розмір винагороди викривача, не з порогом і ні з чим, 10 

відсотків. Все, крапка. Без можливості його збільшити, зменшити. Є вирок -  

є 10 відсотків, немає вироку – нема 10 відсотків. Все.  

Ще якась пропозиція? 

 

_______________. Просто у нас далі немає поправок, які б могли 

зафіксувати ці 10 відсотків. Але в редакції, коли нема верхнього порогу, 

частина колег не проголосує. То я б пропонував компромісний варіант. 

Залишити... 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще є 108 поправка, Юрчишина.  

 

_______________. Ну, да, але вона дуже... 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Вона про інше дещо.  

 

_______________. Вона про інше. Я би запропонував Володимиру 

погодитись на таку пропозицію: зафіксувати відсоток, але все-таки 

залишити... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але не більше абсолютної цифри якоїсь. 

 

_______________. Да, і тоді б ми проголосували з радістю за цю 

редакцію. 

 

_______________. Так, це логічно. Я підтримую.  

 

_______________. Фіксуємо 10 відсотків. 

 

_______________.  Але з верхньою... 

 

_______________. Там встановити поріг. 

 

_______________. Да, з порогом. І залишаємо друге речення. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Який поріг?  

 

_______________. Ну, 3 тисячі, як було сказано, 3 тисяч мінімальної… 

 

_______________. Як в першій редакцій було.  



 

_______________. Як в оригіналі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто фактично, колеги, я підсумую пропозицію. 

Дивіться, зараз в першому читанні є редакція: винагорода у межах 10 

відсотків визначається судом. Пропозиція редакційна по поправці, яка 

прозвучала: встановити, що 10 відсотків, без "у межах", без можливостей 

грати відсотком, але встановити, що не може перевищувати 10 відсотків, 

грубо кажучи, але не більше ніж 3 тисячі мінімальних заробітних плат, 

встановлених на час вчинення злочину. 

 

_______________. Так, залишаємо. Так, Анастасія.  

 

_______________. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І в такій редакції така пропозиція. Ще якісь 

пропозиції по цій поправці, Галино? 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Ну, в такому випадку редакційно я пропоную її 

сформулювати, якщо буде виставлятись альтернативне, як перше речення 

частини другої статті 53-7 викласти в такій редакції. Але нагадаю, що все ж 

таки логіку, яка стоїть за тим, щоб визначити розмір грошової винагороди в 

межах, вона залишається. І автори законопроекту вони, в принципі, також 

наполягали саме на такому формулюванні і на такому механізмі. Тому 

загалом моя пропозиція – це відхилити. Але я прошу ставити на голосування 

і нехай визначається, власне, комітет.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тоді пропоную таку логіку. В хронології 

надходження пропозицій. Є пропозиція від Галини – відхилити. Давайте 

визначимося по ній. Якщо не буде підтримки для відхилити, тоді поставлю 



на голосування пропозицію редакційно 107-у викласти… але редакційно 107-

у, не по всій частині другій обговорюваної статті, а тільки по першому 

реченню. Така логіка розгляду питання влаштовує? 

Колеги, добре, тоді пропозиція перша від пані Галини 107 поправку 

відхилити. Хто за те, щоб, колеги, 107 поправку відхилити, прошу 

визначатися. 3 колеги.  

 

_______________. Ви разом ставте… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні, колеги, так не вийде. Давайте, вони різні.  

Колеги, є 3 людини, які за те, щоб відхилити.  

Хто – проти? 4. Утримався, колеги? О'кей. Тоді по цьому, колеги, 

рішення не прийнято. 

Наступна пропозиція. Колеги, слідкуйте, будь ласка, чи я правильно 

зрозуміла, чи правильно формулюю. Наступна пропозиція така по 107 

поправці. Вважати ухваленою редакційно, врахованою, перепрошую, 

редакційно в наступному формулюванні: речення перше частини другої 

статті 53 з позначкою 7 викласти в такій редакції… Далі зберігається 

редакція "розмір винагороди становить 10 відсотків", як по тексту поправки. 

Це перше речення, ми викладаємо його. Але ми лишаємо із першого читання 

речення "розмір винагороди не може перевищувати трьох тисяч мінімальних 

заробітних плат, установлених на час вчинення злочину". Правильно я 

озвучую пропозицію, колеги?  

Пропозиція тоді врахувати редакційно 107 поправку в тій редакції, в 

якій я щойно озвучила, колеги. Хто за такий підхід? Проти? Утримався? 

Один. Дякую дуже, колеги.  

Тоді по 107 поправці ми дійшли згоди нарешті. Ура! Дякую, колеги.  

108 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Є  пропозиція врахувати редакційно, а саме: додати із  



даної поправки частину "після  ухвалення обвинувачувального  вироку  

суду". І пропоную таким чином, щоб  редакція цієї частини звучала 

наступним чином. Також із  урахуванням рішення, яке ми прийняли перед 

цим по 107 поправці. "Розмір винагороди становить 10 відсотків від 

грошового розміру предмета корупційного  злочину або  розміру завданих 

державі збитків від злочину після  ухвалення обвинувачувального  вироку 

суду. Розмір винагороди   не може перевищувати трьох тисяч  мінімальних 

заробітних плат, встановлених  на час вчинення злочину". Тобто фактично  

ми фіксуємо ще раз, що на таку  винагороду викривач може  претендувати 

після  ухвалення  обвинувачувального  вироку  суду. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ще раз, щоб ми  правильно всі  зрозуміли, чи 

правильно я зрозуміла. У нас тоді  частина друга обговорювана буде звучати 

з  урахуванням поправки 107 і, якщо ми ухвалимо,  108-ї, редакція     буде 

звучати наступним чином: "Частина друга. Розмір винагороди становить 10 

відсотків від грошового розміру предмета корупційного  злочину або  

розміру завданих  державі збитків від злочину  - далі - після ухвалення  

обвинувального вироку  суду. Розмір  винагороди не може перевищувати 3 

тисяч мінімальних заробітних  плат, встановлених на час  вчинення злочину?.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Так, саме так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги,  які ще пропозиції  по цій поправці? Тоді 

пропозиція:  врахувати  редакційно так, як щойно  зачитала. Правильно я 

розумію, колеги? 

Пропозиція тоді 108-у врахувати редакційно в тій редакції, яку щойно 

озвучила. Колеги, Хто – за таку пропозицію?  Проти? Утримався? Один. 

Дякую дуже.  

109 поправка.  

 



ЯНЧЕНКО Г.І. Аналогічні  поправки ми вже розглядали  і відхили їх. 

Відповідно пропозиція  - відхиляти  109-у. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, 109-у, колеги, і якщо ваша ласка, 110-у я би, 

якщо можна, також пропонувала разом із цим відхилити, ми її вже декілька 

разів в різних місцях відхиляли, немає сенсу обговорювати.  

109-у і 110-у хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? Один. 

Дякую дуже. 

111 поправка, колеги.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Пропозиція - врахувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, колеги, але ми тут говоримо про солідарний 

розподіл винагороди. Ми наче, мені здається, в процесі обговорення 

вирішили, що…  точніше, звучала думка, що все-таки має бути не 

солідарний, а можливість визначитися відповідно до внеску кожного 

конкретного викривача.  

 

_______________. Так, прозвучала. Але я все ж таки наполягаю на цій 

правці, тому що не зрозуміло, яким чином буде суд обґрунтовувати 

важливість тих чи інших доказів. Я хочу ще раз повторитись, що 

Кримінально-процесуальний кодекс передбачає прямі або косвені докази, і не 

містить визначення таких понять, як важливі, або найменш важливі, або 

найбільш важливі. Тобто, яким чином суд буде це фіксувати у вироку, не 

зрозуміло.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мені здається, тут більше не про докази, а про внесок 

викривача у доказування, радше так, чи я неправильно розумію?  

 

_______________. Так, а це і є доказом. Це і є доказом будь-яка 



інформація, яка… Після того, як відомості включаються до ЄРДР, це 

становиться доказовою базою.   

 

_______________. (Не чути) 

  

_______________. Ну, та, що буде …… і відповідно до якої будуть 

надаватися, ну, ці оціночні судження. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ще якісь думки по цій поправці? Олексій.  

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. Я знову наведу той приклад, який наводив 

перед цим. Припустимо, що… Це на прикладі, мається на увазі, змоделюємо. 

Надійшла інформація до органу про правопорушення, але цей орган ще 

недореформований, там є недоброчесні працівники, вони швидесенько 

просять своїх, скажімо так, друзів довнести ще ту саму інформацію вже від 

інших, третіх осіб. В результаті та винагорода, яка мала б бути надана 

справжньому викривачу, розподіляється  через афілійованих осіб, яким 

"злили" інформацію  з органу влади. Тобто  таке формулювання  - це  прямий 

стимул  для  корупційних правопорушень  з боку правоохоронних органів, 

"зливати" інформацію і розподіляти просто  між різними  викривачами 

винагороди.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги! Олена, Володимир, Олександр, якщо можна, 

в такій логіці.  

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Ну, я хочу сказати, Олексію, якщо  так моделювати, 

то так можна  спеціально якусь інформацію  постійно "зливати". Так ми в 

будь-якому випадку… Так ми хоча б між справжнім і несправжнім   будемо 

ділити, а не віддавати все тим колегам, які… да.  Тобто, якщо  ми моделюємо 

відразу на, скажімо так,   недореформований   орган, то це взагалі не буде  



працювати. Мені просто здається, що цей  аргумент не працює. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А по суті пропозиція яка? 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. А по суті я підтримую цю правку, тому що ми  теж є 

її вносили. Я теж за те, щоб  розподіляти солідарно, тому що той приклад, 

який був наведений: хтось перший подав,  хтось додав більше  доказів, - ну, 

це причинно-наслідкові зв'язки і тут  дуже важко визначати, що  повинно 

менше або  більше… Тому що не було б першого - не буде другого, ну, 

умовно кажучи. Я за солідарний розподіл  між викривачами. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Був запит на… Олексій Красов, була піднята 

рука, і потім Олександр.  Олександр знімає. Олексій! Колеги, ще раз. 

Тоді пропозиція, пані Галина, яка? Відхилити, я перепрошую,  

враховувати поправку, якщо  я правильно розумію? 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.   Врахувати так.  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Для уточнення з мотивів.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І тут з мотивів? 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Насправді для того, щоб голосувати,  я хочу 

зрозуміти. Тобто  у нас є 10 відсотків. Три людини  приймали участь у  

викритті. Один підштовхнув  інших, ну, певний,  скажімо  так, мотиваційний  

крок. Інший, насправді працюючи в  департаменті, зайшов документи, які  

можуть  аргументувати; і третій там публічно їх висвітив. Вклад різний,  

найбільше небезпеки зазнавав той, хто, власне, знаходив  ці документи, там 

могло статися всіляке. Перший, в принципі   якби його ключове завдання - це  

ти зможеш, давай… Всім по три з половиною? 



 

_______________. Так, але без  наявності одного елементу не буде 

суцільного складу правопорушень.  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Я для логіки, я для  розуміння логіки. Тобто ми  всіх 

стимулюємо однаково? Тобто це ..... солідарно, а пропорційно. 

(Загальна дискусія) 

  

ЮРЧИШИН Я.Р. Це називається: пропорційно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, це називається солідарно. 

 

_______________. Солідарно, за законодавством. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропорційно - це якраз пропорційно. 

 

_______________. Ну, можна ще додам? Ну, тому що не факт, що 

другий, той, який починає шукати ці документи, зробив би цей крок без 

першого, умовно кажучи, і це може бути дуже гарним стимулом якраз для 

усіх учасників процесу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я так розумію, є від когось із експертів... 

Колеги, якщо ваша ласка, порядок, порядок такий буде в нас ведення: 

коментар від експерта - і ми переходимо до ухвалення рішення. 

 

КУНДРИК Р. Доброго дня! Хотів тільки звернути увагу фахівців... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую. Тільки представтесь, будь ласка. 

 

КУНДРИК Р. Руслан Кундрик. Звернути увагу фахівців з юридичних 



питань, що категорія солідарна, вона використовується до  боржників, а не до 

кредиторів, немає солідарних кредиторів. Відповідно, коли ми говоримо про 

солідарний розподіл винагороди, це позбавлено будь-якого юридичного 

сенсу, оскільки це порівну, я так розумію, в рівних частках. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, я так розумію, так і йдеться, така і є пропозиція. 

 

КУНДРИК Р. Да, але слово "солідарна", воно заплутує, воно не 

зрозуміло. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тоді, дивіться, якщо… давайте такий 

варіант... 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Якщо можна, я тоді пропоную поставити на 

голосування дві пропозиції по черзі, для того щоб ми, власне, замінили слово 

"солідарно" відповідником, який краще підходить до цього конкретного 

випадку.  

Прошу поставити на голосування: спочатку заміна в даній правці, 

тобто врахувати редакційно, і, власне, редакція в наступному. В першому 

випадку замінити слово "солідарно" на "пропорційно". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Може, "в рівних частинах"? 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Ні, "пропорційно", тобто пропорційно, відповідно до 

наданих доказів. І в другому випадку, в другому випадку, власне, 

наступного... наступну пропозицію врахувати редакційно, де слово 

"солідарно" замінити словосполученням "у рівних частинах". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто прозвучали... Колеги, логіка є в тому, що 

запропонувала пані Галина, прозвучали дві пропозиції. Ми обидві ці 



пропозиції поставимо на голосування по черзі і побачимо, яка із них набере 

відповідно більше голосів. Добре? Колеги, я, з вашого дозволу, Галини 

пропозиції як доповідача по законопроекту поставлю на голосування 

першою: врахувати частково. Колеги, врахувати частково, але слово 

"солідарно" замінити на "пропорційно".  (Шум у залі) 

 Колеги, якщо ваша ласка... Колеги, ми вже перейшли до голосування. 

Наступна пропозиція буде - в рівних частинах. Всі члени комітету мають 

можливість визначитися, в кого яка ідея, інакше ми будемо це просто вічно 

обговорювати.  

Колеги, пропозиція від пані Галини: 111 поправку врахувати 

редакційно, слово "солідарно", замінивши на "пропорційно". Хто за таку 

пропозицію, колеги? Троє. Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги.  

Наступна пропозиція. Оскільки тут рішення не ухвалено, поправку 111 

так само врахувати редакційно, але слово "солідарно" замінити 

словосполученням "в рівних частинах". Правильно так норма читається, 

колеги? В рівних частинах.  

Хто за те, щоби врахувати редакційно так, як я щойно озвучила 111-у, 

колеги?  Хто – проти? Утримався? Двоє утримались. Добре, колеги, 111-а  ... 

(Шум у залі) Двоє утрималося.  Тоді у нас в такій редакції ухвалено рішення.  

Колеги, з вашого дозволу, я на 5 хвилин передам ведення засідання 

Ярославу Юрчишину. Я маю потребу вийти, перепрошую, щоб ми заради 

мене не зупиняли комітет. Будь ласка,  продовжуйте. Дякую. (Шум у залі) 

 Колеги,  давайте продовжувати. У нас дуже напружений порядок 

денний. Давайте працювати, будь ласка.  Дякую дуже за розуміння, колеги.  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Колеги, тоді переходимо до 12-ї правки. Галю, яка 

буде пропозиція? 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Відхилити правку.  

 



ЮРЧИШИН Я.Р. Оскільки ми вже фактично редакцію затвердили, 

цілком логічно давайте голосувати. Хто за те, щоб відхилити 112 поправку? 

Хто – за? Дякую. Хто – проти? Утримався? Дякую.  

13 поправка, я  так розумію, логічно  відхилити, бо  ми вже маємо 

текст, тому прошу, ставлю на голосування  - 113 відхилити. Хто – за?  Дякую.  

Хто – проти? Утримався? Дякую.  

Рухаємося далі 114 правка, Галю.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. По  114-й - пропозиція відхилити.  

 

_______________. Це очевидно, але, дивіться, я думаю, що нам треба  

об'єднати ці речі, написати: юридичної відповідальності… звільнення 

викривачів…  і умов звільнення викривача від юридичної відповідальності. 

Бо якщо тільки  звільнення викривача від  юридичної відповідальності, 

відверто кажучи, ми ж говоримо, що  відповідальність теж сама по собі  

передбачена. Тобто давайте не  закладати в законодавство принаймні такі 

апріорні норми, які принаймні апріорно звучать. Ну, для мене це дуже 

апріорне твердження.   

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Я не до кінця  зрозумів пропозиції. Тобто є  

пропозиція об'єднати, це буде  звучати: "звільнення  викривача  від 

юридичної відповідальності… та  юридичної відповідальності  викривача" 

(Загальна дискусія) 

Тобто, умовно кажучи,  пропозиція таки підтримати  правку, оскільки 

самий термін  "юридична відповідальність" передбачає  процедуру 

звільнення від юридичної відповідальності.  Так я розумію, правильно?  Так. 

Я тоді прошу прокоментувати  експерта.  

 

_______________. Ну, буквально маленький коментар. Я насправді не 

бачу   дуже  проблеми, тому що, якщо подивитися норму, то там  йдеться 



якраз про випадки звільнення викривача від відповідальності, а не про 

юридичну відповідальність. Якщо, звичайно, так широко  дивитися на те, що 

юридична відповідальність  в себе включає багато  різних інститутів, 

включно із  звільненням від цієї відповідальності  ну, це дуже широкий 

погляд.  

Я бачу, пан Власенко, його сповідує, мені він не близький, чесно 

кажучи. Н назва повинна відображати зміст норми,  а там йдеться виключно 

про звільнення від відповідальності.  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Колеги,  у нас зараз немає дискусії, позиція була 

експерта, у нас є дві пропозиції. Пропозиція, власне, більш чітко визначити, 

що стаття стосується саме звільнення викривача від юридичної 

відповідальності. І є пропозиція конкуруюча, про те, щоби викласти: 

юридична відповідальність викривача, виходячи з того, що в нашому 

розумінні звільнення - це теж частина реформи юридичної відповідальності.  

Оскільки дві конкуруючі пропозиції, відповідно пропозиція по мірі 

надходження, і першою я ставлю на голосування пропозицію..... 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Колеги, ну, все ж таки ще останній хотіла аргумент 

висловити. Ми говоримо про те, що даний законопроект покликаний 

насправді стимулювати викривачів і заспокоїти їхні страхи. І тут ми в цьому 

законопроекті говоримо про те, що буде наступати певна відповідальність. 

Тому я би все ж таки, напевно, наполягала на тому, щоби ми проголосували 

відхилення даної правки. Але, звичайно, комітету визначатися.     

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Дякую. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. І якщо можна, ще експерт, один з експертів, 

запрошених на законопроект, хотів би теж додати.  

 



ЮРЧИШИН Я.Р. Тоді, колеги, пан Анатолій і… хто з експертів? Ви? 

Добре. І після цього голосуємо.   

 

_______________. У нас наступні ідуть правки, де є і коментарі щодо 

відповідальності. Якщо ми зразу, що немає відповідальності, то багато 

наступних правок нам взагалі не треба розглядати. І я думаю, що юридична 

відповідальність – це ж широке, це ж відповідальність..... 

 

_______________. Це ж юридична форма...... це не про зміст, це про 

форму.  

 

_______________. Це форми. Воно краще звучить, ніж стаття зразу про 

звільнення, про відповідальність. Вибачте, там наступні правки йдуть цікаві 

дуже. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Аргументація зрозуміла. Прошу експерта.  

 

БІЛЕЦЬКИЙ А. Всім доброго дня, колеги! Мене звати Андрій 

Білецький, я представляю центр ACREC при Києво-Могилянській академії. Я 

хочу погодитись і підтримати думку, висловлену пані Янченко. Дійсно, тут 

стаття і закон, вони передбачають те, що ми звільняємо і полегшуємо життя 

викривачам корупції, оскільки вони наразі піддаються тиску надмірної  

цивільної і кримінальної відповідальності. Про це, якщо я не помиляюся, 

говорили минулого засідання комітету, коли розглядався цей законопроект. 

Тому пропозиція все ж таки, аби залишити назву статті, як "Звільнення 

викривача від юридичної відповідальності". Дякую. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Дякуємо.  

Ми обмінялися думками. По мірі надходження ставимо пропозиції. 

Отже, перша пропозиція - відхилити данку правку. Хто – за, прошу 



голосувати. Хто – за? Ще раз, будь ласка, хто за те, щоб відхилити дану 

правку? (Загальна дискусія) 

Так, колеги ще раз. Давайте без …… Хто за те, щоб відхилити цю 

правку, прошу проголосувати. 114 правка.  

 

_______________. За чи проти?  

 

_______________. За відхилення. Хто за те, щоб відхилити.  

 

_______________. Чотири. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Дякую. 

Хто – проти? Утримався? Дякую. 

І конкуруюча пропозиція. Хто за те, щоб врахувати правку Власенка, 

прошу голосувати. 

 

_______________. Вісім. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Дякую. Ще раз, підніміть, будь ласка, хто за те, щоб 

врахувати правку Власенка. (Загальна дискусія) 

 

_______________. Вісім людей. 

(Загальна дискусія) 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. ………… не рахуйте тоді в цьому, бо я просто 

пропустила частину обговорення, я не можу визначитися ні туди, ні туди. 

 

_______________. Ви ж не голосували… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правильно, тому що я ……обговорення, тому 



відповідно я прошу для цієї поправки не рахувати мене в кворумі, бо я не 

була присутня під час дискусії. 

  

ЮРЧИШИН Я.Р. Тим паче. Для протоколу. Хто – проти? Утримався? 

Дякую. 

Передаю головування пані голові. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, дякую дуже.  

Колеги, ми зупинилися на  тому, що  визначилися по 114-ій, 

правильно? 

115 поправка, колеги.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Колеги, 115-а достатньо дискусійна, тому я пропоную 

нам  провести дискусію по ній, а далі визначатися.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, які будуть думки  щодо 115 поправки? 

