
 

 

СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань антикорупційної політики  

01 жовтня 2019 року 

Веде засідання Голова Комітету КРАСНОСІЛЬСЬКА А.О. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги! Колеги, ми можемо починати?  

Всім доброго дня! Колеги, всім доброго дня! У нас є кворум, ми 

можемо починати засідання комітету. Відповідно засідання комітету 

відкрите. У вас є проект порядку денного для сьогоднішнього засідання. Як 

ви бачите, пропонується почати із законопроекту 1031 і продовжити 

законопроектом 1010. Обидва ми маємо зараз підготувати до другого 

читання. Я дуже сподіваюся, колеги, на продуктивну роботу сьогодні. У нас 

справді великий дуже обсяг поправок, які ми маємо розглянути і по яким 

маємо визначатися. 

Колеги, якщо ваша ласка, я пропоную порядок денний затвердити 

одразу за основу і в цілому з цієї простої причини, що я не бачу просто 

можливості в це засідання комітету в порядок денний додати ще щось, у нас і 

так два дуже великих питання. Чи всі погоджуються з такою логікою, 

колеги? Бачу, немає заперечень. Тоді, колеги, дуже прошу, проект порядку 

денного вам розданий. Розгляд законопроекту 1031 і 1010 затвердити одразу 

за основу і в цілому.  Колеги, хто – за? Проти? Утримався? Дякую дуже.  

Отже, колеги, законопроект 1031, порівняльна таблиця поданих 

поправок вам усім роздана. Якщо ваша ласка, ми так само будемо іти по 

поправкам, єдине, на що я прошу вас дуже звернути увагу, колеги, це те, що 

законопроект, як ви знаєте, комплексний, і відповідно маленькі точкові 

правки там чи там неузгоджені між собою можуть повністю руйнувати 

концепцію законопроекту, перетворювати законопроект фактично, я 

перепрошую за такий вислів, на пшик, і ми будемо виглядати всі великими 



брехунами насправді перед суспільством, якщо не зможемо в робочому 

вигляді, в працездатному вигляді цей законопроект ухвалити.  

Я нагадаю, відповідальність за незаконне збагачення є нашим 

зобов´язання перед Міжнародним валютним фондом. І так само це те, чого 

чекає українське суспільство. Ми маємо відповідальність за незаконне 

збагачення повернути в українське законодавство. І також, я думаю, ми 

маємо створити дієвий механізм цивільної конфіскації необґрунтованих 

активів високопосадовців.  

За цим, колеги, пропоную рухатися по поправкам, ви їх всі бачите. 

Поправка 1 народного депутата Дубневича. Чи будуть по ній якісь 

коментарі? Колеги, я би пропонувала цю поправку відхилити, бо вона 

насправді суттєво ускладнює доказування. Тому прошу по цьому, колеги, 

визначатися.  

Хто за те, щоби цю поправку відхилити, колеги? Проти? Утрималися? 

Дякую дуже, колеги, прийнято в нас рішення. Правильно, Володимире? Ця 

поправка відхилена. Добре, колеги. 

Наступна поправка 2 народного депутата Власенка. Вона прив'язує 

фактично... прив'язує можливість звільнення тільки до вироку, так не має 

бути, це суперечить концепції законопроекту. Є пропозиція цю поправку 2 

народного депутата Власенка відхилити.  

Чи є коментарі з цього приводу? Да, Володимире. 

 

_______________. Ну, ми – проти цієї поправки. Ми вважаємо, що ця 

поправка... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так і я ж пропоную відхилити. 

 

_______________. Я хотів би підтримати цю поправку, тому ми 

вважаємо, що ця поправка порушує, ну, перш за все, права людини... 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Так я ж пропоную відхилити, Володимире. 

 

СЮМАР В.П. Ні, він підтримує. 

 

_______________. Я підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так ви кажете, що вона порушує права людини. 

 

_______________. Першого разу я помилився. 

 

СЮМАР В.П. Не поправка, а норма в законі. 

 

_______________. Я хотів сказати, що я... що ми не підтримуємо норму 

закону у першому читанні. Добре. І повністю підтримуємо поправку пана 

Власенка.  