Колеги… Будь ласка,  Володимир.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Я проти цієї поправки, тому що в цій  поправці 

мова йдеться  про наступне, що людина  повідомила про факт скоєння 

корупції, але не змогла  її довести, і слідчі органи також  не змогли довести  

факт  скоєння корупції, і тому ця людина стає  відповідальною за те, що вона 

повідомила. Я  проти цієї правки, на мою думку, не кожна  людина-викривач 

має юридичну освіту і вона взагалі розуміє, що те, що вона повідомляє, - це 

не є правильним. Але ж і це не є навмисно неправдивою  інформацією. Якщо 

людина подала навмисну  неправдиву інформацію, ми  надалі  будемо про це 

говорити, вона несе кримінальну відповідальність. Якщо вона надала  докази 

і ці докази не спрацювали, і вона ненавмисно  надала  неправдиву 

інформацію,  тоді я проти  цієї правки.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, які ще думки з приводу цієї поправки?  

 

_______________. Я також особисто вважаю, що  дану правку варто  

відхилити, тому  що фактично вона  пропонує розкривати також  інформацію 

про особу викривача особі,  про яку, він, цей викривач, повідомив.  

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ярославе. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р.  Я підтримую  відхилення, насправді  є зміст, ну, у 

нас є статті  кодексу, які чітко покладають відповідальність  за завідомо 

неправдиву інформацію, от в даному випадку  це  надмірні, як на мене,  

покарання. Тому я теж  підтримую Володимира  і  Галину в тому, щоб  

відхилити цю правку.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, прозвучала пропозиція  по 115 поправці - 

тільки відхилити. Тоді, якщо  немає  інших пропозицій, я ставлю на 

голосування пропозицію - 115 поправку відхилити, колеги.         

Хто за те, щоб 115-у відхилити?  Проти? Утримався? Дякую дуже 

колеги.  

116 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Пропозиція - відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, 116 поправка, я бачу, інших думок немає, 

пропозиція - 116-у відхилити. Хто – за те, щоби 116-у відхилити? Проти? 

Утримався? Двоє. Щиро дякую, колеги. 

117 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Відхилити.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, 117-у відхилити. Я так розумію, що 

аналогічно до того, як ми 115-у відхили, так є пропозиція і 117-у також 

відхилити, аргументи ті самі. Хто за те, щоби 117-у відхилити? Проти? 

Утримався? Один. Дякую дуже. 

118 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, пропозиція - 118-у відхилити. Хто за те, 

щоби відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 

119 поправка. Правильно? 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Так. Пропозиція: відхилити її. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, 119-у – пропозиція відхилити, інших 

пропозицій не надійшло. Хто – за те, щоби 119-у відхилити? Проти? 

Утримався? Троє, четверо. Дякую дуже, колеги. 

120 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Моя пропозиція - відхилити. Але можемо обговорити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, чи є якісь інші думки щодо цієї поправки? 

 

_______________. 120-а? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, 120 поправка. Колеги? Володимире? 

 

_______________. У мене нема коментарів з приводу цієї поправки. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тоді є пропозиція - 120 поправку відхилити. 

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

121 поправка.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Є пропозиція - врахувати її редакційно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А саме? 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. А саме, в такому формулюванні: "Викривач 

звільняється від цивільно-правової відповідальності за завдану майнову 

та/або моральну шкоду внаслідок здійснення повідомлення про можливі 

факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших 

порушень цього закону, крім випадку здійснення завідомо неправдивого 

повідомлення. В разі неумисного повідомлення викривачем недостовірної 

інформації вона підлягає спростування у порядку, визначеному Цивільним 

кодексом України". Тобто фактично суть даної правки полягає в тому, що ми 

не покладаємо ніякої додаткової відповідальності на викривача, окрім 

спростування інформації, і то лише у випадку неправдивого повідомлення, з 

одного боку, і якщо таке повідомлення було внесено ним неумисно.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я, з вашого дозволу, також підтримаю 

пропозицію Галини і скажу наступне. У нас також відбулися попередні 

неформальні консультації з юридичним управлінням. І вони звернули нашу 

увагу на те, що редакція першого читання може тлумачитися як така, що 

суперечить частині четвертій статті 32 Конституції України, де гарантується 

право на відшкодування шкоди і можливість захисту права, можливість 

вимагати спростування недостовірної інформації про особу. І відповідно для 

того, щоб не мати ризику потім визнання цих формулювань 

неконституційними, ми в тому числі порадилися з експертами, і те 

формулювання, яке пані Галина запропонувала, воно також пропозиціям, які 



ми від експертів і від юридичного управління отримали, відповідає. Тому є 

така пропозиція, колеги. 

Чи є якісь інші думки з цього приводу? Пане Анатолію. 

 

БУРМІЧ А.П. Мені здається, що саме правка 121 вона чітко тут 

визначає, що звільняються всі, окрім тих, хто завідомо неправдиве дає 

повідомлення. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, колеги, але тут просто ситуація в наступному. 

Пане Анатолію, чому все-таки я більше схильна підтримувати і більше 

підтримую насправді пропозицію, яку Галина озвучила, тому що, якщо ми 

прив'язуємося, за винятком вчиненням викривачем завідомо неправдивого, то 

це означає, що має бути вирок суду про завідомо неправдиве. А частина 

четверта статті 32 Конституції вона ні до чого право не прив'язує. Вона 

говорить про те, що особа має право на спростування, якщо інформація 

недостовірна, і особа має право на відшкодування шкоди. Тому видається, 

що формулювання, які пані Галина запропонувала, воно якраз більше 

відповідає і літері, і духу 32 статті Конституції. 32-ї ж, да, частини четвертої 

статті 32? Тому така пропозиція.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Давайте я ще раз тоді зачитаю, і ще раз наголошу, що 

насправді єдину фактично відповідальність, яку ми покладаємо на викривача,  

– це спростувати інформацію. Тобто жодної іншої, моральної, там, чи 

відшкодування збитків, не покладається на викривача. І ще раз зачитаю 

редакцію.   

"Викривач звільняється від цивільно-правової відповідальності за 

завдану майнову та/або моральну шкоду внаслідок здійснення повідомлення 

про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, 

інших порушень цього закону, крім випадку здійснення завідомо 

неправдивого повідомлення. В разі навмисного повідомлення викривачем 



недостовірної інформації вона підлягає спростуванню в порядку, 

визначеному Цивільним кодексом України".  

 

_______________. Але, вибачте, а якщо завдані збитки завідомо 

неправдивим повідомленням особі, і що, він спростував і все? А хто буде 

компенсувати йому збитки?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, якщо можна, пан Роберт відповість, бо в нас 

була просто перед цим експертна дискусія щодо цього.  

 

СІВЕРС Р.В. Вам просто, мабуть, на слух важко сприйняти. Йдеться 

про те, що якщо йде завідомо неправдиве повідомлення, то тоді в повному 

обсязі відшкодовується шкода. Це є кримінально караним діянням, 

відповідно цивільний позов і все таке інше. Якщо йдеться про помилку 

викривача, але добросовісну помилку, то тоді йдеться про те, що в нього 

єдиний обов'язок - тільки спростувати, і все.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить, фактично ми додаємо… Вибачте, колеги, я 

неправильно прокоментувала, я перепрошую. Ми додаємо ще одне речення, 

яке уточнює, що відбувається, якщо невмисне повідомлення недостовірної 

інформації. Отак.  

Колеги, в тій редакції, в якій запропонувала пані Галина, тоді 

прохання, пропозиція, точніше, 121 поправку вважати врахованою 

редакційно в цій редакції, яку під стенограму озвучила Галина.  

Хто за такий підхід? Проти? Утримався?  

 

_______________. 13.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, колеги.  

Наступна - 122-а. 



 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропозиція - відхилити. Ми щойно протилежний 

підхід затвердили, колеги.  

Тому пропозиція - 122-у відхилити.  Хто – за? Проти? Утримався? 

Дякую дуже, колеги. 

 123-я. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Також відхилити, бо ми відповідно  вже іншу 

редакцію запропонували.  

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

124 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  124-у пропоную  нам обговорити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які тут пропозиції? 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, тут фактично йдеться  про те, щоб не отримувати 

копії, а робити копії. Тобто  була редакція першого читання  "робити чи 

отримувати копії", а тут  пропонується "робити  копії".  

А в чому обґрунтування? Тобто в чому… я розумію  технічно різницю, 

я  не розумію принципового значення правки, що це змінює. 

 

_______________.  … технічна проблема,  яка може в тому числі там  

…. Тобто  йому надали копію, але вона   поганої якості …….. не видно, що 



там  написано.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, але тут є можливість у першому читанні і робити, 

і отримувати, а ми  пропонуємо заборонити отримувати, дозволити  тільки 

робити. Це означає, що треба  вилучити  документи, віднести їх  до себе, 

відксерити, грубо кажучи,  або залежно від матеріалу…  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Пропозиція, так, відхилити в такому випадку.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, пропозиція тоді  - 124-у відхилити.  

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

125-а. Пропозиція. 

 

ЯНЧУК Г.І. Відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, пропозиція - 125-у відхилити. Тим паче, 

колеги, йдеться  про доповнення новою  статтею.  Тобто ми  дещо  виходимо 

за межі  можливостей, які дані нам Регламентом. 

125-у - пропозиція відхилити. Хто за те, щоб відхилити? Колеги, хто за 

те, щоби відхилити? Олександре? Я просто не розумію: Олександр 

утримується чи не з нами просто? 

 

_______________. Я з вами. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Хто – проти? Утримався?  

 

_______________. Двоє. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Двоє утрималися. Дякую дуже, колеги. 



126-а, пропозиція. 

 

ЯНЧУК Г.І. Ми вже неодноразово подібного змісту правки розглядали 

і відхиляли їх. Відповідно пропозиція - цю відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, хто – за те, щоби 126-у відхилити? Проти? 

Утримався? Дякую дуже, колеги. 

127-а, пропозиція. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Колеги, тут от теж давайте її обговоримо, тому що це 

важлива концептуально правка, яка насправді визначає, коли набере цей 

закон чинності. В редакції... в оригінальній редакції пропонується, щоб закон 

набрав чинності із наступного року, тобто з 1 січня 2020 року. Правка... 

Бюджет ще читається, відповідно можна врахувати це. 

Правка пана Алєксєєва пропонує відкласти на рік набрання чинності 

цього законопроекту. Тому є пропозиція - відхилити. Але можемо заслухати і 

інші пропозиції та аргументи. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. В мене є пропозиція: відхилити одразу і наступну, 

вона аналогічна. 

 

_______________. Я підтримую пані Галину, тому що цей закон має 

безпосереднє відношення до президентської кампанії. Там була така фраза 

"прийшла весна...", так виходить, що ми ще одну весну пропустимо, тому 

підтримую відхилити. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Да, в такому випадку пропоную відхилити 127-у і 128-

у. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, на голосування пропозиція: 127 і 128 



поправки - відхилити. Хто за те, щоби відхилити? Проти? Утримався? Двоє. 

Дуже дякую, колеги. 

129 поправка, правильно? 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. 129-а - пропозиція відхилити, оскільки звужує… Ну, 

відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, 129-у - пропозиція відхилити.  

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

130 поправка, колеги. Колеги, ми, мені здається, цю поправку вже 

багато разів відхиляли.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Пропозиція – відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 130-у - пропозиція відхилити. Хто – за? Проти? 

Утримався? Один. Дуже дякую. 

131 поправка, колеги. Пані Галино, яка пропозиція по 131-й? 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. 131-у є пропозиція відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, 131-а. Пропозиція – відхилити.  

Хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? Троє. Дякую дуже. 

132 пропозиція. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, 132-у пропонується відхилити.  

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

133 поправка. 

 



ЯНЧЕНКО Г.І. Пропозиція – врахувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Фактично додається письмова згода, колеги.  

Хто за те, щоб 133-ю врахувати? Проти? Утримався? Дякую дуже, 

колеги. 

134 пропозиція.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, 134-у пропонується відхилити. 

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

135 пропозиція. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропозиція – 135-у відхилити.  

Хто за те, щоб відхилити? (Загальна дискусія) 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Це пропозиція якраз виключити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це якраз виключити конфіденційність. Тобто ви 

правильно питаєте, яка логіка. І якщо її немає і ви погоджуєтеся з цим, то 

пропозиція відхилити. (Шум у залі) Да, я розумію. У пана Власенка була 

просто інша концепція. Ми вже обговорили і зійшлися наче на іншій.  

135-у пропозицію відхилити, колеги. Хто – за? Проти? Утримався? 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. 136-а правка практично аналогічна. Тому і її 

пропонується відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 136-у – пропозиція відхилити, колеги. Хто - за? 



Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 

137-а. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, 137-у – пропозиція відхилити. 

Хто за те, щоб  відхилити? Проти? 

 

_______________. Можна питання по  137-й? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире, я перепрошую, а можна якось  питання 

до  того, як ми почали голосувати? Ну, у вас зараз перерва  на голосування. 

 

_______________. Я ще  записую  результати голосування. Я не 

встигаю, коли ви починаєте говорити…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.  

 

_______________.  137-а зараз правка? 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Так.  

 

_______________. У мене в коментарі написано, що  137 правка - це  

виключення  положення щодо  захисту  викривача від  кримінальної  

відповідальності.  До цього  ми говорили про завідомо недостовірну 

інформацію, якщо це підтвердиться, то нам, звісно, треба   цю правку 

виносити на дискусію.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Роберте, прокоментуйте, будь ласка, якщо ваша 

ласка.   



 

ЯНЧЕНКО Г.І. 182 стаття.  

 

СІВЕРС Р.В. "…не є діями, передбаченими частиною   першою та 

другою  цієї статті, і тягнуть за собою  кримінальну відповідальність".  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, 182 стаття Кримінального кодексу – це  

порушення недоторканності  приватного життя, а не завідомо  неправдиве 

повідомлення про злочин. 

 

_______________. Відхиляємо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Йдеться про те,  в поправці  137 йдеться про те, щоб  

викривача можна було притягти до  відповідальності  за порушення 

недоторканності приватного життя. Наприклад, якщо викривач інформує про 

чиюсь  розкішну відпустку  на якихось  з екзотичних островів  так званих, чи 

його можна за це  притягти до  відповідальності за порушення 

недоторканності  приватного життя? Законопроект пропонує сказати: ні, не 

можна. Тому така концепція.  

У зв'язку з цим пропозиція все-таки  підтримати те, що сказала пана 

Галина і  137 поправку,  перепрошую,  відхилити, колеги. 

Хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? Один. 

 

_______________. Один.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже колеги.  

138 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Врахувати. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги,  138 поправку - пропозиція врахувати.  

Колеги, хто за те, щоб  138-у врахувати? Проти? Утримався? Один. 

Дякую дуже.  

139 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Пропозиція - відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, 139-а - пропозиція відхилити. Хто за те, 

щоби відхилити? Проти? Утримався? Троє. Дякую дуже, колеги. 

140 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Також є пропозиція відхилити. Логічно, мені 

здається. 

Колеги, 140-а, вона насправді аналогічна до 137-ї. Я так розумію, вони 

в комплекті, в принципі, ідуть. Є пропозиція відхилити. Хто – за? Проти? 

Утримався? Дякую дуже, колеги.  

141 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  141-у і 142-у пропоную разом розглядати і обидві 

відхилити. Вони стосується одного пункту.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, 141-у і 142-у пропозиція відхилити. Хто за 

те, щоби відхилити? Проти? Утримався? Троє. Дякую, колеги.  

143 поправка.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Пропозиція врахувати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, 143-я - пропозиція врахувати. Хто за те, 



щоби врахувати? Проти? Утримався? Двоє утримались. Дякую дуже, колеги.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  144-у відповідно відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Логічно, колеги. Ми так... так модель вже будується. 

144-у - пропозиція відхилити. Хто – за? Проти? Утримався?  Дякую дуже, 

колеги. 

145 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Врахувати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 145-у - пропозиція врахувати. Колеги, хто за те, щоби 

врахувати? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 

146 поправка.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Пропоную відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, 146 поправка - пропозиція відхилити. Хто за 

те, щоби відхилити? Проти? Утримався? Четверо. Дякую дуже, колеги. 

147-а. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Пропозиція - відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прив'язка до підтвердження доказами…. виявилися 

достовірними… Суперечить нашій концепції.   

147-у - відхилити. Хто – за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, 

колеги.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Разом з тим, для того, щоб ми все ж таки врегулювали 

це питання, була пропозиція все ж таки звернути увагу на формулювання 



даної частини і внести пропозицію редакційну від комітету.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тут є пропозиція наступного характеру, те, 

про що я вже казала. Юридичне управління поки неформально звернуло 

увагу на те, що редакція, запропонована в першому читанні, вона, скажімо, 

сприймається як така, що не повністю відповідає 32 статті Конституції. В нас 

немає поправки, яка би виправила цю ситуацію. Тому, колеги, в нас є два 

вибори: або ми зараз запропонуємо формулювання, яке ми розробили разом з 

експертами, яке відповідає на це зауваження Головного юридичного 

управління, затвердимо його як редакцію комітету по цій конкретно нормі і 

додамо, або нам все одно юридичне управління напише зауваження і нам 

доведеться повертатися до законопроекту. Моя пропозиція, колеги, якщо 

ніхто не проти, рішенням комітету все-таки змінити редакцію першого 

читання частини другої.  

Пан Роберт Сіверс, будь ласка, трохи докладніше про це скаже.  

 

СІВЕРС Р.В. Дуже дякую. 

Це знову-таки продовження тієї історії, яку ви вже проголосували, 

закріпили в статті 53-8. Тобто йдеться про звільнення від відповідальності 

викривача в разі, якщо він завідомо недостовірну інформацію надав або якщо 

помилкову інформацію надав. Тут йдеться про зміни матеріального права, 

тобто про Цивільний кодекс, в якому, власне, і реалізується та концепція. 

Тобто пропонується визначити, що захист особистих немайнових прав 

юридичних осіб здійснюється в такому ж обсязі, як і захист фізичних осіб. А 

в свою чергу в статтях, які стосуються захисту особистих немайнових прав 

фізичних осіб, там далі пропозиція буде, озвучена пані Анастасією, вона буде 

стосуватися виключно того, що на викривача покладається обов'язок про 

спростування такої інформації у випадку, якщо цей викривач помилково 

повідомив про це. Це суть оцих зауважень, вірніше, пропозицій, про які каже 

пані Анастасія.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тому пропозиція наступна.  Частину другу 

статті 94 Цивільного кодексу України викласти в наступній редакції: "Захист 

особистих немайнових прав юридичної особи у зв'язку із завідомо 

неправдивим повідомленням або неумисним повідомленням недостовірної 

інформації щодо її уповноваженої (посадової чи службової) особи про 

можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, 

інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" у порядку, 

передбаченому названим законом, здійснюються у такому самому обсязі, що 

і особистих немайнових прав фізичних осіб". 

Фактично ми прив'язуємося до того ж регулювання, яке ми раніше при 

розгляді правок визначили для фізичних осіб. Така пропозиція, колеги.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Ну, і враховуючи 145 правку, яку ми щойно 

проголосували, пропоную формулювання не "передбаченому названим 

законом", а "передбаченому цим законом". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. "Цим законом", да, колеги, логічно. 

Колеги, тому пропозиція, якщо ваша ласка… Колеги, тоді пропозиція 

рішенням комітету викласти зміни до статті 94 Цивільного кодексу України в 

цій редакції… до частини другої статті 94 Цивільного кодексу України 

викласти в тій редакції, яку щойно під стенограму зачитали. І в такий спосіб 

ми і зауваження Юридичного управління також враховуємо, колеги. Така 

пропозиція. Давайте визначатися. Я дуже прошу підтримати. 

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

дякую. 

148 поправка. Пані Галино. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Вона є дискусійна, тому я пропоную її обговорити.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, є пропозиція 148, 149 і 150 насправді 

врахувати. І це буде в контексті тих самих зауважень юридичного 

управління, про які ми щойно говорили. Ми тоді вийдемо на правильну 

редакцію. 

Пане Роберте, будь ласка, детальніше поясніть. 

 

СІВЕРС Р.В. Я просто хочу додатково зауважити, що оці зміни і 

відповідно правки слід врахувати, щодо скасування цих змін, чи вірніше… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це ми говоримо про те, щоб не робити змін до 277 

статті Цивільного кодексу.  

 

СІВЕРС Р.В. Да, щоб не робити зміни до 277 статті. Чому? Тому що ці 

правки, вони пов'язані з тим концептом, який в першому читанні 

затверджений. Оскільки ми відходимо від нього, враховуючи пропозиції 

юридичного управління, і от оцю невідповідність Конституції, можливо, яка 

буде встановлена, може бути встановлена, то відповідно ці правки, чи ці 

зміни до 277-ї просто втрачають зміст. І тому доцільно врахувати пропозиції 

народних депутатів щодо виключення цих змін. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, така пропозиція: 148-у, 149-у і 150-у 

врахувати. В такий спосіб ми виключимо із редакції першого читання ті 

норми, які можуть вести до висновку про невідповідність Конституції 

України. Така пропозиція. Колеги, хто за те, щоб 148-у, 149-у і 150-у 

врахувати? 

Колеги, хто – за? Проти? Утримався? Один. Дякую дуже.  

Колеги, 151 поправка.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Пропозиція - відхилити. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, 151 поправку - пропозиція відхилити. Я 

думаю, що концептуально, те, про що ця поправка, ми вже в іншій редакції 

фактично дали вище. Тому 151-у - пропозиція відхилити.  

Хто - за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? Один. Дякую дуже, 

колеги. 

152 поправка, колеги. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Пропоную 152-у і 153-ю розглядати разом, знову ж 

таки, для того щоб наша модель біла цілісною, врахувати обидві поправки.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Врахувати обидві поправки, тобто виключити зміни 

до 280 статті?  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Пункт 2, да. Да? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, і ми тоді… Да, пункт 2 виключити. Колеги, буде 

пропозиція аналогічна. Давайте я одразу просто по групі поправок 

прокоментую, якщо ваша ласка.  

Пропозиція, справді, ці дві, про які сказала Галина, врахувати, і ми 

виключимо зміни до статті 280, точніше, доповнення 280 статті другою 

частиною, але, колеги, для того, щоб, з одного боку, і зберегти концепцію 

законопроекту в частині захисту викривачів, і знову ж таки врахувати 

зауваження щодо можливої неконституційності в частині права на 

спростування недостовірної інформації, буде пропозиція цю статтю, 280, 

насправді змінити в спосіб: іншу редакцію дати чистину першу цієї статті. 

Тобто такий комплекс у нас буде змін, але розглядати його, звичайно, ми 

мусимо покроково.  

Тому є пропозиція 152-у і 153-ю врахувати, з тим щоби розглянути ще 

додатково пропозицію, про яку нижче буде ітись. Такий підхід, колеги.  



Тому пропозиція - 152-у і 153-ю врахувати. Колеги, хто за те, щоби 

врахувати? Проти? Утримався? Дуже дякую, колеги.  

Сто п'ятдесят... Да, колеги, і тепер пропозиція, про яку я вже говорила. 

Пропозиція наступна. Частину першу статті 280 викласти в такій редакції: 

"Якщо фізичній особі внаслідок порушення її особистого  немайнового права 

завдано майнової та/або моральної шкоди, ця шкода підлягає 

відшкодуванню, крім випадку неумисного повідомлення викривачем 

недостовірної інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з 

корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про 

запобігання корупції" в порядку, визначеному названим законом, яка 

підлягає спростуванню". Правильно? Недостовірна інформація, яка підлягає 

спростуванню, про можливі факти. Да, отака редакція. 

Ще раз наголошую, колеги, це зміни до... чи це інша редакція частини 

першої статті 280 Цивільного кодексу України. Така пропозиція, колеги. 

Знову ж таки на врахування зауважень юридичного управління. Або робимо 

це зараз, або переглядаємо законопроект після того, як будуть від них 

зауваження.  Пропозиція - зараз. 

Тому, колеги, так, як я щойно запропонувала і зачитала під стенограму, 

рішенням комітету пропозиція підтримати. Хто за те, щоби підтримати? 

Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги.  Дуже дякую.    

Наступна у нас 156 поправка. 155-а, колеги, 155-а. Перепрошую. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. 155-у – відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, пропозиція  відхилити, бо у нас просто інше 

виходить регулювання. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Ну, і відповідно 156-у також можна розглядати одразу з 

нею і також відхиляти.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. А 156-у, мені здається, якраз ми можемо врахувати. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Ми викладаємо цей пункт в інший. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні, ми інший пункт, це про другий пункт, а це в 

нас про третій. Ця правка про другий, а ми викладаємо перший, першу 

частину. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Да, добре, можна так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тому пропозиція, оскільки ми щойно 

комплексно редакцію затвердили, 155-у вважати такою, що відхилена, 156-у 

– такою, що врахована. І це відповідає рішенням, які ми раніше ухвалювали 

по цим нормам.  

Хто за те, щоб 156-у відхилити… 155-у, перепрошую, відхилити, 156-у 

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

157 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропозиція - відхилити, колеги. Хто за те, щоб 157-у 

відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги.  

158-а.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Пропозиція відхилити 158-у. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. 158-а, да. Колеги, пропозиція - 158 поправку 

відхилити.  



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

колеги. 

159-а. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Ми такі правки розглядали вище, тому пропозиція - 

відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, 158-у… Я перепрошую, 159-у - пропозиція 

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

колеги. 

160 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Пропозиція - відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 160-у - пропозиція відхилити. Хто за те, щоб 

відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже. 

161 поправка.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Пропоную її обговорити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, фактично членів комітету поправка. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. Я можу пояснити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пане Олександре.  

 

ТКАЧЕНКО О.М. Дивіться, справа в тому, що з метою захисту 

викривачів деякі процесуальні дії пропонується здійснювати у закритому 

судовому засіданні.  

Стаття 27 Кримінально-процесуального кодексу містить вичерпний 



перелік того, що робиться безпосередньо у закритому судовому засіданні. 

Отже, з метою посилення безпеки викривача, вважаю, що допит викривача та 

вирішення питання щодо його винагороди повинно бути здійснено саме у 

закритому судовому засіданні.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександре, я правильно розумію, що фактично 

йдеться про те, щоб запровадити необхідну процесуальну гарантію для того, 

що і так передбачено законопроектом, а саме: анонімність і анонімізація 

викривача?  

 

ТКАЧЕНКО О.М. Так. Але… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я правильно розумію?  

 

ТКАЧЕНКО О.М. Так. Але без включення такої норми до 

Кримінально-процесуального кодексу знову ж суддя не зможе провести, 

наприклад, допит викривача у судовому закритому засіданні, тому що у 

нього не буде для цього підстав. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це є норми в загальній статті, правильно?  

 

ТКАЧЕНКО О.М. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, які ще думки з цього приводу?  

 

ТКАЧЕНКО О.М. Більш того, я б хотів зауважити, що є правка 184 – це 

ваша правка, пані Анастасія, яка теж говорить про те, що з метою підсилення 

саме захисту викривачів є можливість здійснювати деякі процесуальні дії… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Закритий судовий розгляд. 



 

ТКАЧЕНКО О.М. … у закритому судовому засіданні. Тому це, 

навпаки, підсилює з боку процесу виконання цієї норми.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, чи є від експертів якісь коментарі з цього 

приводу? Да, пане Романе.  

 

ІВАНІСОВ Р.В. Щодо статті 27. У нас є загальний пункт 5, який описує 

саме відсилочну норму на саме на Кримінально-процесуальний кодекс, де 

вже так передбачено, що необхідність забезпечення безпеки осіб, які беруть 

участь у кримінальному провадженні, вже передбачені. Тобто ми маємо вже 

це закрите засідання і…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правильно. Йдеться про те, щоб передбачити це в тій 

статті Кримінально-процесуального кодексу, яка, власне, і регулює питання... 

 

_______________. Закритого судового розгляду. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Закритого розгляду, да.  

 

_______________. Ну, у нас ж передбачено відносно осіб, до яких 

забезпечено заходи безпеки… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, але не в цю статтю Кримінального кодексу. 

Правильно? Ой, в кримінально-процесуальний, перепрошую.  

 

_______________. Ну, це стаття "Гласність і судового провадження." 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правильно. 

 



_______________. Приховане фіксування технічними засобами. Але у 

нас є спеціалізована стаття щодо допиту свідків, і в тому числі яка 

передбачає певну категорію, отакий допит, який саме закрите судове 

засідання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви нагадайте мені: ми вносимо правки в ту статтю 

про допит свідків?  

 

ТКАЧЕНКО О.М. Я можу надати пояснення.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, будь ласка. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. Дивіться, дійсно, є Закон України "Про забезпечення 

безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві". Але під час 

свого висновку ГНЕУ звернув увагу на те, що та редакція, яка зараз є, вона 

фактично прирівнює викривача до свідка з боку обвинувачення. Тому для 

того, щоб ці статуси відрізняти, також пропонується включити викривача 

як... ну, зробити йому окремий статус.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Колеги, я відкрила Кримінально-процесуальний кодекс, 

і тут насправді є пункт 5 частини другої, який передбачає, що слідчий суддя, 

суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження в 

закритому судовому засіданні впродовж всього судового провадження або 

його окремої частини лише у випадках… і пункт 5 передбачає: у випадку 

необхідності забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

проваджені. Тобто, в принципі, цей пункт уже може покривати випадки, 

пов'язані з безпекою викривачів. І саме тому я і сказала, що дана правка є 

дискусійною, тому що, в принципі, необхідність в ній є, ну, така, сумнівна. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Романе, коментар.  



 

ІВАНІСОВ Р.В. Щодо допиту свідка під час судового засідання, у нас 

вже регулюється це статтею 352, а саме частиною дев'ятою, у виняткових 

випадках. "Для забезпечення безпеки свідка, який підлягає допиту, суд за 

власною ініціативою або за клопотанням сторін кримінального провадження 

чи самого свідка постановляє вмотивовану ухвалу про проведення допиту 

свідка з використанням технічних засобів із іншого приміщення, і в тому 

числі за межами приміщення цього суду". Тобто вже це врегульовано, я 

вважаю, що ця правка не є необхідною в даному випадку.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, в мене пропозиція. Олександре, можливо, ви 

погодитеся: якщо ми враховуємо цю поправку, то принаймні говорити про 

допит анонімного викривача, для того щоб було зрозуміло, що йдеться не про 

допит всякого викривача… Я розумію, що там загальна частина норми про 

те, що суд може прийняти рішення. Але для того, щоб додатково вказати, що 

ми говоримо саме про захист анонімного викривача, додати це. Чи так буде 

логічно?  

 

ТКАЧЕНКО О.М. Добре, це буде логічно. Також я хотів би нагадати, 

що викривач не є свідком. Ми зараз цим законом вводимо фактично нового 

учасника кримінального процесу. Тому прирівнювати, застосовувати норми, 

які стосуються свідка, до викривача, це не дуже розумно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, які ще думки будуть з цього приводу? 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Стаття 27, вона якраз не тільки свідків стосується, я ще 

раз хочу зачитати пункт 5: "У випадку необхідності забезпечення безпеки 

осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні". Тобто не йдеться про 

свідків, а йдеться про осіб загалом. 

 



ТКАЧЕНКО О.М. Пані Галино, я відповідав на коментар... 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Перепрошую тоді.  

 

_______________. Немає питань.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Тобто пропоную в такому випадку визначатися. Але, 

знову ж таки, враховуючи, що вже є пункт 5 частини другої статті 27, який 

покриває такі випадки і інші, то доцільність вводити додатковий пункт, на 

мою точку зору, є необов'язковою.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, давайте тоді такий підхід. Пані Галини як 

доповідача я першою поставлю пропозицію на голосування. Якщо ми не 

визначимося по її пропозиції, я тоді поставлю на голосування наступну 

пропозицію врахувати, але, з вашого дозволу, буду тоді просити додати 

анонімне. Отакий підхід влаштовує, колеги?  

Добре. Колеги, тоді 161 поправка, хто за те, щоб відхилити?  

 

_______________. 4. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, хто – проти? Утримався?  

 

_______________. 9. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Колеги, 161 поправка тоді. Хто за те, щоб 

врахувати редакційно, а саме перед словом "викривача" додати слово 

"анонімного"? Колеги, тільки уточніть, це точно юридично буде правильна 

конструкція? Олександре?  

 

ТКАЧЕНКО О.М. Так. . 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Колеги, хто тоді… 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. І тоді також я думаю, що варто забрати слова "під час", 

тому що воно просто не лягає в текст статті 27. Тобто у нас буде звучати: 

"лише у випадках під час допиту". Тобто логічно тоді "у випадках допиту 

анонімного викривача".   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександре, що скажете?  

 

ТКАЧЕНКО О.М. Так, добре. Добре. Погоджуюсь.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Колеги, тоді пропозиція така: 161-у врахувати 

редакційно в наступному формулюванні: частину другу статті 27 доповнити 

пунктом 6 такого змісту "буде для допиту анонімного викривача у якості 

свідка та вирішення питання про виплату йому винагороди для допиту".  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Колеги, почекайте ще… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, у випадках, я перепрошую, без "для", у випадках 

допиту анонімного викривача. Галина, ще якась пропозиція?  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. А у нас є визначення анонімного викривача?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я тому і питаю, чи це додавання слова "анонімного" 

коректне.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Давайте тоді є ще інша пропозиція, по-іншому, 

редакційно можна врахувати. "Допиту викривача у якості свідка". Ми 

можемо додати, наприклад, "за його вимогою". Тобто, якщо даний викривач 



звертається до суду з проханням або вимогою заслуховувати у закритому 

режимі, то у нього може бути така можливість.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр як автор поправки, що скажете, це 

відповідає пропозиції?  

 

ТКАЧЕНКО О.М. Тобто пропонуєте письмову вимогу викривача для 

того, щоб було здійснено якісь процесуальні дії у закритому засіданні, так?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мені здається, що да, я тут якраз не фахівець в цьому 

конкретно регулюванні, давайте обговорювати. Пане Роберте, може, ви нам 

підкажете, як правильно.  

 

ТКАЧЕНКО О.М. Може, або "його представника"? "Викривача та його 

представника". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В 27 статтю додати поправку, додати 6 пункт, 161 

поправка.   

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Колеги, воно у будь-якому разі звучить трошечки, що в 

такій, що в такій редакції кострубато. І знову ж таки, враховуючи, що вже 

забезпечена можливість проводити закриті засідання, якщо є потреба 

забезпечити безпеку осіб, я знову ж таки повертаюся до питання, чи є взагалі 

доцільність у такому пункті. 

 

_______________. Доцільність, я вважаю, що є… (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що таке "анонімний викривач"? Добре, колеги, це 

була нашвидкуруч моя пропозиція. Я готова забрати пропозицію щодо слова 

"анонімного", якщо немає впевненості, що це так працює. 



Чи є ще якісь інші пропозиції щодо формулювання, власне, 

формулювання норми так, щоб ми точно були впевнені, що ми даємо 

коректне формулювання. Бо все-таки, друзі, це кримінальний процес, тут 

неточність формулювання може дуже дорого коштувати, колеги. 

 

_______________. І не працюватиме…  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Півбіди, якщо не працюватиме, а якщо шкодитиме? 

Олександре, що скажете. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. Добре, пропоную ще раз поставити на голосування 

та відхилити цю правку.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто ви не наполягаєте тоді на поправці? 

 

ТКАЧЕНКО О.М. Ні, не наполягаю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, колеги, пропозиція від автора поправки: 161 

поправку тоді ще раз поставити на голосування як таку, що відхилити.  

Колеги, хто за те, щоб 161-у відхилити? Проти? Утримався? Один. 

Дякую дуже, колеги. 

162 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Відхилити пропозицію. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 162-у пропозиція відхилити, колеги. Хто за те, щоб 

відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 

163-я. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Пропозиція - відхилити. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, хто за те, щоб 163-ю відхилити? 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. І разом з нею 164-у також можна, це одне і те саме. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, колеги, пов'язані. 163-ю і 164-у, хто за те, щоб 

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

165 поправка.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Відхилити пропозиція.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Може, разом 166-ю, вони, мені здається, про одне й 

те саме?  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 165-у і 166-у, колеги, є пропозиція відхилити.  

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

Пані Галина, 167 поправка.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Пропозиція - відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я тоді пропонувала б 167-у разом із 168-ю, 

тому що вони - одна про технічну норму, а інша про змістовну, їх можна 

тільки разом розглядати. 167-у і 168-у - пропозиція відхилити.  

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

169 поправка.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Відхилити.      

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді, напевно, разом із 170-ю, бо там, знову ж таки, 

одна про технічну… щодо норми, а інша про зміст норми. Ні?  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Ну, да, можна розглядати разом і відхиляти обидві.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 169-у і 170-у, колеги, тоді пропозиція відхилити.  

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

171 поправка.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Можемо її також врахувати редакційно, як і подібну 

поправку вище, а саме: в частині додати до формулювання "після 

ухвалення…", частину "після ухвалення обвинувачувального вироку суду".  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги? Ярославе? Ярослав підтримує такий варіант. 

Тоді, колеги, 171-у врахувати редакційно, так, як щойно Галина озвучила. Є 

коментар якийсь від експертів?  

 

_______________. "В межах" уже переголосували, тому потрібно 

забрати.  

 

_______________. Ну, тобто редакційно по всьому тексту потрібно 

……….., що на 10 відсотків…. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Колеги, тоді ми враховуємо редакційно з 

урахуванням, якщо потрібно, техніко-юридичної правки, а саме: забрати 

слово "у межах", щодо якого ми вже ухвалили рішення - відмовитися від 

такої концепції. Тоді, колеги… 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. І додати частину в кінці: "після ухвалення 

обвинувального вироку суду".  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Колеги, в цій редакції, яку щойно озвучила 

пані Галина, з  урахуванням техніко-юридичних, якщо вони потрібні будуть, 

по  всьому тексту. 171-у пропозиція врахувати редакційно.   

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

172-а. Пропозиція. 

  

_______________. Пропозиція, щоб ми, в принципі,  прийняли 

формулювання  даної частини, є пропозиція 172-у і 173-ю поправки 

відхилити.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 172-у і 173-ю. Логічно. Колеги, логічно.  

172-у і 173-ю. Хто за те, щоб  відхилити?  Проти? Утримався?  Один. 

Дякую дуже колеги. 

174 поправка.   

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Пропоную її обговорити, враховуючи, що … 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.   А хіба ми 111-у, про  солідарний розподіл, не 

вирішили це питання? Тобто ми тоді, в принципі, могли би виключити, да, 

тому що у нас  є 111-а врахована про солідарний розподіл. Якщо я  

правильно розумію. 

Роберте,  поправте нас, якщо  ми помиляємося. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Так. Але якраз от  там  ми застосували  інший  принцип, 

а тут закладався у законопроекті  принцип того, що розмір винагороди 

розподіляється між такими викривачами з урахуванням важливості 

повідомленої  ними інформації.  Тобто, якщо ми відхиляємо цей принцип, то 

в такому випадку якраз   поправку  174 ми можемо врахувати.   

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, які ще будуть  думки з цього приводу? 

Колеги, ще якісь думки  з цього приводу? 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Тобто вона в такому  випадку суперечить, хоча знову ж 

таки хочу наголосити на тому, що  я особисто  вважаю такий принцип більш 

логічним і справедливим по  відношенню  до  викривачів.  

 

_______________. Да, Галю, але тоді тут треба було там голосувати за  

пропорційну, а ми  проголосували за… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, у нас було на  голосування декілька пропозицій, і 

комітет ухвалив рішення   по  солідарному. В рівних частинах, перепрошую, 

ми так сформулювали.  

 

_______________. Тому тут потрібно виключати однозначно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тоді, колеги, 174-у пропозиція врахувати як таку, що 

відповідає раніше врахованим поправкам. 

Колеги, 174-а, хто за те, щоб врахувати? Хто – за? Проти? Утримався? 

Дякую дуже, колеги.  

175-а поправка.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Колеги, 175-у, 176-у і 177-у, в принципі, теоретично в 

такому випадку також можна розглядати в комплексі, тому що йдеться про 

виключення частини другої, яка якраз і визначає принципи розподілу 

винагороди між викривачами, тобто визначає критерії. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Але, дивіться, тут в кінці цієї частини статті є також 

підхід наступний: в разі відсутності хоча б одного із зазначених критеріїв суд 

приймає вмотивоване рішення про відмову у виплаті винагороди. Тобто 



нам… Я не впевнена, що ми можемо повністю виключити цю статтю, оцю 

частину. Нам треба її переформулювати так, щоби… (Шум у залі) А! Ні, 

насправді, да, ми можемо його повністю виключити, колеги, тому що ми 

вирішили, що або обвинувальний вирок і 10, або нічого. Тобто не може бути 

обвинувальний вирок і відмова. Правильно я пам'ятаю концепцію, на якій ми 

зупинилися? Да, колеги. Тоді…  

Галино, правильно я розумію, із 175-ї по 178-му… 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Давайте ми обговоримо, тому що  насправді по ходу 

розгляду цього законопроекту ми змінили взагалі модель і логіку, яка 

закладалася авторами законопроекту. І тому тут важливо не допустити 

помилок.  

 

_______________.  Можна я?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Пане Роберте, будь ласка.  

 

СІВЕРС Р.В. Я хотів запропонувати. Там, насправді, оскільки всім 

порівну, визначилися так, то просто що треба із частини другої першого 

речення слово "конкретний розмір" просто прибрати слово "конкретний". 

Просто "суд визначає розмір винагороди". Тому що оті критерії насправді, 

вони теж  залишаються важливими. Якщо хоча б одного з них нема, то тут 

питання не про розмір, а взагалі про відсутність права на таку винагороду. 

Тобто, якщо хоч одна…  

 

_______________.  Ні! Але ж обвинувальний вирок у нас все ж таки 

залишається.  

 

СІВЕРС Р.В. Дивіться, обвинувальний вирок пов'язаний із 

інформацією, яку надав викривач, не напряму, тому що інформація може 



бути, ну, дріб'язкова насправді. І вона взагалі може бути і, ну, кінець кінцем, і 

неважлива. Тобто особа згадала про щось в своєму повідомленні, а 

виявилось, що розслідування йшло зовсім іншим шляхом, і ця інформація не 

знадобилась. І закінчилось теж обвинувальним вироком. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не завдяки інформації викривача, про це ідеться. 

 

_______________. Не завдяки інформації, да. Вона може виявитися 

недостовірною, кінець кінцем, помилковою, але самі слідчі органи проведуть 

слідчі дії, встановлять інші факти, чи ці самі факти, але не на підставі цієї 

інформації, і теж буде обвинувальний вирок. 

 

_______________. А можна запропонувати, наприклад, суд визначає 

доцільність, наприклад, винагороди або...? 

 

_______________. Ну, тут питання не в доцільності, тут взагалі питання 

в праві. Тобто він визначає, чи є право, чи нема. Якщо хоч один із цих 

критеріїв відсутній, то взагалі не має права. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правильно. Але тоді в нас буде формулювання: не 

суд визначає конкретний розмір винагороди, а суд визначає, вирішує питання 

про винагороду з огляду на такі критерії. Так можна?  

 

_______________. Да, можна. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але в нас, в нас же тоді... 

 

_______________. Можна слово "конкретно" убрати і просто "розмір 

винагороди", це все одно буде коректно, тому що він же, кінець кінцем, 

розмір визначить. Це просто буде в рівних частинах, але розмір буде 



визначено. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але тут буде діяти напряму норма Закону про 

запобігання про 10 відсотків, якщо вона не згадана в Процесуальному 

кодексі? 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Колеги, дивіться, є наступна пропозиція. Викласти 

якраз це перше речення таким чином: "суд встановлює розмір винагороди, 

яка підлягає виплаті викривачу з огляду на такі критерії". Тобто ми 

забираємо слово "конкретний" і забираємо слово "визначає", тому що, ну, суд 

фактично не визначає, а встановлює. Враховуючи, що… повертаючись до 

логіки законопроекту і механізму, суд повинен також у рішенні суду 

встановити і зазначити розмір винагороди. Тобто для того, щоб він зазначив 

у судовому рішенні розмір винагороди, він її має встановити, тобто ми слова 

"визначає конкретний" замінюємо словом "встановлює". І, таким чином, 

пропоную просто редакційно... 