І ми б хотіли запропонувати повністю іншу концепцію, тому що наразі 

це виглядає наступним чином. НАЗК, наприклад, там перевіряє декларацію і 

бачить, що посадовець збагатився на розмір, починаючи від мільйона 

гривень, і це все виливається в тому, що адміністративний суд... суд в 

адміністративному провадженні це доказує, нема обвинувального вироку, є 

виключно рішення суду. І все це у результаті виглядає наступним чином, що 

просто людину звільняють з її посади, було б куди більш коректнішим, якщо 

б у кримінальному процесі було доведено вину посадовця, і потім, якщо, ну, 

слідуючи логіці закону 1031, ми вже б могли передати до звичайного суду, до 

адміністративного провадження, і після цього ця людина могла би бути 

звільнена із посади.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я правильно розумію, що ви пропонуєте звільняти 

чиновника, в якого знайдено і доведено необґрунтоване майно, тільки після 

вироку суду в кримінальній справі, а потім ще вироку суду в 



адміністративній інстанції приблизно, враховуючи час на слідство, років за 5-

6 після винайдення цього майна. Правильно? Увесь цей час він може 

продовжувати лишатися на посаді. 

 

_______________. Враховуючи те, що в нас повністю відсутнє бажання 

порушувати права людини - так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Через 5 років. Я правильно розумію? 5 років хай 

сидить корумпований чиновник? 

 

_______________. Якщо… Ну, ми наразі не говоримо виключно про 

корумпованого чиновника. Ми говоримо про людину, яка виконує функції 

держави або місцевого самоврядування. Це перше.  

І, по-друге, якщо є інші закони, які регулюють цю діяльність, то ми 

також мали б до них дослухатися. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, Вікторія, будь ласка.  

 

СЮМАР В.П. Да. Я так розумію, що може бути середня позиція між 

цими двома кардинальними, тому що в першому читані набрання законної 

сили рішенням суду про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення 

в дохід держави. Ми не говоримо про остаточне рішення суду, людина може 

піти в апеляцію.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. Це набрання законної сили, це після апеляції або 

якщо апеляція не подається.  

 

_______________. Законна сила де? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Набрання законної сили рішенням суду відбувається 



або коли спливли строки для апеляції, або коли є рішення апеляції.  

 

СЮМАР В.П. І звільнення відбувається після конфіскації відповідно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Після того, як в цивільному процесі доведена 

необґрунтованість майна, воно конфісковане. Якщо особа йде в апеляцію, то 

тоді рішення набуває законної сили після апеляції. Якщо апеляційна скарга 

не подається, то рішення набуває законної сили, якщо не помиляюся, після 

спливу, да, після спливу строків для подання апеляційної скарги. Концепція 

отака.  

 

СЮМАР В.П.  Зрозуміло. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто право на оскарження, воно дотримане. 

 

СЮМАР В.П. О'кей. Дякую. 

 

_______________. Але ж в цивільному процесі йде повністю відсутній 

обвинувальний вирок. Є виключно рішення суду… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. В цивільному процесі відсутній обвинувальний 

вирок. Це правда.  

 

_______________. Дуже дякую. Дуже дякую, що це правда. Де є 

виключно рішення суду, яке навіть не може звинуватити людину чи вона там 

вкрала, чи не вкрала якусь частину грошей. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, давайте розберемося ще раз, про що цей 

законопроект. Цей законопроект пропонує два пов'язаних між собою  

інструменти, які  мають працювати  в комплексі.  



Перший інструмент – це відповідальність за незаконне збагачення, 

який  починається з достатньо високого порогу,  ми ще будемо це далі  

обговорювати. Другий інструмент  - він про ті ж самі активи, тих само 

людей, але про менші, скажімо,   менші пороги, менша вартість таких 

активів,  і цей другий  інструмент називається  "цивільна конфіскація". І тоді, 

да, вона відбувається у  цивільному процесі і має своїм результатом, якщо 

все успішно доведено,  конфіскацію  майна або  активів, про які йдеться,  і 

звільнення чиновника. Отака концепція  цього законопроекту. Тут ніякої 

середньої концепції насправді бути не може, бо це  два пов'язаних між 

собою… 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозуміла,  ні, з апеляцією там все гаразд.  Я ще раз 

наголошую, що  право на апеляцію  в цій концепції дотримано.  

Колеги, я  думаю, що ми обмінялися по цьому  думками. Якщо ваша 

ласка, по другій  поправці пана Власенка я пропоную визначатися. Моя 

принаймні  особиста позиція така, що її треба відхиляти, тому що це інша 

концепція, яка  суперечить концепції,  запропонованій  першим читанням, 

зовсім інша  концепція.  

Вибачте, а ви хто? Вибачте, колеги, ми… давайте ми працюємо 

народними депутатами. Практика така, що  поправки представляє або  

народний депутат, або  ми  рухаємося без цього. Вибачте, будь ласка. Ні. Ні. 

Вибачте, будь ласка, ні. Дякую дуже.  

Добре, колеги, по  другій  поправці я прошу визначатися. Хто за те, 

щоб  цю поправку відхилити?  Хто – проти, колеги? Утримався? Дякую дуже 

колеги.  Рухаємося далі.  