 

СІВЕРС Р.В. Ну, насправді ваші зміни от в підході ніяким чином не 

вплинули на зміст частини другої і третьої, тому що тут йдеться про випадки, 

коли все ж таки особа не матиме права. Тут йдеться не про розподіл, коли 

має право, а про те, коли суд встановлює, що взагалі не має права.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Коли суд бачить, що повідомлення від... Я правильно 

розумію, Роберте?  

 

СІВЕРС Р.В. Да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ця частина друга.... 

 

СІВЕРС Р.В. І третя. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. ...у нас тепер має стосуватися ситуації, коли суд 

присуджує обвинувальний вирок, виносить, перепрошую, і при цьому 

вважає, що роль викривача в отриманні цього обвинувального вироку була 

нульова. 

 

СІВЕРС Р.В.  Да, ну, тут йшлося про те, що ці критерії враховувалися 

як би в двох одночасно іпостасях. В двох ролях, тобто... 

 

_______________. Хвилиночку, але ж ми бачили ….повідомлення, там 

же є ще дві комісії. Попередня комісія, яка встановлює доцільність... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми говоримо про кримінальний процес. Ми тільки 

про кримінальний процес говоримо. Там є досудове слідство і судове 

провадження, і вирок, і апеляція. 

 

СІВЕРС Р.В.  Да, йдеться про те, що ці критерії визначались, з одного 

боку, вони взагалі давали як би основи суду визначити, чи має викривач, чи 

особа, яка повідомила, право на винагороду. З іншого боку, з урахуванням 

цих критеріїв визначалась цінність цієї інформації. Оскільки ви визначили, 

що це повинно незалежно від цього, в рівних частинах, але залишається все 

одно питання права на таку винагороду, тому що оці критерії, вони 

одночасно були для двох питань, вирішення двох питань. Тому можна просто 

залишити, і все, і як би йти. Це не порушує концепцію, яку ви запропонували 

і проголосували.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я... Олександре, я правильно розумію, тим 

паче у вас не було правок по цій частині? 

 

ТКАЧЕНКО О.М. Ні, не було. Не було.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто ви погоджуєтеся з тим, що ми лишаємо так, як 

запропонована редакція першого читання, правильно? 

 

ТКАЧЕНКО О.М. Може, дійсно, прибрати слово "конкретний"?  

 

_______________. Ну, "конкретний" да, тому що, ну… можна 

залишити, можна прибрати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. О'кей. 

 

_______________. Насправді він буде "конкретний" дійсно, в гривнях 

його… В тих пропорціях, в рівних частинах, але "конкретний", тому що це в 

гривнях, мається на увазі.  

 

ТКАЧЕНКО О.М. Ну це і так в гривнях, тому що по 191 статті 

Конституції у нас грошова одиниця – це гривня.  

 

_______________. Пане Роберт, напевно, що має... 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, підсумовуючи, є пропозиція наступного  

характеру, колеги:  175-у, 176-у, 177-у і 178-у відхилити, разом з тим,  

редакційно в частині другій запропонованої… 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Необов'язково,  до речі,  редакційно  змінювати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не забирати "конкретний"? (Шум у залі) 

Ні-ні, колеги, нам  треба визначитися. Олександре, ви як автор 



поправки:   чіпаємо редакцію першого читання чи ні?  

 

ТКАЧЕНКО О.М.   Я вважаю, що  "конкретний"   надо прибрати, тому 

що   була мова про те, що  або вирішуємо у відсотках, або вирішуємо  у 

твердій цифрі, я маю на увазі гривню.  Я хочу нагадати, що  вирок буде 

виконавчим документом, і на підставі  цього документу буде стягуватись  

грошова сума, яка буде виступати в якості  винагороди, і відсоток там 

неможливо встановити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозуміла. 

Колеги,   чесно кажучи, суто юридично я от не бачу принципової 

різниці між "визначає розмір" і "визначає конкретний  розмір", бо  не можна 

визначити розмір неконкретно, вибачте. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. Немає питань.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Навіть юридично.  

Колеги, тому ще раз, пані Галино, я правильно  розумію, пропозиція - 

175-у, 176-у, 177-у, 178-у відхилити?  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І лишити  редакцію першого читання.  Отак.  

О'кей, колеги. 175-у, 176-у, 177-у, 178-у, хто за те, щоб  відхилити? 

Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 

179-а.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А мені здається, ми  можемо  навіть по суті ці  всі 



поправки: з  179-ї по 180-у…  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Колеги, давайте, якщо є в когось зауваження і хтось 

вважає, що  якийсь із критеріїв має  залишитися, то  ми можемо розглянути 

окремо. Якщо немає, то, в принципі, в такому випадку можна, тому що  тут 

насправді це три поправки, які  стосуються трьох різних аспектів, це  загалом 

встановлення обмеження  і  критерії один, і критерій два.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, оскільки інших пропозицій не прозвучало, 

пані Галино, правильно я розумію, з 179-ї по 183-ю... 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. 181-у. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 183-ю, ні? 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. 181-у, якщо немає... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …по 181-у пропозиція - відхилити, колеги. 179 – 181, 

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

182-а. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що… 182-а, да.  

Колеги, хто за те, щоби 182-у відхилити? Проти? Утримався? Дякую 

дуже, колеги.  

183-я. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Пропозиція - відхилити. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, 183-я. Хто за те, щоби відхилити? Проти? 

Утримався? Дякую дуже, колеги. 

184-а - це моя поправка, колеги. Ми, в принципі, питання анонімного 

викривача вже обговорювали, і поправка відображає ту концепція, яку ми 

вже з вами обговорювали.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Тому пропозиція - врахувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, 184-у пропозиція врахувати. Володимире, це 

ви "за" чи коментар? 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Це я зараз "за". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. 184-у - пропозиція врахувати.  

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

185 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Протилежна, колеги, пропозиція - відхилити. 

Хто – за? Проти? Утримався? Дякую дуже.  

186-а. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Пропозиція відхилити. Комусь може здатися, що її 

можна виключити, але поясню. Ідеться про те, що викривач має право на 

оскарження судового рішення в частині, що стосується його інтересів під час 

вирішення питання виплати йому винагороди як викривачу. Якщо первинно 

закладалася логіка про те, що викривач може в тому числі оскаржити суму 

винагороди, то зараз ця норма іде, власне, передбачає, що у нього є 

можливість оскаржити сам факт виплати або невиплати винагороди. Тому 



пропоную все ж таки правку, яка хоче виключити цей пункт, відхилити цю 

частину. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Відхилити. Логічно, колеги. 186-у пропозиція тоді  

відхилити. 

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

187-а.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мені здається, можна тоді і 188-у, бо вона одна про 

технічну норму, а інша про сам зміст норми. Тобто тут у нас   просто, колеги,  

я так бачу, розбивають поправки на дві, але вона одна без одної не працюють. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Ну, так, в принципі, можна розглядати їх комплексно і  

відхиляти обидві.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так, 187-у і  188-у, колеги, пропозиція відхилити. 

Хто за … 

 

_______________. (Не чути)  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. …наступною проголосуємо. 187, 188 - на відхилення.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за те, щоб  відхилити, колеги? Проти?  

Утримався? Дякую дуже, колеги. 

189 поправка.   

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Відхилити.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Аналогічна, колеги,  пропозиція відхилити. Хто – за? 

Проти? Утримався? Дуже дякую, колеги. 

190 поправка. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. 190. Є пропозиція відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, 190-а - пропозиція відхилити. 

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

191-а.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. От її я пропоную обговорити, тому що  моя пропозиція 

- врахувати редакційно, але, можливо, в авторів є  певна логіка.  

 

_______________. Дивіться мова йде про  розкриття, оприлюднення 

анкетних даних, і пропонується, що, якщо  немає згоди викривача, це суд  

робить особисто за своїм рішенням.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В сенсі, якщо  немає згоди викривача, то  суд… 

 

_______________. Якщо її взагалі не існує, не можна  отримати, 

наприклад. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все я зрозуміла. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Тобто, в принципі, редакційно можна врахувати це 

наступним чином: доповнити редакцію першого читання частиною "за 

згодою викривача". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А якщо її немає?  

 



_______________. А якщо її немає?  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Ну, в такому випадку…  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо взагалі-взагалі анонімний викривач і ми не 

знаємо в кого згоду просити.  

Пане Роберте, може, ви прокоментуєте?  

 

СІВЕРС Р.В. Ну, я хотів тільки одне прокоментувати, що попередня 

правка була, та, що пані Анастасією була запропонована, там йшлося про 

можливість анонімного викривача представляти свої інтереси через 

представника. В такому випадку, якщо йдеться про представника, то, мабуть, 

таку згоду. Якщо що… Якщо – ні, що?  

 

_______________. Не буде такого. 

 

СІВЕРС Р.В. Якщо ні, так і невідомо, про кого йдеться. Справа в тім, 

що… Справа в тім, що все одно там же ж згідно тієї правки, то все одно дані 

про викривача анонімного мають бути розкриті під час чи до вирішення 

питання… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але ми ж зробили… 

 

СІВЕРС Р.В. … про виплату, тому що тоді невідомо, кому 

виплачувати. А якщо невідомо кому виплачувати… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А там далі, мені здається, є поправка якраз, яка і це 

до цього питання стосується… 



 

СІВЕРС Р.В. Якщо невідомо кому виплачувати, то цієї особи і немає, 

ну, як би. … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, просто я так розумію… 

 

СЮМАР В.П. На звинувачення вона є ця, особа, а на… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас просто є певна… Колеги, ще раз. В нас є 

просто певна потенційна… 

 

БУРМІЧ А.П. Як на практиці, скажіть, будь ласка, як можна от… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я якраз хочу сказати. В нас просто є… Я 

перепрошую, пане Анатолію. Мені здається, якщо я правильно розумію, 

колеги, то в нас в цьому законопроекті є певна неузгодженість між, з одного 

боку, можливістю викривачу бути анонімним, а з іншого боку, необхідності 

вказання його даних в обвинувальному акті, я перепрошую, обвинувальному 

вироку, бо це стаття Кримінально-процесуального якраз про зміст 

обвинувального вироку, і там відповідно необхідно це вказати. Це відкрита, 

по суті, буде інформація, її отримає сторона захисту тоді, коли буде іти в 

апеляцію, наприклад, і відповідно, таким чином, якщо я правильно розумію, 

я не фахівець глибокий в цих частинах кримінального процесу, то у нас 

фактично цим можуть звестися нанівець питання анонімного викривача. Але 

для того, щоб вирішити питання про… я перепрошую, не анонімного, 

анонімізованого з метою захисту. Для того вирішити питання винагороди 

такому захищеному викривачу там далі в колег є інша поправка, яку ми 

будемо окремо обговорювати. 

Пане Анатолію, якщо можна, Олександр як автор поправки і потім ви. 

Добре? Олександре, будь ласка. 



 

ТКАЧЕНКО О.М. Ви уже насправді сказали про те, що є окрема 

процедура щодо підсилення викривача. Будемо обговорювати надалі, що це 

буде стосуватися саме вироку і окремого документу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Анатолію, будь ласка. І потім пан Роман.  

 

БУРМІЧ А.П. Те, що ми трошки про цих анонімів заплутали, ми далі 

всі убедимся, я даже не сумніваюсь. Як працює сьогодні на практиці от 

аноніми? Отримується якимось органом анонімка, такий листочок без 

підпису, без нічого, і можливо навіть там достовірна інформація. Як вона 

легалізується? Вона легалізується через інші джерела, скажемо так. А 

людина, яка не хоче себе скривати, вона ніде не проявиться. Ви розумієте, 

вона ніде не проявиться, тому що він уже зразу себе сховав. Інше, якщо ви 

вкладаєте в те, що він не хоче розголошення, то це захист свідка. Все одно 

його анкетні дані мають бути присутніми, тому що, по-перше, як нагороду 

здійснювати, хто його може представляти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Про це там є поправка. 

 

БУРМІЧ А.П. Все одно з кимось він договір може укладати. Ви 

побачите на практиці, як це все буде цікаво. 

Далі. Відповідальність цього аноніма за те, що достовірно, 

недостовірно. Я вважаю, з цими анонімами ми взагалі… да, в никуда. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, з вашого дозволу… Колеги, у нас буде така 

логіка виступів. Якщо можна, пан Роман, потім – пан Роберт. Вікторія, якщо 

тільки питання. Вікторія,  тільки якщо питання, щоб експерти відразу 

відповіли.  

 



ЯНЧЕНКО Г.І. У мене є взагалі питання до авторів поправки, тому що 

насправді їхня поправка взагалі, ну, не зовсім зрозуміле це формулювання як 

таке. Тобто давайте повернемося до суті. Пропонується в КПК частину другу 

статті 291 додати відомості, які оприлюднюються в обвинувальному акті.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вироку. Це вже про..... 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. В обвинувальному акті мають міститися такі відомості, 

і йде перелік, це частина друга.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, все перепрошую. Вибачте.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Ідеться про те, що… частину третю я вам зачитаю. 

"Анкетні відомості кожного потерпілого: прізвище, ім'я, по батькові, дата та 

місце народження і місце проживання, громадянство", що логічно. І далі 

пропонується після пункту 3 додати ще пункт 3 зі значком 1. "Анкетні 

відомості викривача: прізвище, ім'я, по батькові,  дата та місце народження і 

місце проживання, громадянство".    

Пропозиція моя - врахувати редакційно, тобто після цього додати слова 

"за згодою викривача" і поставити крапку з комою. Не зовсім є зрозумілим, 

що мається на увазі. Тут, можливо, автори зможуть пояснити, а можливо, не 

зможуть пояснити, автори цієї правки, що мається на увазі: "а у випадку її 

відсутності виключно складу суду". Мені особисто не зовсім зрозуміло, що 

означає "виключно складу суду".  

 

_______________. Це означає, що суд це робить. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Що робить? 

 

_______________. Що тут не зрозуміло? Якщо нема згоди, то... 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ні, мені здається...  

 

_______________. Це саме формулювання, воно... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозуміла суть питання. Ми говоримо про статтю 

Кримінального процесуального кодексу, я перепрошую, я помилилася, в 

якому зміст обвинувального акту. 

 

_______________. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А що тут вирішує суд? Це обвинувальний акт, який 

передається органом досудового розслідування, і відповідно суд тут вирішує 

питання, чи він зачитується повністю, чи ні. Точніше, якщо є клопотання 

сторони, то зачитується повністю. Не зовсім зрозуміло, що тут на стадії 

складання і подання обвинувального акту вирішує суд.  

Правильно я розумію, в цьому питанні ж Галино? 

 

_______________. Зараз, секундочку. Секунду.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Ну, так.  Ну, взагалі формулювання, воно абсолютно не 

зрозуміле, тобто таке враження, що тут або в неправильному відмінку 

поставили слова, або забули якісь слова додати, тому що взагалі не зрозуміла 

логіка цього речення. 

 

СЮМАР В.П. Колеги, ми шукаємо зараз варіант виходу з ситуації,  

тобто ми ж розуміємо, що там в даному випадку не члени комітету були 

суб'єктом ініціативи. Я так розумію, що були представники там 

громадськості суб'єктами ініціативи, якщо вже точніше бути.  

Мені здається, що цю правку треба відхиляти, тому що вона нас дуже 



серйозно заплутує в цій всій історії. Тому що, як ви можете в кримінальному 

процесі врахувати свідчення без посилання на автора? Тобто виходить, що 

ми можемо спонукати до цього, але суд повинен перевірити в даному 

випадку? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. Але є така можливість, колеги. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Я би все ж таки наполягала на тому, щоб ми врахували 

редакційно, додали до цього пункту 3 слова "за згодою викривача", і все, і на 

цьому обмежилися, оцю другу частину просто не врахували. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Відповідно нема згоди викривача або неможливо її 

отримати, значить, воно оприлюднюється, тому що її нема. 

 

СЮМАР В.П. Але воно враховується як покази при обвинувальному 

вироку? Ми людей садимо, не зрозуміло за чиїми показами, і створюємо 

прецедент. 

 

_______________. Я перепрошую, а навіщо згода, пані Галина, згода в 

даному випадку не потрібна, це ж не анонімний викривач. Щодо нього 

заходів безпеки не здійснюється, навіщо його згода? Якщо вони будуть 

здійснюватися, то відповідно буде зовсім інший порядок збереження 

конфіденційної інформації про нього, навіть якщо він не анонімний, але в 

процесі виникли якісь підстави для того, щоб вжити цих заходів безпеки. Це 

все одно, що, ну, якби від свідка відбирати згоду на те, щоб включити дані 

про нього в обвинувальний висновок, цього ж не робиться. Тут не потрібно 

взагалі про згоду вести мову. 

 

_______________. Відхилити правку? 

 



_______________. Да. Просто відхилити - і все. 

 

_______________. Так, так, підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, оскільки не наполягає автор поправки, 191-у 

пропозиція відхилити. Хто за те, щоби відхилити 191-у? проти? Утримався? 

Дякую дуже, колеги. 

192 поправка. І я думаю, що  разом…  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Ні, ні, ні…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні, о'кей, окремо 192-а.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Є пропозиція відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Фактично ця  поправка пропонує… Дивіться, мені 

здається, що  да,  логічно, оскільки всі ці,  група  поправок пана Фріса вона 

про те, щоб не було винагороди викривачу взагалі. Ми йдемо по іншій 

концепції, відповідно 192-у пропозиція відхилити.  

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

193 поправка.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Є пропозиція її обговорити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, поправка від групи членів комітету.  

 

_______________. Так, я можу пояснити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо ваша ласка, прокоментуйте.  

 



_______________. Дивіться, про необхідність забезпечення анонімності 

викривача також згадувалось у висновку ГНЕУ, який говорив про те, що, я 

ще раз повторюсь, що викривач насправді без змін, які ми запропонували, 

має статус лише свідка на боці обвинувачення. Це перше. 

По-друге, неможливість анонімності під час допиту викривача як 

свідка порушує дуже багато норм, які закріплені в рішеннях ЄСПЛ. І є дуже 

велика вірогідність того, що такі справи з огляду на те, що немає можливості 

у захисту провести процедури допиту такого викривача, призведе до того, що 

така справа, вона розсиплеться просто.  

Тому пропонується ввести норми, які дають можливість допитати 

викривача, а при цьому зберегти анонімність. Тобто це буде робитися за 

процедурою, яка вже робиться по відношенню до свідків, це зокрема Закон 

України про запобігання безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

провадженні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще якісь, колеги, думки, коментарі щодо 

запропонованої поправки? 

 

_______________. Тобто логіка така, щоб додати до цієї особливої 

процедури, яка здійснюється у відношенні свідків, додати викривачів.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, а в мене така для обговорення пропозиція. Я 

не наполягаю, можливо, ми могли би врахувати редакційно, але просто 

зробити відсильну норму  на Закон "Про забезпечення безпеки осіб, які 

беруть  участь в кримінальному судочинстві". Все-таки це  спеціальний 

закон, який визначає всі питання, пов'язані із тим, як технічно чи не технічно 

це відбувається.   Чи така пропозиція, чи так було би достатньо? 

 

_______________. Добре, я згодний, щоб  ми не робили прив'язку до  

конкретних видів процесуальних дій. Ви це  маєте на увазі? Так.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Фактично, да, тому що, якщо у нас будуть зміни  до 

того закону, то потім ми можемо виявитися в ситуації, коли  в нас одна 

частина норми суперечить або обмежує іншу.  

 

_______________. Добре, я згодний.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Галино, що ще до цього? 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Тут можна врахувати редакційно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тоді  пропозиція врахувати 193-ю 

редакційно. Але,  правильно я розумію, поставити  крапку після Закону 

України  "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь  в кримінальному 

судочинстві", але лишити частину  норми "у зв'язку з цим  частину десяту і 

п'ятнадцяти вважати одинадцятою і шістнадцятою". Отак. Правильно 

формулюю, колеги? 

 

_______________. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді в такій  редакції пропозиція -  193-ю, колеги, 

вважати врахованою редакційно. 

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

194 поправка.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. 194-у і 195-у пропоную розглядати разом і відхиляти.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, пропозиція - відхилити.  Це знову ж таки 

група поправок  пана Фріса, якими  пропонується концепцію винагороди 

викривача і нормування по ній виключити в принципі. Тому 194-у, 195-у 



пропозиція -  відхилити.  

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

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  196-у і 197-у пропоную розглядати разом і відхилити 

обидві.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Аналогічно. І мені  здається, 198-у також можна, вона 

технічна.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Ні. Давайте, там є група правок, ми їх все ж таки… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Тоді зараз  ми говоримо про 196-у і 197-у. 

Правильно? 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропозиція  196-у і 197-у відхилити, колеги. 

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

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Тут є 198, 199 і 200 поправки. Пропоную їх відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 199-а. Чи наполягають колеги на 199-й?  

 

_______________. Так, наполягаємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То давайте тоді по одній. Спочатку – 198-а… 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. 198-а і 200-а - вони ідентичні, вони про виключення 

цього пункту. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. О'кей. Колеги, давайте по 198-й і 200-й визначимося, 

є пропозиція відхилити, а потім повернемося до обговорення 199-ї. Отак, 

колеги, о'кей? Тоді пропозиція 198-у і 200-у відхилити, колеги. 

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

199-а. Пані Галино, пропозиція відхилити… 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Можливо, давайте надамо слово авторам поправки і 

вони пояснять свою логіку. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Будь ласка, пане Олександре, я так розумію. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. Дивіться, я так розумію, що закон насправді 

направлений на те, щоб підсилити захист викривача, тому пропонується 

питання щодо вирішення винагороди вирішувати в окремій ухвалі. Я поясню, 

чому?  

По-перше, згідно нормам Кримінального процесуального кодексу 

вирок вручається безпосередньо обвинуваченому. І вже на цій стадії без 

ознайомлення з матеріалами справи, без звернення, чи ознайомлення з 

матеріалами справи вже обвинувачений знає про те, хто є викривачем. Тому 

пропонується це питання вирішувати в окремій ухвалі. І винесення цієї 

окремої ухвали здійснювати у закритому судовому засіданні для того, щоб 

зберегти анонімність викривача. У нас є вирок, і я так розумію, що 

анонімність вже не потрібна викривачу. Хоча насправді вирок не набрав 

законної сили, тому що є строк на подачу апеляції. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Якщо можна, пана Романа заслухати з цього приводу. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. Дивіться, правка стосується внесення змін у статтю 

374, яка стосується змісту вироку, а саме: процесуального документу – 

вироку, який виноситься судом. Щодо ухвалення окремої ухвали, це досить 



буде нечітко та не юридично правильно сформульовано, тому що ми маємо 

один процесуальний документ - саме вирок.  

В даному випадку як іде практика. Ми маємо попередню правку, яку ви 

вже внесли відносно того, що особи мають анонімність відповідно до Закону 

"Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві". Там є певний порядок: якщо особи мають окремі змінені 

анкетні дані, ці змінені анкетні дані, вони змінюються постановою 

відповідного слідчого, прокурора або  відповідного суду. В даному випадку, 

якщо буде вирок, будуть змінені анкетні дані, особа із зміненими анкетними 

даними з постановою, яку їй вручають, також приходить у казначейство і 

отримує свою винагороду. Тут окремої ухвали не потрібно, тому що це вже і 

так передбачено.  

Дякую.  

 

_______________. Так, я так розумію, що у вироку пишуться реальні 

анкетні дані, так?  

 

ІВАНІСОВ Р.В. Ні, у вироку пишуться змінені. І відповідно ці змінені 

анкетні дані зберігаються в окремому томі, як і в органі досудового слідства, 

так і в окремому томі самого суду.  

 

_______________.  Якщо так, добре.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Роберте, що ви скажете?  

 

СІВЕРС Р.В. Я повністю хочу просто підтримати колегу. Ну, а мені 

здається, автор правки погодився.  

Дякую.  

 

_______________.  Якщо там змінені анкетні дані, то…  



 

СІВЕРС Р.В. Саме так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  То ви погоджуєтеся. Добре.  

Колеги, 199-у пропозиція - відхилити.  Не наполягає автор поправки. 

Пояснено було, як далі.  

Добре, колеги. 199-у пропозиція - відхилити. Хто – за? Проти? 

Утримався? Дякую дуже, колеги.  

200-а. по 200-ій ми вже визначилися.  

201-а.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. 201-у і 202-у пропоную відхиляти.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Аналогічно. Знову про виключення винагороди як 

явища.  

Хто за те, щоб 201-у і 202-у відхилити, колеги? Проти? Утримався? 

Дякую дуже, колеги.  

203-я?  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. По 203-ій пропозиція - відхилити. Це вже 

обговорювалося, що робота з викривачами є  відповідальністю НАЗК а не 

НАБУ. Тому пропозиція…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, ми вже проговорювали такі поправки.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Да, 203-ю відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, хто за  те, щоб 203-ю відхилити? Проти? 

Утримався? Дякую дуже.  

204-а?  



 

ЯНЧЕНКО Г.І. Пропозиція - відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 204-у, колеги, пропозиція - відхилити.  

Хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? Двоє утрималися. Дякую 

дуже, колеги. 

205-а і 206-а. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. 205-у і 206-у пропоную відхиляти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, хто за те, щоб 205-у і 206-у відхилити? 

Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 

207-а. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. 207-у і 208-у пропоную відхиляти.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, 207-а, 208-а на відхилення. Хто – за? Проти? 

Утримався? Дякую дуже, колеги. 

209-а. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Пропоную відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропозиція - відхилити. Хто за те, щоб 209-у 

відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 

210 поправка. Колеги, і вона передостання. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Пропоную її також відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, 210-а, пропозиція відхилити. Хто за те, щоб 

відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 



211-а. 

 

_______________. Не наполягаємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягаєте. Колеги, тоді… 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Відповідно пропозиція - відхилити правку.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 211-у пропозиція - відхилити. Хто за те, щоб 

відхилити? Проти? Утримався?  

Колеги, і я змушена вас просити повернутися ще до двох поправок, які 

ми вже пройшли по тексту законопроекту, повернутися суто з редакційних 

насправді міркувань. Бо ми, коли повністю вичитували і готували до передачі 

Апарату Верховної Ради (колеги, будь ласка, 2 хвилини уваги вашої), 

готували до передачі Апарату Верховної Ради законопроект 1029, ми, на 

жаль, знайшли деякі неузгодженості між прийнятим нами 1029 по НАЗК і 

цим законопроектом. І в зв'язку з цим нам треба деякі ці неузгодженості 

виправити, а саме, колеги, я буду дуже просити, якщо ваша ласка, 

повернутись до абзацу 12 у порівняльній таблиці, це та нумерація, яка по 

крайньому лівому краю. Подивіться, будь ласка, дванадцятий абзац, тут у 

першому читанні йдеться про те, щоби доповнити частину першу статті 11 

Закону "Про запобігання корупції" ще одним пунктом, в якому ідеться про 

право НАЗК погоджувати призначення і звільнення керівників 

уповноважених підрозділів. Ми з вами це обговорювали в 1029, і там НАЗК, і 

ми на цьому зійшлися, погоджує тільки звільнення. І ми в такому варіанті 

1029 ухвалили. А тут погоджує і звільнення, і призначення, колеги. 

Тому є пропозиція, для того щоби 1010 узгодити з нами ж прийнятим 

1029, фактично виключити, колеги, цей пункт виключити його повністю. 

Тому що питання погодження звільнення, воно врегульоване 1029, а 

погодження призначення суперечить тій концепції, яку ми вже 



обговорювали, колеги. 

 

_______________. Давайте голосувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропозиція: рішенням комітету тоді виключити із 

законопроекту абзаци третій, четвертий у пункті 2 розділу І проекту для того, 

щоби привести у відповідність із нами же ухваленим законом. Хто – за, 

колеги, те, щоби це зробити? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги.  

І, колеги, якщо ваша ласка, ще одна важлива правка, технічна, знову ж 

таки мушу просити комітет це зробити з голосу. Ми знову ж таки, коли 

опрацьовували 1010, помітили, що певну редакційну неточність ми, на жаль, 

колеги, не помітили і відповідно техніко-юридичними правками не усунули в 

1029, який вже пішов на підпис, який комітет випустив. В нас в змінах до 13 

статті - це, колеги, абзац двадцять четвертий порівняльної таблиці, прошу вас 

відкрити, - в нас тут є пункт щодо змін до абзацу другого частини другої 

статті 13. Колеги, це редакція першого читання, її необхідно лишити по суті, 

але викласти в іншій редакції, тому, що, на жаль, в нас в 1029, колеги, з'їхала 

нумерація правильна абзаців, якими ми вносили зміни. І тепер з урахуванням 

цієї нумерації, яка з'їхала, яку ми не поправили, в нас цього абзацу другого 

частини тринадцятої в тій редакції, яку править 1010, не існує. На жаль, на 

жаль, через технічні помилки в 1029 не існує цього.  

Тому, колеги, для того, щоби зберегти редакцію 1029 і  врахувати цю 

поправку з  першого читання  1010, колеги, нам треба зробити наступне: нам 

треба  в цю редакцію  1010 додати два  абзаци, які у  нас є в  1029, і викласти 

в іншій редакції той абзац, про який йдеться тут  в правках першого  

читаннях. Я, з вашого дозволу зачитаю  редакцію. Я ще раз наголошу, 

колеги, що  ми по суті регулювання  нічого не змінюємо. Лишається та  

редакція, яка  була в  1029 по суті, лишається редакція, яка була в першому 

читанні, це стосується прав НАЗК, лишається  редакція, яка була  в першому 

читанні, але щоб ми не наплутали з абзацами, там треба іншу  нумерацію 



створити.  

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, з вашого дозволу… Колеги,  тому що є 

помилка. Колеги, є, на жаль, ми це помітили буквально за півгодини до 

засідання. 

 

_______________.  Пусть Юрій Юрійович дасть вказівку і зараз нам 

підготують на одному листку, і всі побачать, за що… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я з вашого дозволу, зараз… Колеги,  ми 

зараз… Колеги, зверніть, будь ласка, на мене увагу. Тоді давайте так, це 

логічно, справді всі мають  бачити. Пропозиція така колеги: давайте зробимо 

перерву  на 5 хвилин. Зачекайте секундочку,  перерва… (Шум у залі) 

 Колеги, у нас ще експертизи законопроектів. Пропозиція така: перерва 

на  5 хвилин. За ці 5 хвилин нам  розмножать той аркуш, з  якого я планувала 

записати редакцію, я одразу ще раз перепрошую, колеги, це мій робочий 

документ, ви в ньому бачите редакцію, там є коментарі, які для мене.  

Далі, колеги, після цього  ми повернемося до  редакції двадцять 

четвертого абзацу порівняльної таблиці, визначимося по ньому, затвердимо 

порівняльну таблицю в цілому  з урахуванням всіх правок, які ми пройшли. І 

після цього, колеги, буде  пропозиція провести все-таки в порядку  

антикорупційної  експертизи, колеги, інші  комітети від нас чекають, інакше  

законопроекти підуть в зал без нашої експертизи. Це також не  в наших  

інтересах. 

 

_______________. А вже зауваження врахували.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сім законопроектів. Провести сім законопроектів - це 



ті, що першочергові, - в порядку антикорупційної  експертизи. Потім буде 

пропозиція  Антона до  порядку денного наступного засідання, але не 

виїзного, завтрашнього, але того, що буде в середу. І на цьому ми... 

 

_______________. І один корупційний. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І 1045-1, вісім законопроектів, винести на 

антикорупційну експертизу, пропозиція Антона до порядку денного, і на 

цьому закрити засідання. Так приймається, колеги? 

 

_______________. Да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Вікторія, будь ласка. 

 

СЮМАР В.П. Я прошу врахувати мій голос за цей законопроект за 

основу і в цілому в другому читанні в редакції комітету. Я просто маю іти 

зараз. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Я зрозуміла. 

 

СЮМАР В.П. Прошу врахувати мій голос. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, колеги, тоді з цим 5 хвилин перерва - і 

повертаємося. Дякую. 

 

(Після перерви) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ми можемо починати наше засідання, 

точніше, закривати перерву і продовжувати засідання. В нас є кворум. 

Колеги, колеги, Романе, на ваше прохання, і це правильне прохання, дякую, 



що звернули увагу, розданий текст тих пропозицій технічних, які 

пропонується внести в 1010, в усіх на столах лежить. Пункт 1 ми вже 

вирішили для узгодження з 1029, зняли це питання. 

Пункт 2, ви бачите, що пропонується просто викласти в, скажімо так, 

не змінити абзац другий частини другої статті 13, а дати повним текстом всі 

ці три абзаци в 1010. Тому що в 1029 злетіла нумерація, правильні посилання 

на абзаци, і там тепер, ну, скажімо, інакше виглядає абзац, в який 1010 

пропонує давати правки.  

Відповідно, ви бачите, в нас другий-четвертий абзаци, в сумі - три 

абзаци, будуть викладені в іншій редакції, точніше, не в іншій редакції, 

насправді, а в нас буде тоді повністю сформульована редакція, яку планувало 

дати перше читання 1010, і два абзаци з 1029. І тоді все буде правильно, там 

по суті, ще раз, колеги, підкреслюю, по суті ніяких змін в регулюванні немає. 

Ми просто маємо виправити помилку, яка сталася, тому що з'їхала нумерація 

пунктів в 1029 і, на жаль, ми не встигли вчасно це виправити.  

 

_______________. Це як приклад Комітету з держбудівництва, що вони 

хотіли потім якось наздогнати, а у нас є можливість самим це виправити 

своїм же законопроектом.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, чи є по розданим пропозиціям якісь питання? 

Романе, колеги? Добре. 

 

_______________. Настя, ми вносимо зміни в 1029? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ні, ні! Ще раз, колеги. 1029 затвердила Верховна 

Рада, ми його віддали. Все! Просто питання в тому, що 1010 править ту саму 

частину статті, яку правив 1029. І оскільки в 1029 з'їхала нумерація правок, 

тепер ці правки, які були в першому читанні 1010, не мають сенсу, бо там 

вже інакше виглядає абзац. І тепер для того, щоб мали сенс правки, які є в 



1029, і те, що пропонувалося 1010, нам просто треба всі ці три абзаци не 

правити слова, а викласти в правильній редакції, щоб не було накладок, 

вилітання пунктів і так далі. Отак, колеги. Тобто це суто технічне питання, 

але, на жаль, ми маємо це зробити, інакше у нас буде шалена плутанина.  

Колеги, чи є якісь зауваження з цього приводу? Колеги, тоді 

пропозиція. З вашого дозволу, колеги, пропозиція. По-перше, давайте для 

чистоти процедури повернемося до розгляду змін до абзацу другого частини 

другої статті 13 Закону "Про запобігання корупції". Ми маємо ухвалити 

рішення повернутися і ухвалити рішення по редакції. 

Хто за те, щоб повернутись до розгляду цього питання? Проти? 

Утримався? Дякую дуже, колеги.  

Тепер пропозиція. Пункт 4 розділу І проекту - це те, що… це абзац, це 

абзац… Перепрошую, параграф 24 порівняльної таблиці. Пункт 4 розділу І 

проекту викласти в такій редакції, так, як тут написано в поправці: "Абзаци 

другий-четвертий частини другої статті 13 викласти в такій редакції". І ви 

бачите нижче редакцію трьох абзаців. І тоді у нас буде все технічно 

правильно. Є згода на це, колеги? Да? Колеги, тоді так, як щойно озвучила, 

прошу комітет підтримати і проголосувати. 

Хто за те, щоби в такій редакції викласти? Хто – за? Проти? 

Утримався? Дуже дякую, колеги.  

Ми поправили редакційну неточність. Ще раз наголошую, ми це 

робили тільки тому, що там з'їхала нумерація, нічого по змісту ми нового не 

дали і не забрали.  

Колеги, тепер ми завершили розгляд порівняльної таблиці до 

законопроекту 1010. У нас є враховані і відхилені правки, редакція комітету 

по багатьом. І я прошу шановних колег-членів комітету за основу і в цілому 

затвердити порівняльну таблицю до 1010. Далі, колеги, я прошу 

рекомендувати Верховній Раді ухвалити 1010 за основу, перепрошую, в 

другому читанні і в цілому з урахуванням пропозицій комітету. 

Колеги, тоді пропозиція - порівняльну таблицю в цілому і рекомендація 



- Верховній Раді в другому (зараз це окремо визначимося, бо нема Галини), в 

другому і в цілому підтримати законопроект з урахуванням відповідно 

порівняльної таблиці, яку пропонує комітет. Хто... 

 

_______________. І техніко-юридичними.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, і з врахуванням техніко-юридичних, колеги, це 

потрібно на випадок, якщо десь щось з'їхало. Ми виловлювали насправді такі 

речі. 

Колеги, хто за те, щоб затвердити таблицю по 1010 і рекомендувати в 

другому і в цілому Верховній Раді? Хто – проти, колеги? Утрималися? У нас 

ухвалене рішення. І пані Вікторія просила зарахувати її голос "за". Ми 

можемо так зробити, "за" таблицю в цілому? Добре, колеги. Дякую дуже.  

Була пропозиція. Колеги, дивіться, нам треба ще одне рішення буде 

ухвалити. Хто буде доповідачем? Була би моя пропозиція, щоб доповідачем 

на пленарному засіданні була пані Галина, але я не бачу можливості 

ухвалювати це рішення без пані Галини. Тому, з вашого дозволу, давайте 

почнемо  по експертизі йти, а коли повернеться Галина, ми по цій частині 

рішення визначимося. Добре? Процедурно ми можемо так зробити, ми не 

розриваємо розгляд питання.  

Колеги, є пропозиція по антикорупційній експертизі визначитися по 7 

пріоритетним законопроектам, які дуже чекають інші комітети. Але перед 

тим, я так розумію, колеги, має піти пан Володимир, наш секретар, і 

відповідно, колеги, нам треба буде обрати секретаря для продовження 

засідання. Так ми завершимо порядок денний, а потім по порядку денного 

наступного засідання. Чи треба йти, Антоне? (Шум у залі) 

 Колеги… Пані Галино, в нас одне питання залишилося по 1010: хто в 

нас буде доповідачем на пленарному засіданні. Моя пропозиція така, щоб ви, 

якщо ви погоджуєтеся?  

 



ЯНЧЕНКО Г.І. Так, я готова.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Колеги, пропозиція тоді визначитися, що 

доповідачем від комітету по законопроекту 1010 визначити пані Галину 

Янченко як, власне, людину, яка готувала до нашого розгляду законопроект.    

Хто за таку пропозицію, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, 

колеги. 

На цьому ми по 1010 закінчили. Да?  

Тепер, колеги, технічне питання, перш ніж перейдемо до експертизи. 

Нам треба, оскільки пан Володимир має йти, нам треба обрати секретаря для 

продовження засідання. Колеги, хто готовий бути секретарем для 

продовження засідання? Я бачу, Олександр Ткаченко готовий. Чи є якісь інші 

пропозиції, зауваження? Колеги, тоді… (Шум у залі) 

  

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте з секретарем засідання визначимося, а 

потім… Ну, ми просто вже почали розглядати це питання: по секретарю 

засідання.  

Колеги, є пропозиція тоді - Олександр Ткаченко, інших пропозицій 

немає. Хто за те, щоб на продовження засідання пан Олександр виконував 

функції секретаря? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги.  

Тоді ми маємо відпустити… 

 

_______________. Один утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте я по веденню буду справлятися, добре?  

 

_______________. (Не чути) 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, давайте... Ви дозволите, я закінчу речення 

технічне? Секретар засідання в нас тепер пан Олександр. Пане Володимире, 

дякую. Наголошую, ми це зробили, тому що пан Володимир має іти, жодних 

інших причин цьому немає. 

Перш ніж ми перейдемо до експертизи, я так розумію, є пропозиція, 

точніше, є прохання про виступ в нашого колеги Антона Полякова. Антоне, 

будь ласка. 

 

ПОЛЯКОВ А.Е. Там не виступ, а пропозиція щодо наступного 

засідання, але не виїзного. Я буквально... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це того, що буде в наступну середу. 

 

ПОЛЯКОВ А.Е. Так, 5 хвилин. Як мені стало відомо зі звернення 

Всеукраїнського об'єднання добровольців, засобів масової інформації та 

інших відкритих джерел, в Дарницькому районному суді міста Києва 

розглядається справа 753.11.924.18 за матеріалами кримінального 

провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових 

розслідувань за номером 42014000000001715 від 22.12.2014 року за ознаками 

кримінального правопорушення, передбаченого частиною п'ятою статті 191 

Кримінального кодексу України.  

Вказане кримінальне провадження розслідується Генеральною 

прокуратурою України. У цьому провадженні розслідуються факти 

незаконного заволодіння службовими особами ПАТ "Брокбізнесбанк" 

протягом 2013-2014 років коштами Нацбанку України у вказаному банку, їх 

незаконна легалізація, внаслідок чого держава зазнала збитків на понад 2 

мільярди гривень.  

Одним із обвинувачених у даному кримінальному провадження є 

діючий народний депутат України дев'ятого скликання Приходько Борис 

Вікторович. Наразі у вищевказаній справі оголошено перерву на 



невизначений час, до ініціювання підтримання та внесення Генеральним 

прокурором України до Верховної Ради України подання про надання згоди 

на притягнення до кримінальної відповідальності Приходька Бориса 

Вікторовича. Однак станом на сьогоднішній день такого подання до 

Верховної Ради України не внесено, незважаючи на численні звернення з 

цього приводу від ряду народних депутатів, громадян України та 

громадських організацій. Такі зволікання та бездіяльність з боку 

Генерального прокурора України викликають сумніви в його добросовісності 

та об'єктивності та викликають певні сумніви в його незаангажованості, що в 

цілому наштовхує на об'єктивні припущення щодо наявності корупційної 

складової.  

На останній зустрічі депутатів з Генеральним прокурором я  особисто 

задавав  питання по цій справі та  почув від Рябошапки Руслана 

Георгійовича, що в  нього на підписі є  відповідне подання на зняття  

депутатської недоторканності з  Приходька Бориса Вікторовича. Але  на 

запитання, коли  воно буде підписане, відповіді  не отримав.  

Також виникають запитання по інших фігурантах  цієї справи, серед 

яких  є прізвище народного депутата Давиденка Валерія Миколайовича, який 

є партнером  Приходька Бориса  Вікторовича та безпосередньо мав  

відношення до цієї схеми. 

Зважаючи на предмет відання  Комітету Верховної Ради  України  з 

питань  антикорупційної політики, з  метою запобігання та протидії корупції,  

фінансового контролю стосовно  осіб, уповноважених на виконання  функції 

держави та місцевого  самоврядування,  притягнення винних осіб за 

наявності до відповідальності  за вчинення  корупційний  порушень та 

правопорушень, пов'язаних з корупцією, а також з метою контролю за 

діяльністю  Генпрокуратури України  в частині її повноважень у сфері 

запобігання та протидії корупції, вважаю за необхідне провести  перевірку по 

даному факту в частині  можливої корупційної складової.   

З огляду на це  вважаю,  також  за необхідне запросити  на засідання  



Комітету Верховної Ради України з  питань  антикорупційної політики 

Генерального прокурора України  Рябошапку Руслана Георгійовича як 

безпосереднього керівника органу, що здійснює  досудове розслідування  

кримінального провадження номер  42014000000001715 від 22.12.2014 року,  

а також очільника  всієї системи  органів прокуратури, для надання 

необхідних роз'яснень  із вказаного питання.   

Враховуючи вищевкладене, керуючись пунктом  першим частиною  

четвертою статті 14  Закону України "Про статус народного депутата 

України", пунктом  1 частини другої статті 39, частиною  першою, четвертою 

статті 48 Закону України "Про комітети Верховної Ради України", пропоную: 

перше - розглянути на  наступному засіданні Комітету Верховної Ради 

України  з питань антикорупційної  політики питання щодо того, чому  

Генеральним  прокурором України не  ініційовано, не підтримано та не 

внесено до  Верховної Ради України подання  про надання згоди на  

притягнення до кримінальної  відповідальності Приходька Бориса  

Вікторовича; і друге - визнати необхідною присутність на  наступному 

засіданні Комітету Верховної Ради  України з питань антикорупційної 

політки Генерального прокурора України  Рябошапки Руслана Георгійовича  

та запросити його на засідання  для надання необхідних роз'яснень. 

Як ремарка. В принципі, ми всі в  турборежимі місяць працюємо, 

чомусь від прокуратури я цього не бачу. І у всіх є багато запитань по топовим 

справам,  які зараз є в прокуратурі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, чи є ще якісь коментарі, думки, пропозиції 

по суті того, що запропонував пан Антон?  

Я зі свого боку можу сказати, колеги, що, що ми можемо зробити як 

комітет, це запросити пана Генерального прокурора або іншого представника 

Генеральної прокуратури для інформування комітету про... Я навіть не знаю, 

чесно кажучи, як коректно сформулювати, тому що про розслідування не 

може нас насправді проінформувати пан Генеральний прокурор, і ніхто 



інший, бо, я так розумію, йдеться зараз про фактове провадження, в якому 

немає підозрюваного.  

 

ПОЛЯКОВ А.Е. Справа в тому, що справа в суді вже знаходиться, але 

суд не може притягнути до…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Антоне, я зрозуміла. Дивіться, ми зараз  ставимо 

питання по суті, коли буде подання про зняття недоторканності. Це означає, 

що станом на зараз провадження щодо зазначеного фігуранта насправді, ну, 

сухо юридично не є взагалі провадженням проти фігуранта, а є фактовим 

провадженням, в якому, в принципі,  немає підозрюваного. Відповідно, 

особливо багато нам тут не зможе сказати Генеральна прокуратура, оскільки 

є елементарне питання таємниці слідства.  

Відповідно,  що ми теоретично могли би зробити – це запросити 

Генерального прокурора або представника для дачі пояснень. В той же час 

вимагати якоїсь інформації, яка стосується перебігу фактового 

провадження… ну, я не впевнена, що ми в принципі маємо повноваження 

таке робити, бо є таємниця слідства.  

 

ПОЛЯКОВ А.Е. Причому тут таємниця слідства?   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Поки немає підозри, всі провадження фактові, я 

правильно розумію?  

 

_______________. Тоді чого подання? Хто його складав? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, йдеться про… стояло питання, що, можливо, 

буде подання про зняття недоторканності, відповідно після цього може бути 

повідомлення про підозру, після цього провадження із фактового 

перетворюється на фактичне провадження проти особи, якщо я можу так 



сформулювати.  

Станом на зараз такого подання немає. Я так розумію, Антон хоче 

почути відповідь на питання, коли воно буде і чому його немає. Я просто 

наголошую, що повну відповідь на це питання, можливо, я не знаю, можливо, 

не зможе нам дати орган слідства досудового, тому що є певні обставини, 

захищені таємницею слідства. Але ми можемо запросити для того, щоби нам 

роз'яснили, що нам можуть і не можуть сказати. Я просто хочу, щоб ми 

трималися, знаєте, в межах повноважень комітету і не просили того, на що 

ми не маємо права. Це єдине, чому я пропоную уточнити формулювання.  

Нам хоче Юрій Юрійович щось роз'яснити. 

 

СОРОЧИК Ю.Ю. Шановні колеги, я єдине хотів би трошки нас 

повернути в процедуру. Було сказано, що буде внесена пропозиція щодо 

порядку денного, а ми вже розглядаємо питання по суті. Ви зрозумійте, як 

нам вийти з цього? Тому, можливо, це питання, яке пан Антон зараз озвучив, 

включити в порядок денний наступного засідання, і тоді розібратись, чи є 

підстава ще запрошувати. Повірте, вже з гіркого досвіду, щоб ми не 

перетворили в політичні тут всякі розборки це.  

Тобто це питання, яке ви зараз озвучили, можливо, більше інформації 

ще буде, на наступне засідання включити в порядок денний, його розглянути, 

і тоді прийняти рішення: запрошувати чи не запрошувати. 

 

ПОЛЯКОВ А.Е. Я вважаю, що треба запрошувати. І можемо 

проголосувати, да і все, просто. 

 

СОРОЧИК Ю.Ю. Ну, так чекайте, ви ж проголосували в порядок 

денний. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми тоді... ми фактично вносимо тоді питання. Якщо 

ми голосуємо що до чогось, то ми вносимо питання в порядок денний 



сьогоднішнього засідання.  

 

ПОЛЯКОВ А.Е. Ні, якщо вас ці питання не турбують, чому 

Генеральний прокурор не працює, то тоді можемо не запрошувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, колеги, я кажу у мене виключно питання щодо 

порядку ведення засідання, більше нічого. 

 

_______________. Можна задати питання? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка. 

 

_______________. Пане Антоне, я правильно розумію, що вас хвилює 

це питання, тому ви просите, ви фактично інформуєте і звертаєтеся включити 

питання розгляду такого питання, вибачте за тавтологію, у порядок денний 

наступного засідання? Тобто ми і не говоримо про те, що сьогоднішній 

порядок денний якимось чином змінюється.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто є питання запитання запросити Генерального 

прокурора. 

 

_______________. Це просто у форматі інформування комітету про те, 

що є така проблема, є такі хвилювання народного депутата, і є пропозиція, 

ну, знову ж таки, в порядку інформування в при складанні порядку денного 

наступного засідання включити це питання в порядок денний, з усіма 

втекающими і вытекающими обстоятельствами. 

 

ПОЛЯКОВ А.Е. Ну, так правильно, я ж зазначив, що визнати 

необхідність присутність на наступному засіданні, тобто запросити його, 

тому що ми будемо розглядати це питання. Ну, це нормальне побажання, я 



вважаю. Я ж керуюсь Регламентом і Законом про комітету. 

 

СОРОЧИК Ю.Ю. Ні, ну, ви можете прийняти любе рішення… Просто 

єдине, не треба підміну понять. Якщо сьогодні озвучується питання і вже 

матеріали роздані депутатам, ви розумієте, що буде наступні рази? Так само 

будуть звертатися інші колеги, і я переконаний, що буде інша позиція. Тому я 

хочу, щоб було послідовно, ми не порушували процедуру. Якщо народний 

депутат-член комітету хоче, це його право, порушити питання… 

 

ПОЛЯКОВ А.Е. Ви не хочете на наступне засідання запрошувати 

прокурора? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, Антоне, я переформулюю, про що 

йдеться… 

 

СОРОЧИК Ю.Ю. Тому що ми не знаємо, з чим його запрошувати, 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я переформулюю, про що йдеться. У нас зараз в 

порядку денному цього засідання питання запрошення Генерального 

прокурора немає. Ви не пропонуєте внести це питання на це засідання. Що 

ми можемо зробити? Ухвалити рішення, що на наступному засіданні ми 

включаємо в порядок денний ваше питання і інформуємо Генерального 

прокурора, що буде розглядатися ваше питання… 

 

ПОЛЯКОВ А.Е. …. питання, і бажана його присутність. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І є запит від народного депутата щодо присутності 

Генерального прокурора. Отакий формат влаштовує?  

 

ПОЛЯКОВ А.Е. Влаштовує. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тоді… Ми маємо з цього приводу 

голосувати? Тоді, колеги, пропозиція проголосувати наступне… 

 

_______________. Вибачте, а навіщо нам голосувати? Це ж ми не 

розглядаємо це питання, це просто наш колега по комітету інформує. 

 

ПОЛЯКОВ А.Е. Якщо ми хочемо розгляд наступного тижня… 

 

_______________. Ви розумієте, що Генеральний прокурор не буде 

приходити просто так, що хтось захотів прийти? 

 

ПОЛЯКОВ А.Е. Тобто нам зараз треба, щоб була підстава 

проінформувати Генерального прокурора, що ми плануємо розглядати. І ми 

тоді це… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, пропозиція наступного характеру: включити 

в порядок денний наступного засідання питання, яке озвучив пан Антон, і 

проінформувати Генерального прокурора про наше бажання, про бажання 

пана Антона бачити Генерального прокурора на наступному засіданні 

комітету у зв'язку із розглядом такого-то питання порядку денного. Так 

влаштовує? 

Добре, колеги, тоді прошу визначатися по цьому: питання в порядок 

денний наступного комітету, інформування Генерального прокурора про 

розгляд питання і відповідно доцільність його участі в комітеті. Я нагадую: у 

нас комітет о тритій годині, да, в середу. В такому формулюванні, колеги, хто 

за те, щоб так зробити? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 

Є таке, буде таке питання в порядку денному наступного засідання. 

Добре, колеги, дякую дуже.  

Ще раз, Антоне, весь мій коментар був не по суті вашого прохання, а 



по процедурі, як нам правильно це зробити і оформити. Я сподіваюся, всі 

задоволені, і ми розглянули, так як ви… 

 

ПОЛЯКОВ А.Е. Я сподіваюсь, що він прийде.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Оце вже за межами моїх повноважень.  

 

ПОЛЯКОВ А.Е. Тому що після четверга, в п'ятницю, вже він не 

прийшов. І для мене це велике питання, за кого я голосував.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це питання точно не до комітету і не до голови 

комітету. Колеги, ми можемо переходити до антикорупційної експертизи 

законопроектів? 

Колеги, з вашого дозволу, пропозиція почати із законопроектів 2116 і 

2116-1. Зараз скажу, колеги. Юрій Юрійович, підкажіть нам, будь ласка, в 

яких папочках 216?  

 

СОРОЧИК Ю.Ю. Зараз, вже підказую. Значить, будь ласка, ми 216-й 

беремо із папочки номер 2-Г.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, роздані матеріали, папка 2-Г. 2-Г чи Ґ? 

Колеги, 2-Г. І там є проект висновку антикорупційної експертизи щодо 

законопроектів, в кінці, 216 і 216-1. Ми будемо розглядати по одному.  

 

_______________. 216 или 2116? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 2116, перепрошую. Це два останніх проекти 

висновку. В папочці 2-Г передостанній проект висновку щодо законопроекту 

2116. Це законопроект про внесення змін до Закону України "Про Державне 

бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного бюро. 



Законопроект внесений Президентом України і відповідно визнаний ним як 

невідкладний, колеги. 

Ви бачите проект висновку за результатами антикорупційної 

експертизи. Пропонується визнати законопроект таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства, в той же час є певні пропозиції, на 

які звертало увагу також і Державне бюро розслідувань.  

Колеги, чи є необхідність мені коротко сказати, про що законопроект? 

Колеги, дивіться, законопроект насправді про наступні ключові пункти, я 

спробую виокремити.  

Перше. Нарешті, пам'ятаєте, коли ми розглядали питання змін 

Конституції щодо повноваження Президента призначати директора ДБР, ми 

звертали увагу про те, що в нас є невизначеність або колізія в правовому 

статусі ДБР? Він зараз, за чинним законом, центральний орган виконавчої 

влади, одночасно центральний орган виконавчої влади і правоохоронний 

орган. Це дивна, чесно кажучи, трохи конструкція. Цей законопроект 

пропонує нарешті визнати, що ДБР – не ЦОВ, а правоохоронний орган.  

Далі, колеги. Так само, як ми робили із НАЗК, пропонується перейти до 

одноосібного керівництва ДБР: один директор, який відповідає за діяльність 

органу, ухвалює рішення. Станом на зараз в діяльність ДБР закладений все-

таки цей напівколегіальний принцип, давайте називати речі своїми іменами, 

насправді це було не про колегіальність, а про квотність, щоби різні 

політичні сили фіксували, або бетонували, свій вплив на орган.  

Далі, колеги. Визначається, що голова звільняє і призначає своїх 

заступників. 

Далі, колеги. Йдеться про порядок проведення конкурсів на посади в 

ДБР. 

Далі, колеги. Чітко визначаються підстави для притягнення до 

дисциплінарної відповідальності працівників Державного бюро розслідувань. 

І це, в принципі, з ключових положень, з ключових положень все.  

Чи є, колеги, якісь коментарі, зауваження, міркування щодо змісту 



законопроекту про ДБР? Будь ласка, пане Анатолію. 

 

БУРМІЧ А.П. На сьогоднішній день заступник і перший заступник 

директора ДБР проходять конкурс і до них є кваліфікаційні вимоги: роки 

роботи, освіта і таке інше. Цим законом пропонується це все скасувати, це 

при тому, що рядові працівники проходять і кваліфікацію, і проходять 

конкурс. Ми тут закладаємо те, що людина, яка не має ні освіти, ні стажу 

роботи, одноосібно буде призначатися. Звичайно, він несе і відповідальність, 

але ми тут закладаємо такі умови, що чисто політичні будуть призначення, 

без кваліфікації, без стажу роботи, непрофесіоналів. Є такі загрози для цього. 

Вважаю, що це за собою несе серйозні корупційні фактори. А тому…  

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, йдеться… (Загальна дискусія) 

Колеги! 

 

_______________. На посаду слідчих. 

 

БУРМІЧ А.П. На посаду слідчих, я ж кажу, що всі залишаються. А я ж 

кажу, що цими поправками скасовуються заступники голови ДБР. Вони 

призначаються не за конкурсом і до них немає вимог тих, які до голови і які 

вимоги до працівників. Вони можуть призначатись політично. Розумієте, 

керівництво виходіть із-під… Ми "луценків" знов попризначаємо, а потім 

будемо від них вимагати професійної роботи.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, які ще є…? Давайте просто всі одразу 

обміняємося думками щодо законопроекту ДБР. Які ще є питання до 

законопроекту. 

 

_______________. Да, і пропозиція залишити так, як є на сьогодні. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ми не можемо залишити так, як є, з усією 

повагою, тому що головним є тут інший комітет, а наше питання – це 

виключно антикорупційна експертиза. 

Колеги, у нас по суті законопроекту лишається дуже сильний конкурс і 

конкурсна комісія щодо обрання директора Державного бюро розслідувань. І 

я нагадаю, колеги, що так само в законопроекті про НАЗК ми зафіксували, 

що обраний через сильну процедуру керівник органу має можливість 

формувати свою команду, він, а не конкурсна комісія.  

 

БУРМІЧ А.П. Тоді чому працівники, скажімо, начальник відділу не 

може формувати свою команду, начальник управління не може формувати 

свою команду? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому що це підлегла команда керівнику. Ми 

обираємо через сильну модель керівника і даємо йому можливість формувати 

команду.  

 

БУРМІЧ А.П. Пішов сильний керівник у відпустку, захворів, і замість 

нього виходить людина, яка… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … за яких він відповідає. Колеги, ну, вони також не 

йдуть…  

 

БУРМІЧ А.П. Президент взагалі за всіх відповідає. Але тут получається 

так, що приходить людина, яка некваліфікована, вибрана за його думкою і 

таке інше. Ми ж говоримо про ризики, правильно? …(Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, у мене є альтернативна пропозиція і вона 

стосується комплексу законопроектів 2116 і 2116 із позначкою 1. 2116 із 



позначкою 1, крім всього того, що я озвучила щодо 2116, пропонує також 

змінити модель конкурсної комісії, яка обирає керівника Державного бюро 

розслідувань, а саме: запропонувати модель дуже схожу до тієї, за якою ми і 

комітетом, відповідно рішенням Верховної Ради визначилися обирати 

керівника Національного агентства з питань запобігання корупції, а саме за 

участю міжнародних експертів. Я нагадаю, що це модель, яка 

застосовувалася до суддів Антикорупційного суду, це модель, яка за ще 

одним законопроектом, який зараз є на розгляді Верховної Ради, можливо 

буде застосовуватися до суддів, якщо буде таке рішення, я перепрошую, до 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів, якщо буде таке рішення Верховної 

Ради. Рішення комітету профільного по цьому перспективне, позитивне, 

перепрошую.  

Тому моя пропозиція була би така: звернути увагу висновку на 

законопроект 2116, що з нашої точки зору, якщо це підтримується, колеги, 

модель конкурсної комісії, запропонована альтернативним законопроектом 

2116-1, є сильною і заслуговує на увагу головного комітету, заслуговує 

підтримки при розгляді законопроекту до другого читання, якщо відповідно 

будуть такі поправки. І в такий спосіб ми, з одного боку, посилюємо вимоги 

до незалежності добору керівника Державного бюро розслідувань, з іншого 

боку, потенційно знімаємо зауваження щодо заступників. Тому що, нагадаю 

ще раз, в законопроекті про НАЗК ми лишили таку саму концепцію: 

обирається сильною конкурсною комісією керівник органу, і йому дається 

можливість формувати свою команду, в тому числі визначати порядок 

проведення конкурсів для зайняття посад.  

Я нагадаю, колеги, в законопроекті про ДБР лишається норма про те, 

що це керівник ДБР визначає порядок проведення конкурсів і формує 

конкурсні комісії для обрання на посади в ДБР, і нічого не заважає йому те 

саме зробити і по своїм заступникам. Просто ми переходимо на модель, коли 

одна людина відповідає за діяльність органу, а не розповідає, що йому 

заважають колеги, конкурсні комісії, ще хтось. 



Ну, моя пропозиція така, колеги, це моя позиція особиста. Які ще 

будуть думки з цього приводу, колеги? 

 

БУРМІЧ А.П. Ще є окремий там інший пункт, там, де на сьогоднішній 

день гранична кількість центрального апарату1 тисяча 500 осіб на сьогодні. 

Цими пропозиціями теж знімається гранична, там може бути і 2, і 3, і 5 і таке 

інше. Це для чого? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, колеги, це питання з усією повагою, це питання, 

яке має розглянути головний комітет. Ми розглядаємо законопроект в 

порядку антикорупційної експертизи і це все, що стосується, власне, 

специфічних питань діяльності органу, це до головного комітету. 

 

_______________. Але це теж ризик. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Антоніна, будь ласка. 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. В мене питання: усуненню яких корупційних 

ризиків оці пропозиції будуть сприяти, які ми тут пропонуємо? То єсть до 

чого ми пропонуємо? Вони щось усувають, якісь корупціогенні фактори чи 

ризики? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, те, про що ми пропонуємо, тут те, що тут 

пропонується, стосується наступного. Мені здається, логічно: перше – ми 

пропонуємо фактично на розгляд головного комітету, вони визначаться. 

Історія в тому, що Державне бюро розслідувань зараз з листопада, якщо я не 

помиляюсь, перебере незакінчені провадження Генеральної прокуратури, в 

тому числі по так званим справам Майдану і економічним справам, так 

званим економічним справам. Ну, я перепрошую, це так просто відомо в 

народі, як то кажуть, економічним справам режиму Януковича. Це ті 



провадження, які не закінчені Генеральною прокуратурою по КПК. 

Генеральна прокуратура втрачає слідство, точніше, вже втратила слідство, а 

по цим справам втрачає слідство остаточно зараз, ці провадження переходять 

в ДБР, і виникає питання, хто буде розслідувати ці справи і чи може ДБР 

взяти слідчих, які працювали над цими справами в Генеральній прокуратурі, 

якщо може, то в якому порядку. 

 

_______________. Тобто ми не нав'язуємо, щоб вони зібрались… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ми пропонуємо, колеги, ми нічого не нав'язуємо, 

ми пропонуємо.  

 

_______________. А як це стосується антикорупційної експертизи?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ми багато пропозицій даємо, які не 

стосуються антикорупційної експертизи.  

 

_______________. Ні, ми …. коли Конституцію, ми йому надавали те, 

що нас хвилювало саме з точки зору корупціогенних факторів та ризиків.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ми давали… Колеги, це, ну, з усією повагою, це 

не зовсім відповідає дійсності. Ми в наших висновках часто звертали увагу 

на питання, які нам здавалися важливими і які відповідно, на які ми в свою 

чергу звертаємо увагу головного комітету, в такому порядку. Тобто це все 

одно на розсуд головного комітету.  

Пані Галина, будь ласка.   

 

ЯНЧЕНКО Г.І. В мене є запитання. Власне, якщо даним 

законопроектом забирається будь-яка гранична кількість працівників, які 

можуть працювати в ДБР, із логікою, що вони перебирають на себе частину 



повноважень, які раніше мала Генеральна прокуратура, чи змінюється, чи 

зменшується кількісний склад Генеральної прокуратури? Якщо так, то, в 

принципі, це абсолютно логічно, змінюються функції. Якщо ні, то тут треба 

задавати питання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, колеги, цей законопроект не вирішує 

питання про кількісний склад Генеральної прокуратури. Чесно кажучи, я… 

Прошу?  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Вирішує про кількісний склад ДБР, і логіка абсолютно 

правильна. Тобто за такою логікою можна підтримати і не вважати, що тут 

можуть бути якісь корупціогенні фактори, що у нас раптом з'явиться, 

наприклад, правоохоронний орган-монстр, який може там 10-20 тисяч 

працівників найняти.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тут все одно є обмеження, Галина має рацію. Якщо я 

не помиляюся, по тексту законопроекту є обмеження, а саме фіксується, що 

граничну чисельність визначає Кабінет Міністрів України. Отак. (Загальна 

дискусія) 

 В законопроекті 1021… Ні, в 2116 – це Кабінет Міністрів визначає 

граничну чисельність.  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, колеги, дивіться, ми, ще раз, ми розглядаємо 

законопроекти в порядку антикорупційної експертизи. Ми розглядаємо зараз 

законопроект 2116, суб'єкт права законодавчої ініціативи - Президент 

України.   

Я просто звернула  увагу на коментар, який стосується   

альтернативного законопроекту, бо це пов'язано. Ми не пропонуємо  ніякий, 



наша задача -   висновок  за результатами  антикорупційної експертизи,  а там 

вже далі головний комітет визначиться, який законопроект він рекомендує  

Верховній Раді взяти за основу і що врахувати чи не врахувати  з 

альтернативного. Це з усією повагою, колеги, виходить  за межі нашої 

компетенції в даному випадку.  

Будь ласка,  пане Анатолій. А потім – пані Антоніна.  

 

БУРМІЧ А.П. Цим законопроектом пропонується… Ми  знаємо, що 

Президент буде  призначати директора ДБР, і він  одночасно буде  займатися 

питанням здійснення  громадського контролю, теж організацією за 

діяльністю ДБР з боку громадянського контролю. Один і той же. Це  не 

конфлікт інтересів, це не корупційні ризики?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  перепрошую, ще раз, в чому  корупційні ризики? 

 

БУРМІЧ А.П. Президент призначає голову ДБР і  формує громадську 

наглядову … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні, не формує, а визначає положення про  

формування, я так розумію, так там йдеться. 

 

БУРМІЧ А.П. О, тим більше, тим більше, визначає… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто не формує, а  визначає порядок формування. 

 

БУРМІЧ А.П. Визначає, значить,  ну, правильно, як  він напише…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це не означає, що він  призначає туди Іванова, 

Петрова і Сидорова. Це означає, що  він визначає, в якому порядку  будуть 

обрані члени. 



 

БУРМІЧ А.П. А чому він? Це є конфлікт інтересів? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тут до речі, я би на це дивилася… Давайте 

так, я загалом згодна з необхідністю звернути на  це увагу, в тому числі тому 

що  ми вже розглядали  законопроекти про внесення змін до  Конституції, 

потреба в яких сталася, тому що якісь законопроекти не  узгоджувалися із 

закритим переліком повноважень, вичерпним переліком  повноважень 

Президента України у  відповідній  статті  Конституції.  Про формування    

Ради громадського контролю, про ДБР там також немає згадки, відповідно  й 

на це також можна було звернути  увагу головного комітету, щоб головний 

комітет з урахуванням змісту Конституції України визначився, наскільки  ця 

норма  має місце  бути.  

 

БУРМІЧ А.П. Ви ж розумієте, коли один  і тим займається, і тим, він як  

сформує його… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні, але, колеги… 

 

БУРМІЧ А.П. … так воно і буде. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я розумію, про що  ви говорите. 

 

БУРМІЧ А.П. …хтось інший положення чи там закон про ці громадські 

ради, чи ще там щось…  

 

_______________. Тим більше, що немає такого ….. повноваження. 

 

БУРМІЧ А.П. Весь же зміст  і смисл громадських рад – нагляд, типу, за 

діяльність. А якщо це буде формувати все Президент, то ви розумієте, який 



ефект з цього буде. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я згодна з необхідністю звернути на це увагу. 

Справді, це моя була би пропозиція, що додати про проекту висновку, 

зафіксувати, що справді відповідно до статті Конституції, не можу 

нашвидкуруч згадати номер, вичерпний перелік повноважень Президента не 

передбачає відповідних щодо ради громадського контролю, на це має 

звернути увагу головний комітет, і головний комітет же має запропонувати 

альтернативу.  

В той же час, колеги, я би не погодилась насправді, знову ж таки моя 

особисто позиція, щодо конфлікту інтересів потенційного, реального чи 

будь-якого Президента, оскільки Президент, якщо ви бачите по тексту 

законопроекту, він не обирає жодним чином директора Державного бюро 

розслідувань. Він підписує призначення на ту одну людину, яку обирає 

конкурсна комісія, і все, тут у Президента жодної дискреції. Роль Президента 

полягає в тому, що має бути посадова особа, яка, ну, якщо дуже грубо казати, 

введе в дію рішення конкурсної комісії і підпише наказ про призначення.  

Ще раз, він абсолютно нікого не вибирає, йому подається один 

кандидат від конкурсної комісії, він його призначає. Все, крапка. Тому про 

конфлікт інтересів, мені здається, тут складно говорити, оскільки нема 

дискреції в Президента. 

Колеги, якісь ще думки? Да, пані Антоніна, будь ласка. 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. В можете ще пояснити, що тут пропонується у 

висновку  комітету виключити, і навіщо, в частині четвертій статті 10 слова 

"першого заступника". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, я якраз почала відкривати.  

 

СЛАВИЦЬКА А.К. Бо я щось заплуталась за текстом законопроекту, не 



дуже розумію.  

Стаття 10, частина четверта, стаття 11… Частину четверту 

"повноваження першого заступника директора, заступника директора 

припиняється у разі прийняття директором рішення про їх звільнення". 

Першого заступника… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, це проект висновку, запропонований 

секретаріатом. З вашого дозволу, ми зараз покличемо співробітника 

секретаріату, який це запропонував, щоби нам це роз'яснили. Слушно 

абсолютно. Зараз ми отримаємо це роз'яснення.  

 

СЛАВИЦЬКА А.К. "Повноваження першого заступника, заступника  

припиняється в разі прийняття директором рішення про їх звільнення з 

відповідної посади". Тобто повноваження припиняються, коли приймається 

рішення про звільнення. Тут що, є якийсь скритий корупційний ризик?  Не 

зовсім зрозуміло.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, слушне запитання.  

Знову ж таки, я ж кажу про проект висновку, який нам наданий, ми 

його обговорюємо, відповідно зараз в режимі обговорення отримаємо 

коментар від експертів, які готували цей проект висновку.  

Поки ми чекаємо, колеги, які ще питання?  

 

_______________.  Можна? В мене пропозиція, ну, може, на майбутнє, 

може, якесь обґрунтування посади? Да, от ми пропонуємо це виключити, 

тому що це на щось там впливає чи ми пропонуємо це додати, тому що … 

щоб ми, прочитавши, вже відразу бачили і…  

 

_______________.  Ні! Так ми надаємо депутатам, щоб вони трошки 

теж читали, бо якщо все будуть писати….. тоді буде думка нав'язуватись. 



 

_______________.  Ну, ти або погоджуєшся з нею, або не погоджуєшся.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, переважно насправді проекти висновків, 

якщо ви бачили, дають такі обґрунтування. По цьому конкретному проекту, 

якщо я правильно розумію, ми отримали просто, скажімо так, екстрене 

прохання головного комітету  швидше розглянути.  

 

_______________.  Ніхто ж не проти, просто хочеться розуміти, що 

розглядається і за що ти голосуєш.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Абсолютно слушно. Це пропозиція, яку не можна не 

підтримати в принципі.  

Колеги, ще щодо ДБР, поки ми чекаємо представника.  

 

_______________.   Як вибирається голова ДБР конкурсною комісією і 

хто до неї входить, на сьогоднішній день як це… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дивіться, законопроект 2116 не змінює порядок 

добору, лишається конкурсна комісія в тому форматі, в якому вона є в чинній 

версії закону, а саме, що, якщо не помиляюся, там шість, якщо я не 

помиляюся, людей: три від Верховної Ради, три від Президента і три… якщо 

я не помиляюся… да! Ну, фактично ключова відповідь на ваше питання: 

законопроект 2116 не пропонує змінити композицію конкурсної комісії, в той 

час як законопроект 2116-1 пропонує, і пропонує модель, дуже схожу до 

того, що, зокрема, ми з вами, колеги, обговорили і підтримали в 

законопроекті 1029. Тому моя принаймні особиста пропозиція була би - 

звернути увагу головного комітету на те, що модель, запропонована 

законопроектом 2116-1 в частині конкурсної комісії, якраз заслуговує на 

увагу, а далі вже буде визначатися головний комітет. Будь ласка. 



 

_______________. Ну, знову-таки, ми упираємося у вже існуючу 

проблему: чи варто нам в нашому висновку зазначати про те, що на сьогодні 

ані Верховна Рада, ані Президент не має конституційного повноваження 

призначати членів конкурсної комісії? Ну, вони як би залишають те, що є, але 

те, що є, ну, це має ознаки неконституційності. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ще якісь думки? Галина, рука? Чи ні? 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  В мене складається враження, що в нас трошечки 

затягується це обговорення. Я думаю, що варто переходити до ухвалення 

рішень. Насправді, да, насправді на мою точку зору, ну, загалом говорити про 

інститут антикорупційної експертизи перед першим рішенням, тобто коли... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Між першим читанням. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Ой, першим читанням, тоді, коли між першим і другим 

законопроект може змінитися докорінно, загалом як інститут є сумнівною 

практикою, тому... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але це вимога закону. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Да, ну, це вимога закону, тому ми, звичайно, мусимо 

дотримуватися закону. Я пропоную приймати рішення щодо того, що 

корупційних ризиків в даному законопроекту немає.  

Водночас, якщо ми можемо, можливо, якось неформально передати 

інформацію головному комітету про те, що є два моменти, які викликають 

занепокоєння, а саме: це питання процедури прийняття рішення по 

дисциплінарним… по дисциплінарній відповідальності. І другий момент: 

мені також хотілося б отримати інформацію-відповідь від авторів 



законопроекту або ідейних натхненників законопроекту, це те, яким чином і 

за рахунок чого буде збільшуватися кількість ДБР і яким чином це пов'язано, 

якщо пов'язано, з кількісним складом Генеральної прокуратури України. 

Тому що, щоб  нас знову ж  таки не звинувачували в тому, в чому 

звинувачували попередників. Коли Юрій Луценко сказав, заявляв, робив 

політичні заяви про те, що потрібно скорочувати кількість прокурорів і 

загалом  працівників Генеральної прокуратури, але при ньому цей штат 

тільки роздувся.  

Тобто, якщо є розуміння, що збільшується штат ДБР, в тому числі за 

рахунок зменшення штату Генеральної прокуратури, то тут ні корупційних 

ризиків немає, з одного боку, і, з іншого боку, логіка є. Але оскільки ми не 

головний комітет, ми можемо просто передати ці зауваження і побажання, і 

наші хвилювання, головному комітету, і нехай вони вже розглядають і також 

вносять правки.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тому є пропозиція відповідно така: визнати 

законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства, і, в той же час, прямо в рішенні комітету, скажімо так, 

рекомендувати головному комітету звернути увагу… і далі дати той перелік 

питань, на які звернули увагу ми, для того щоби головний комітет, готуючи 

законопроект вже до другого читання, бо це тільки в другому читанні можна 

буде врахувати, ухвалив, обговорив ці питання, і відповідно свою фахову 

позицію головного комітету сформував. Давайте тільки, колеги, підсумуємо 

ще раз під стенограму перелік питань, на які ми  хотіли б звернути увагу.  

Від себе, колеги, я би дуже пропонувала підтримати позицію по… 

точніше, підтримати рекомендації головному комітету звернути увагу на 

модель конкурсної комісії, запропоновану законопроектом 2116-1, 

розглянути можливість відповідно цю пропозицію… опрацювати, ми не 

можемо сказати "врахувати", опрацювати до другого читання. Колеги, я 

підсумую просто пропозиції, які звучали.  



Колеги, якщо ваша ласка, поки нема пояснення, то все-таки виключити 

з проекту рішення першу пропозицію щодо змін до частини четвертої статті 

10, бо, чесно кажучи, колеги, знову з усією повагою, я поки  також, скажімо 

так, не розумію глибокої доцільності, давайте чесно, не розумію, це правда, 

глибокої доцільності цієї пропозиції.  

Була пропозиція від пані Галини. Галина, я перепрошую, як для 

рішення комітету, як правильно сформулювати?  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Звернути увагу на два моменти. Перше – це щодо 

процедури ухвалення рішень по дисциплінарній відповідальності 

працівників.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Як це… 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Ну, давайте теж… Власне, цим законопроектом 

пропонується, що дисциплінарна відповідальність буде контролюватися 

директором ДБР, якому надається рішення Дисциплінарної комісії. 

Відповідно директор може рішення Дисциплінарної комісії змінити з 

точністю до навпаки.  

 

_______________. Можна оскаржувати рішення Дисциплінарної 

комісії?  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Не те, що можна оскаржувати. Умовно кажучи, 

Дисциплінарна комісія говорить про те, що є там кричущі порушення 

певного працівника і рекомендує його звільняти, а директор приймає 

рішення, що порушення немає. А?  

 

_______________. Як в НАБУ…  

 



ЯНЧЕНКО Г.І. В НАБУ насправді теж так, і це є проблемою, і 

насправді в НАБУ необхідно змінювати, тому що Дисциплінарна комісія для 

того і є дисциплінарно комісією, щоб розглядати… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Щоб вона мала вплив. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. … факти і приймати рішення.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді посилити роль Дисциплінарної комісії або 

посилити… 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Просто не послаблювати цю роль.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні, я шукаю правильне формулювання, як це 

зафіксувати.  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, не може Дисциплінарна комісія звільнити, це 

правда. Галина, чи влаштує формулювання "посилити роль дисциплінарної 

комісії"?   

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Давайте ми просто загально сформулюємо, що звернути 

увагу… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, будь ласка, давайте по одному!  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. … звернути увагу на порядок притягнення працівників 

до дисциплінарної відповідальності.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Не конкретизуючи?  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Ні, не конкретизуючи, да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. О'кей. Добре. І ще була… 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Це перше. І друге. Зараз подумаю, як краще 

сформулювати. Тобто фактично з'ясувати… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Узгодити, можливо, узгодити питання щодо 

кількісного складу... щодо збільшення кількісного складу ДБР у зв'язку із 

зменшенням, або звернути увагу на питання зменшення кількісного складу 

Генеральної прокуратури - це буде вже Офіс Генерального прокурора, - в 

зв'язку із тим, що провадження переходять до ДБР. Так було би правильно? 

Тут в Галини раціональне питання по прокуратурі. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Ні, це вже друге, це вже друге питання: про збільшення 

штату працівників ДБР.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Фактично ми ставимо питання щодо того, чи немає 

зменшитися кількість Генеральної прокуратури, якщо збільшується в ДБР? 

Ну, тоді звернути увагу на... 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Ні, або інших правоохоронних органів. Тобто, якщо ми 

говоримо про те, що ДБР буде збільшувати свій штат за рахунок того, що на 

нього покладаються функції, які раніше покладалися на інші правоохоронні 

або державні органи, і тут ідеться не тільки насправді про Генеральну 

прокуратуру, хоча з ваших аргументів я так зрозуміла, що це в першу чергу, 

це також може відбуватися, наприклад, за рахунок Національної поліції або 

інших правоохоронних органів. Тобто, якщо ми збільшуємо або якщо ми 



дозволяємо гіпотетично навіть збільшувати штат Державного бюро 

розслідування, то логічно мало би бути, що чисельний склад інших 

правоохоронних органів, і, зокрема, Генеральної прокуратури, мав би 

зменшуватися. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То тоді пропозиція - чи я правильно підсумовую? - 

розглянути питання щодо доцільності зменшення кількісного складу 

правоохоронних органів Генеральної прокуратури в зв'язку... 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Генеральної прокуратури та інших. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …Генеральної прокуратури та інших 

правоохоронних органів в зв'язку із передачею проваджень Державному 

бюро розслідувань. Отак. О'кей, це приймається, колеги. Пані Антоніна. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Або з'ясувати, ну, дослідити питання зменшення. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, розглянути питання, отак, розглянути питання, і 

хай вони визначаються. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Тому що, в принципі, якщо законопроект регулює 

діяльність ДБР, то в цьому законопроекті вони не зможуть обмежити або там 

зменшити працівників Генеральної прокуратури або Національної поліції. 

Але, на мою точку зору, доцільно дослідити, тобто... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. О'кей, "дослідити питання щодо" в такому 

формулюванні.  

Якщо я правильно розумію, була пропозиція звернути увагу на 

відсутність у Президента України повноважень щодо визначення порядку 

формування Громадської ради при Державному бюро розслідувань і 



відсутності повноважень щодо формування складу відповідних конкурсних 

комісій. Отак. І ще що?  

 

_______________. Ще я хочу звернути увагу колег. Вами, Анастасія 

Олегівна, було акцентоване питання 16-1 щодо зміни комісії про призначення 

голови. Я хочу звернути увагу, що на сьогоднішній день голову ДБР 

призначають: три – від Президента, три – від Верховної Ради, три – від 

Кабміну. А нам хочуть запропонувати, щоб було три іноземці і три ще від 

когось. На мою думку, що все-таки давайте за Україною залишимо і не 

будемо... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ми таку саму модель дали в НАЗК. 

 

_______________. Ну, давайте всім дамо. СБУ дамо таку модель, 

міліції, я не знаю, всім. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я о'кей, до речі. 

 

_______________. Давайте зразу скажемо: давайте, хлопці, приходьте і 

керуйте. Хай там буде так, раз уже прийняли, а тут я пропоную, все-таки ДБР 

– це не НАЗК трошки, це фактично слідчий комітет, де буде проводитися 

слідство, а не перевірка декларацій і таке інше, це зовсім трошки інший 

орган. А тому пропоную і наполягаю залишити саме в такому вигляді, як 

сьогодні, а саме - за Україною. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ще раз, ми нічого по суті не ухвалюємо. Я 

пропоную звернути увагу головного комітету на те, що це модель, 

запропонована в 2116-1, яку ми вже... 

 

_______________. Ви пропонуєте фактично внести ту модель для ДБР, 



що було в НАЗК. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я пропоную головному комітету розглянути таку 

можливість при підготовці законопроекту до другого читання. 

 

_______________. Давайте це поставимо на голосування. Я 

категорично проти.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.  

 

_______________. Ставимо на голосування. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ще якісь пропозиції щодо змісту нашого 

висновку є? Колеги, тоді у мене буде наступна пропозиція. Якщо ваша ласка, 

якщо можна, хронологічно таким чином буде: загальна пропозиція - визнати 

законопроект 2116, поданий Президентом України, таким, що відповідає  

вимогам антикорупційного  законодавства, в  той же час  звернути увагу  

головного комітету на  низку пунктів, а саме: те, що  було сказано, те, що  я 

пропонувала  по  конкурсній комісії; те, на що звертала увагу пані Антоніна 

по повноваженнях  Президента. Просто все під стенограму є, я не буду 

повторювати. Те, про що казала пані  Галина, щодо Дисциплінарної  комісії:  

посилення її ролі і дослідити питання  кількісного складу. Це ті пропозиції, 

які прозвучали. 

Я би пропонувала, колеги, в такому варіанті затвердити проект 

висновку. Якщо не буде згоди, будемо  далі тоді  дивитися на зміст проекту 

висновку. 

 

_______________. А я пропоную все-таки по вашій пропозиції… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо не буде згоди на такий зміст  висновку, який я 



щойно озвучила, я  поставлю на голосування інший зміст. 

Колеги, є рішення комітету, наприклад, з правової політики і 

правосуддя, таку саму  модель застосувати до добору членів Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів. І  це рішення  комітету. Я просто кажу, що це 

модель, яка  спрацьовувала, і ми вже її  обговорювали. 

Колеги, давайте  визначатися. Колеги, давайте визначатися, пропозиція 

така. Пропозиція така є… Колеги, звертаємо увагу головного комітету на те, 

що можна було би розглянути. Якщо не буде згоди, будемо тоді дивитися на 

інші  пропозиції по проекту змісту.  

Отже, колеги, в тому варіанті, в якому я  щойно запропонувала, 

висновок щодо  2116 з чотирма пунктами  пропозицій  головному комітету. 

Хто  за такий варіант, прошу визначатися. Хто – за? Проти? Утрималися? 

Двоє  утримались. Дякую дуже, колеги. 

Колеги,  щодо  законопроекту 2116 з позначкою 1. Ви бачите проект 

висновку. (Загальна дискусія) 

 Колеги,  ми можемо… Ні-ні, так ніхто не каже, колеги. 

 

_______________. А нащо вносити  тоді, якщо  ніхто не каже? Ви ж 

вносите… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому що  я внесла іншу пропозицію, саме тому. 

Колеги, давайте рухатися далі. (Шум у залі) 

 Колеги, ми можемо продовжувати? Дякую дуже, колеги.  

2116-1, альтернативний законопроект. Колеги, наскільки я пам'ятаю, на 

жаль, в нас нема представників авторського колективу, про суб'єктів права 

ініціативи, наскільки я пам'ятаю, 2116-1 фактично таке саме регулювання 

пропонує, як головний законопроект, окрім частини щодо конкурсної комісії. 

Відповідно, колеги, наш висновок міг би бути фактично дзеркальним: 

визнати законопроект 2116 з позначкою 1 таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства, в той же час дати рекомендації такі самі, як 



ми і давали до 2116, за виключенням питання щодо складу конкурсної 

комісії. Тому що це й так зміст законопроекту.  

І, колеги, тут ще є все-таки рекомендація остання від експертів, які 

робили антикорупційну експертизу: її відповідно також врахувати. І у 

висновку до 2116 також її врахувати. Я перепрошую, забула озвучити. Тільки 

останній пункт.  

Чи є згода щодо такого висновку антикорупційної експертизи на цей 

законопроект: 2116-1 - такий, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства, з урахуванням тих пропозицій, які я щойно озвучила, 

повторювати не буду?  

Колеги, хто за такий висновок? Проти? Утримався? Двоє. Дякую дуже, 

колеги.  

Наступний законопроект, який я би дуже просила нас розглянути, бо 

чекає економічний комітет, – це законопроекти 2131 і 2131-1. Папочка 2-А, 

колеги. Я перепрошую, що ми так стрибаємо по матеріалам, але часу мало, а 

деякі законопроекти горять.  

2131 і 2131-1 - перших два проекти висновків. Колеги, це два насправді 

коротесеньких законопроекти. Колеги, два  законопроекти, вони елементарні 

насправді. Я, з вашого дозволу, про зміст обидвох скажу. 2131 говорить про 

відстрочення вступу в дію Кодексу про банкрутство на вересень 2020 року, а 

2131 говорить там про інші строки набрання чинності, в тому числі різні для 

різних норм. І це, колеги, все, що міститься в цих законопроектах: виключно 

про строки. 

Тому, колеги, пропозиція: обидва законопроекти визнати такими, що 

відповідають вимогам антикорупційного законодавства, оскільки, ще раз 

підкреслюю, там про строки і більше ні про що. Якщо ваша ласка, колеги, 

якщо нема інших пропозицій, то я би пропонувала висновки до 2131 і 2131-1 

затвердити одним голосуванням, бо, ще раз, ну, законопроекти в сумі на 

декілька слів, по суті.  

Хто за такий варіант: два рішення по 2131 і 2131-1? Проти? 



Утрималися? Дякую дуже, колеги. 

Наступне, на що нам треба звернути увагу, - це законопроект 2172, 

колеги. Там же, наступний, наступний, колеги. 

2171. Ну, проект висновку, знову ж таки: визнати таким... 

 

_______________. 72. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 2172, перепрошую, колеги, вже трохи, трохи 

втомилася. Проект висновку: визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. 

 

_______________. Зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового 

нагляду. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, одну секундочку, відкрию законопроект. Тут 

фактично ідеться про... О, дякую дуже, колеги. Йдеться про уточнення 

поняття і складу органів ринкового нагляду. Йдеться про строки 

застосування адміністративно-господарських санкцій і йдеться насправді про 

термінологічні зміни.  

Колеги, чи є в когось зауваження або думки щодо цього 

законопроекту? Пані Антоніна? Пане Анатолію? 

 

_______________. Ні, немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тоді пропозиція, оскільки інших зауважень 

не надійшло і є проект висновку, зроблений шановними експертами 

секретаріату, є пропозиція законопроект 2172 визнати таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства, і без пропозицій, бо жодних 

пропозицій від членів комітету не надійшло.  

Хто за таке рішення щодо цього законопроекту? Проти? Утримався? 



Дякую дуже, колеги.  

Колеги, ще два законопроекти. 2136. В тій же папочці, 2136. Там, в 

кінці, 2136. Третій з кінця, підказують колеги.   

2136: про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

ресторанного законодавства, поданий народними депутатами паном Тарутою 

і пані Лабунською.  

 

_______________. Треба підтримати по ресторанному.  

 

_______________. Це вже був аналогічний, комітет в попередньому 

скликанні також вже надавав свої зауваження, але підтримував. Це був вже 

законопроект і... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Фактично, колеги, ідеться про те, що законопроект 

фактично повторно... чи коректно сказати "повторно внесений"? Давайте так: 

законопроект з таким текстом вже розглядав комітет, і був висновок визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, ще раз, із 

точно таким самим текстом. Ви бачите, тут є певні міркування від шановних 

експертів  секретаріату. (Шум у залі) 

 Враховані у висновку чи враховані в тексті законопроекту? 

 

_______________. У висновку.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Враховані у висновку. Фактично, колеги, якщо я  

правильно розумію, оскільки  комітет вже розглядав законопроекти з таким 

само текстом,  обговорював  і було рішення, є пропозиція відповідно  

продублювати, якщо так можна сказати, висновок, якщо немає ні в кого  

інших зауважень.  

Тоді, колеги, пропозиція: 2136 визнати таким, що  відповідає вимогам  

антикорупційного законодавства, із  зауваженням, точніше із пропозиціями і 



міркуваннями, які  висловлені в проекті висновку, що додається. Я, з  вашого 

дозволу, не буду зачитувати.  

Колеги, хто  за таке рішення щодо  законопроекту? Проти? Утримався 

Дякую дуже, колеги. 

І ще один законопроект - 2178.   Юрій Юрійович, підкажіть, де  нам 

його шукати?  

 

СОРОЧИК Ю.Ю Два, чистий, без букви. І останнім, в папочці два  

останнім.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, йдеться про проект Закону про внесення змін  

до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель 

сільськогосподарського призначення. Проект висновку за результатами 

антикорупційної експертизи:  визнати законопроект  такий, що відповідає 

вимогам антикорупційного  законодавства.   

Чи є, колеги, думки  з цього приводу?  

 

_______________. А який номер? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  2178: щодо обігу  земель сільськогосподарського 

призначення. Це те, про що говорив, зокрема, Прем'єр-міністр, презентуючи 

програму  уряду: щодо зняття мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського  призначення і щодо визначення порядку, в якому  

відповідно розпоряджаються своїм правом  власності на землю громадяни 

України, і  за яких обставин, з якими обмеженнями це  можуть бути іноземці.     

Дивіться, ще раз ми… (Загальна дискусія) 

Колеги, ще раз дивіться, ми дивимося виключно на  корупційні ризики. 

Якщо у вас є якісь ще інші міркування, які ми хочемо донести до відома 

головного  комітету, ми можемо це  в нашому висновку зробити.  

 



_______________. Анастасіє Олегівно, моя пропозиція: давайте його 

трошки відкладемо, бо я знаю, що збираються групи стосовно цього питання 

і вчора збиралася група, наші колеги з земельного комітету, і там дуже 

серйозне питання стосовно іноземців.. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто, колеги, дивіться, у нас було прохання від 

земельного комітету зробити експертизу на законопроект для того, щоб вони 

мали можливість по ньому рухатися. Це прохання від секретаріату 

земельного комітету. Ми обіцяли нашим колегам з інших комітетів, що ми в 

рамках наших можливостей будемо намагатися давати висновки на 

законопроекти так швидко, як це потрібно. На рішення земельного комітету 

по суті законопроекту ми… 

 

БУРМІЧ А.П. Анастасіє Олегівно… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, пане Анатолію, будь ласка. 

 

БУРМІЧ А.П. … нам, як ми тут всі зрозуміли, і я, ми повинні дати 

рішення про те, що той законопроект, який ми знаємо, який оголошено і 

Миловановим, і Прем'єр-міністром, у тому вигляді, в якому він є, що він не 

містить корупційної складової. Правильно?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це проект рішення від експертів секретаріату. 

 

БУРМІЧ А.П. На мою думку, він містить не те, що корупційні ризики, а 

корупцію. Тому що його треба переглядати… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Конкретно, яка норма?  

 

БУРМІЧ А.П. Те, що без оцінки землі, без розпаювання, без кадастру 



пропонується. Перше. А друге - те, що кінцевим власником землі в таких 

условиях може стати іноземець. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, щодо іноземця, я би хотіла внести ясність. Я 

читаю із редакції законопроекту, за яких обставин іноземець може отримати 

землю у власність: "Іноземці та особи без громадянства можуть набувати 

права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в 

порядку спадкування за законом, але зобов'язані здійснити їх відчуження 

протягом  одного року з дня набуття права власності". Все! Це єдиний… 

 

_______________. Мова іде про юридичних осіб. 

 

БУРМІЧ А.П. Юридичні особи, які… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, іноземці та особи без громадянства. 

 

БУРМІЧ А.П. Це все зрозуміло. А юридичні особи, які… (Шум у залі) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юридичні особи, створені за законодавством 

України.  

 

БУРМІЧ А.П. Прекрасно! Прекрасно! Приїхав іноземець, заснував її, 

виконує всі закони України, але  кінечним власником компанії є іноземна 

компанія, або іноземець, або ще щось, все, що завгодно! Це є корупція!  

 

_______________. Пані голова, я вас дуже прошу… Тобто в нашій…  

ну, я чую вже третій день. Це дуже важливе питання для нашої країни. І 

іноземці сьогодні… Завтра отут під куполом будуть стояти десятки тисяч 

людей. Вони на Покрова хочуть зібратися, і дай Боже, щоб нас не винесли до 

цього.  



Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тобто в чому пропозиція? Відкласти?  

 

_______________. Бажано запросити земельний… не тільки пана 

Сольського, а запросити всіх, хто "за" і "проти". Я знаю, що в них дуже 

сильна на комітеті різниця, багато хто проти, а пан Сольський каже, що треба 

отак.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, чесно кажучи, колеги, мені не зовсім зрозуміло, 

як це стосується питання антикорупційної експертизи.  

(Загальна дискусія)  

 

_______________.  Анастасія Олегівна, дивіться, якщо ви ставите 

питання ребром – голосувати, то є дві пропозиції: ви бачите, що він не 

містить корупційних ризиків; є друга пропозиція, що він корупційний і 

містить великі корупційні ризики. Давайте…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, набуття права власності і корупційні ризики, 

з усією повагою, це трохи різні речі. (Шум у залі) Колеги! Колеги!...  

 

_______________.  Вибачте, коли немає кадастру, коли немає оцінок, 

коли немає… це не корупція, а здача України. І гімн тоді не треба співати, що 

"ще не вмерла…" 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, з усією повагою, корупція і здача України – 

це також трохи різні поняття, м’яко кажучи.  

 

_______________. ….. ви не розказуйте!  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги! Олександр і Олена. Будь ласка.  

 

ТКАЧЕНКО О.М. Справа в тому, що якщо пройде цей  законопроект у 

першому читанні і виникне необхідність вносити правки шляхом створення 

нових статей або шляхом внесення правок у статті, які не були предметом 

першого читання, зробити ми це вже не зможемо.  

 

_______________.  Не зможемо, тому що той комітет просто їх 

завалить – і все!  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні, колеги! Ну, це зовсім інша логіка.  

 

_______________.  Ні! Ну, давайте правду казати!  

 

_______________.  Його не можна виносити взагалі!  

 

_______________. Ну, я теж проти!  Тоді проголосуємо – і все! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги! Ще раз: пропозиція тоді на цей законопроект 

висновок не розглядати, запросити представників аграрного комітету, 

правильно я розумію? Це, я так розумію, голосування не потребує. Тоді 

питання по цьому законопроекту… 

(Загальна дискусія) 

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ.  Заплатити. (Шум у залі) Колеги, всі втомилися, я 

розумію. (Загальна дискусія) 

 Колеги, я боюся, у нас буде не адміністрабельний.. у нас буде тут 

мітинг, колеги, а не засідання комітету. (Загальна дискусія) 

Колеги, суб'єкти - вони мають право висловитися. Суб'єкт права 

законодавчої ініціативи. Вони мають також пояснити свою логіку.  



Колеги! Колеги, ну, ми не можемо з усією повагою, Романе, Романе, з 

усією повагою, ми не можемо заборонити суб'єкту права законодавчої 

ініціативи бути присутніми, свою думку висловити.  

Колеги, тоді ми, я так розумію, наскільки… поправте мне, якщо я 

помиляюся, ми не маємо з цього питання ухвалити ніякого рішення, ми 

просто переносимо розгляд законопроекту і фіксуємо, що ми маємо 

запросити агарний комітет і представників. 

Колеги, на цьому, в принципі... 

 

_______________. Ще один, 1045-1, корупційний.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нагадайте мені, де шукати, в якій папочці. (Шум у 

залі) 

 Це папочка... Колеги! Колеги, будь ласка, в папочці  окремо лежить 

під номер три проект висновку на законопроект 1045 з позначкою 1. Проект 

висновку такий, що визнати законопроект таким, що містить корупціогенні  

фактори і не відповідає вимогам антикорупційного законодавства, а саме: 

ідеться фактично про те, що запропонована редакція законопроекту, 

запропонована редакція положень для Регламенту Верховної Ради  України 

не узгоджується з частиною шостою статті 81 Конституції  України. Це те, 

що неодноразово ми обговорювали, колеги, не отримали ми додаткових 

роз'яснень з цього приводу. І відповідно лишається для нас очевидна, для 

мене принаймні,  очевидна позиція: норма виходить за межі норми 

Конституції України. 

 

_______________. Там ще не тільки про порушення Конституції 

України, а й про те, що не прописане взагалі припинення членства у фракції, 

у партії, рішенням партії, ну, тобто там корупційний ризик явний і всі його 

бачать.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, дивіться, базовий корупційний ризик полягає 

в тому, що… Я, чесно кажучи, до кінця не погоджуюся, чи це вважати 

корупційним ризиком саме, але невідповідність Конституції вона має місце 

бути. Відповідно, колеги, проект висновку наданий, в ньому зафіксовані 

підстави для такого рішення. (Шум у залі) 

 Колеги, третій номер, не в папочці… окремо після питань, 

сформованих в блоки, третій номер. (Загальна дискусія) 

Чи є зауваження до змісту проекту висновку? 

 

_______________. Немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, є тоді пропозиція… 

 

_______________. Тут же ж у нас… чуть-чуть, може, добавити, як от у 

висновку ГНЕУ, що припинення мандату народного депутата… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А він на цей законопроект? 

 

_______________. Так, на цей. … крім його виходу зі складу фракції за 

власною ініціативою, може бути його виключення зі складу фракції за 

рішенням останньої, що, на наш погляд, не узгоджується з приписами 

пункту… ну то єсть… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так тут так і написано: ухвалення рішення вищим 

керівним органом політичної партії в порядку, визначеному статутом партії, 

не узгоджується з частиною шостою статті 81 Конституції України, де 

зазначено, і далі цитата із Конституції. Це зафіксовано в проекті висновку. 

Передостанній абзац. 

 

_______________. Є, все. Вибачте. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді, колеги, проект рішення наданий. Хто за те, щоб 

такий проект рішення затвердити, прошу визначатися, колеги. 

Хто – за? Проти? Ну, да, проект рішення ж є. Проти? Утримався? 

Дякую дуже, колеги. 

І, колеги, якщо можна, ще одне прохання. Колеги, останній 

законопроект, який я би просила нас зараз  розглянути, - це номер 10, в 

матеріалах останній документ у папочці. Законопроект  1183. Він позначений 

як 10, у верхньому правому кутку. Бачите? 

 

_______________. Да.  

 

_______________. Корупціогений.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.   

Колеги, давайте, будь ласка,  мобілізуємося і  ще щодо цього 

законопроекту швидко  визначимося.   

 

_______________. Це що, про нульову декларацію, чи що це таке? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.  Колеги…  

 

_______________. Нормальний, немає корупції.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви дозволите? Колеги, ну, я вас прошу, давайте вже  

змобілізуємося. (Шум у залі) Колеги, я вам не заважаю?   

Колеги, пропонується вашій увазі проект   висновку на законопроект 

1183, суб'єкти подання -  народні депутати України: Южаніна, Павленко,  

Синютка і інші.  Проект висновку:  визнати  законопроект такий, що  не 

відповідає вимогам  антикорупційного законодавства, в якому  виявлено  



корупціогенні фактори. І ці корупціогенні фактори, колеги, наступного  

характеру. 

Перше.  Ми  не оскаржуємо і не ставимо під  питання необхідність 

нульового  декларування.  Відповідь на це питання має  дати головний  

комітет. Проблема  цього конкретного законопроекту в наступному: що 

поруч із механізмом нульового  декларування, який справді може бути 

потрібний, цей законопроект створює фактично можливість для  легалізації 

активів, набутих злочинним шляхом.  А саме: цей законопроект  пропонує 

всім суб'єктам  нульового  декларування дати державні гарантії, серед яких, 

зокрема, - колеги, зверніть, будь ласка, увагу, це важливо, - заборона 

використання інформації, що  міститься в одноразовій декларації,  в якості 

доказу  вчинення будь-якого  кримінального правопорушення та/або в якості  

джерела виявлення прямо та опосередковано обставин, що може  свідчити 

про вчинення будь-якого  кримінального правопорушення.  

Що це означає на практиці?  Що особа, яка має певні  активи, щодо  

яких може стати питання про їх злочинне походження,  подає нульову 

декларацію, фіксує там ці активи, а потім, коли доходить справа кримінальна 

до суду, адвокат приходить до суду і каже: вибачайте, але про ці активи ми 

взагалі не можемо говорити, тому що вони згадані в нульовій декларації і 

відповідно ця інформація не може бути використана як доказ. Більше того, 

вони скажуть: чекайте, прямо чи опосередковано це походить із нульової 

декларації, відповідно вона є джерелом виявлення. І відповідно фактично ми 

в такий спосіб цією гарантією руйнуємо можливість притягнення до 

відповідальність не тільки за корупційні злочини, але й і насправді за такі 

злочини, як відмивання коштів, торгівля зброєю, торгівля наркотиками, 

торгівля людьми навіть, бо тут все ідеться про доходи, які можуть бути 

отримані злочинним шляхом. В такому варіанті, колеги, на жаль, цей 

законопроект не просто містить корупційні ризики, а ще й суперечить 

стандартам FATF, створює можливості для легалізації коштів злочинного 

походження. 



І, колеги, на що ще треба звернути увагу: в такому формулюванні 

фактично цей законопроект, у разі його ухвалення в такому вигляді, ставить 

питання про можливість потрапляння України в так званий "сірий" список 

FATF, що означає, що іноземні банки будуть мати можливість моніторити 

або зупиняти будь-яку транзакцію, яка пов'язана з Україною, на строк до 30 

днів. Я впевнена, що бізнес зовсім не скаже нам дякую, за таку річ. 

Колеги, чи є якісь інші міркування щодо цього законопроекту? (Шум у 

залі) 

  

БУРМІЧ А.П. 2 минуты. У мене просто питання. А взагалі є у вас ідея, 

я не знаю, тому що ми ж это самое… не дуже ідейні в цьому плані, 

легалізації коштів? Знаємо, що сьогодні 50 процентів в тіні, понятно, той, хто 

під кримінальним провадженням, скажімо, його там доказали, посадили і так 

далі. А основна маса людей, у кого это самое… передбачається якесь 

виведення із тіні чи тільки кримінальне..? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Анатолію, дуже слушне питання. Дивіться, ми в 

нашому висновку звертаємо… 

 

БУРМІЧ А.П. Ми б його витягнули, ви розумієте… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Анатолію, дозволите, я відповім?  

Дуже слушне ваше питання, я погоджуюсь. Ми в нашому висновку, 

проекті висновку, пропонується зафіксувати проблему із конкретною 

нормою законопроекту. Ми не кажемо, що вся ідея нульового декларування 

погана, ми кажемо, що ці конкретні норми створюють корупційні ризики. Чи 

має право на існування податкова амністія для тих людей, які отримували 

доходи із законних джерел, але при цьому в силу різних обставин  не платили 

податки? Чи має право на існування така податкова амністія? Да, має. Чи має 

ця податкова амністія створювати дірки для легалізації злочинно набутих 



капіталів? Ні, не має. Ми на це звертаємо увагу.  

Я абсолютно не проти  податкової амністії, грубо кажучи, на людей, які 

там на базарах торгували або заробітчанствовали, тому що, на жаль, Україна 

не могла їм створити гідні умови для роботи і оплати праці. Я не проти 

нульового декларування для таких людей.  

Єдине, на що я би дуже просила звернути увагу, що абсолютно 

неприпустимо під маркою нульового декларування для звичайних людей 

створити гігантську діру, по яких легалізують активи фактично злочинці – от 

на що ми звертаємо увагу. Нульове декларування для людей може бути, я 

маю на увазі, для звичайних людей, які не пов'язані і не можуть бути 

пов'язані із злочинною діяльністю.  

 

_______________. ………. але злочинців визначає суд. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, да, але з тими нормами, які зараз зафіксовані 

в 1183, суд ніколи не визнає їх злочинцями, тому що прийдуть адвокати і 

скажуть: вибачайте, всі ці докази неналежні, все, тому що відбулося нульове 

декларування.  

І, колеги, ще раз, насправді, ці норми, вони кочують по різним 

законопроектам із 2016 року. На ці конкретні формулювання давав 

негативний висновок, якщо я не помиляюсь… я можу помилятися, колеги, 

але мені здається, що чи то FATF, чи то Світовий банк звертав увагу на 

неприйнятність норм, от саме цієї частини норм, не загалом про ідею 

нульового декларування, про ці конкретні норми.  

Тому, колеги, пропозиція з вашого дозволу, з урахуванням обговорення  

визнати законопроект таким, що містить корупціогенні фактори, не 

відповідає вимогам корупційного законодавства в конкретних нормах, про 

які йдеться у висновку, який я щойно презентувала і ми обговорили.  

Колеги, чи є згода в такому варіанті затвердити висновок на цей 

законопроект?  



 

ЯНЧЕНКО Г.І. Колеги, є ще альтернативна пропозиція. Оскільки також 

питання фактично, ну, не нульової декларації, але податкової амністії, воно 

також  обговорювалося і в нашій команді, можливо, запросити авторів 

законопроекту і також представити нашу модель, якщо вона у нас уже є? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є. Колеги, да, є. Є законопроект, поданий паном 

Гетманцевим. Я якраз, колеги, мушу довести до вашого відома, що я взяла на 

себе сміливість провести певні консультаціїі з паном Гетманцевим, і в нього 

є  законопроект… Колеги, не можу на швидкоруч згадати номер  

законопроекту. І там насправді пропонується  зовсім інша концепція, там 

прямо зафіксовано, що амністія  не може поширюватися… Колеги,  в мене 

навіть десь було  формулювання, але не можу його швидко знайти. Якщо 

дуже коротко, колеги, то формулювання  якраз законопроекту про  податкову 

амністію, там інша… 

 

_______________. Анастасія Олегівна, я  вибачаюся…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, давайте,  Галино,  відповідаючи на ваше  питання, 

інша там концепція закладена, і там якраз отакої діри як тут немає, там 

нормальне регулювання. Там прямо  передбачено, що  не може бути 

застосовано до  таких активів. Тобто  там якраз немає питань.  

І ще раз, колеги, ми не говоримо  про концепцію податкової амністії, 

ми говоримо про конкретні ризиковані норми. Сама концепція абсолютно 

має  право на існування.  

Чи в такому… З урахуванням  цих пояснень, колеги,  можемо 

затвердити висновок на 1183? 

 

_______________.  … пана Гетманцева   законопроект …. прийняти, 

щоб він  з 2024 року почав  працювати.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги,  це вже  питання до головного комітету. Це 

вже питання до  головного комітету.  

 Колеги, тоді  пропозиція… Колеги, пропозиція: висновок на 

законопроект 1183 затвердити в тій редакції, яка  запропонована і роздана: 

"Визнати таким, що не відповідає  вимогам антикорупційного законодавства 

і містить  корупціогенні фактори".  

Хто - за, колеги?  

 

_______________. Не відповідає? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не відповідає вимогам  антикорупційного 

законодавства,  містить корупціогенні фактори, визначено, в якій  конкретній 

частині  законопроекту.  

Хто – за, колеги? Проти? Утримався. Один.  Пан Анатолій- проти.  

 

БУРМІЧ А.П. Ні, я утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, утрималися. Вибачте, будь ласка. Пан  Анатолій 

утримався.  

Колеги, на  цьому ми  завершили той порядок денний, який у нас  на 

сьогодні є. Щиро всім дякую  за роботу! Завтра,  колеги,    у нас  закрите 

виїзне  засідання у Службі безпеки України. Ми домовилися, що  

зустрічаємося десь без п'яти одинадцять … 

 

СОРОЧИК Ю.Ю. Біля центрального входу на Володимирській, 33 

 

_______________. Прямо біля центрального? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, так.   



Закрите засідання комітету. Да, колеги. І ми маємо… Не забудьте 

посвідчення, колеги.  

Все, колеги, дякую дуже. На цьому засідання закрите. Щиро дякую!  