Третя поправка.  Ну, колеги,  вона насправді, особливо   не має сенсу,  

вона  про те, щоб виключити статтю  кодексу, яка й так визнана 

неконституційною. Тому  ще раз,  це поправка, яка  не має сенсу, вона про 



виключення  статті, яку і так  Конституційний Суд визнав  

неконституційною. Я пропоную її відхилити. Колеги, я пропоную  відхилити, 

хай цей сором  лишається в  Кримінальному кодексі.   Хай цей сором 

лишається.  А в чому сенс, виключати з кодексу  те, що і так вже  

Конституційний Суд визнав неконституційним? Більше того, який  сенс 

взагалі витрачати на  це час і про це сперечатися?   

Колеги, моя пропозиція - відхилити цю поправку. Прошу відповідно по  

цьому  визначатися.      

Колеги, третя поправка. Хто за те, щоби відхилити? Проти? 

Утримався? Дякую дуже, колеги. 

Далі, колеги, рухаємося далі. Поправка 4 народного депутата Пузанова. 

Так само, колеги, я би пропонувала відхилити, оскільки тут ідеться про 

перевищення активів над доходами навіть без вказівки на законні доходи. 

Фактично це би ламало концепцію злочину "незаконне збагачення". І 

відповідно моя пропозиція - відхилити, колеги. Ще раз наголошую, що ми 

говоримо про, скажімо, відраховування можливого незаконного збагачення 

від законних доходів.  

Да, будь ласка. 

 

________________. Ми вважаємо, що треба її врахувати, тому що вона 

більш ширше і більш точніше регулює цю статтю закону.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тут якраз проблема в тому, що ширше не 

треба, бо коли ширше, воно робить цю статтю… 

 

________________. Чіткіше. Чіткіше.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, воно робить насправді її абсолютно не чіткою, а 

протилежною. Якраз нечіткою, з моєї точки зору, бо тут, що ширше, то менш 

працездатною є стаття. Якщо ми відштовхуємося від усіх доходів, а не тільки 



від законних, то, колеги, це тоді буде формулювання, яке не матиме 

абсолютно жодного сенсу.  

 

________________. Навпаки, вона, на мою думку, вона більш чітко все 

врегулює і вкладає.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ми обмінялися думками з цього приводу. 

Якщо ваша ласка, моя позиція принаймні така, щоби відхилити цю поправку. 

Колеги, прошу по цьому визначатися.  

4-а поправка. Хто за те, щоби відхилити? Дякую  дуже, колеги. Проти? 

Утрималися? Дякую дуже.  

Рухаємося далі. Поправка 5-а народного депутата пана Власенка. 

Колеги, я також змушена пропонувати цю поправку відхилити, і для цього є 

дуже чітка причина. Тут закладена конструкція щодо активів, походження 

яких не може раціонально обґрунтувати особа. Я нагадаю, у нас вже такого 

роду конструкція була визнана Конституційним Судом неконституційною і 

такою, що порушує презумпцію невинуватості. Так от, цей обов’язок 

фактично тут закладений обвинуваченого: пояснити, раціонально 

обґрунтувати свої доходи. Так само виглядає таким, що порушує презумпцію 

невинуватості. Є великий ризик того, що це буде визнано Конституційним 

Судом неконституційним. Тому, колеги, моя пропозиція відхилити. Які 

будуть думки з цього приводу? Да, Вікторія, будь ласка.  

 

СЮМАР В.П. Я просто для стенограми хочу зафіксувати, що це Закон 

не про незаконне збагачення по факту, це Закон про конфіскацію майна, тому 

що незаконне збагачення ми можемо якраз визначати шляхом недоведених 

активів. І те, що зараз в нас будуть заповнюватися декларації і дуже багато, 

хто буде декларувати, очевидно, активи, які він не зможе довести, то ми 

повинні розуміти, що якщо та людина не перебувала на держслужбі, вона, їй 



не буде жодних за це… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. Вікторія, про це є інші правки, і ми це в інших 

частинах будемо розглядати, а тут пропонується зовсім інша концепція, в 

принципі, злочину, яка… 

 

СЮМАР В.П. В будь-якому разі… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … на жаль… 

 

СЮМАР В.П. Я зрозуміла. В будь-якому раз,і мені здається, що нам би 

варто було пошукати формули в цьому законі, щоб все-таки в нас не було 

нульових декларацій з 2 мільйонами, які людина не зможе довести і за які 

потім будуть купуватися відповідні активи, коли вона вже є державним  

службовцем. Тому попередня концепція… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тут згодна, але правка вона ця не про це.  

 

СЮМАР В.П. Певною мірою, скажімо так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я боюся, що це фактично заганяє нас ще раз в ту 

саму пастку, в якій ми вже були.  

 

СЮМАР В.П. Я зараз для стенограми про… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. О'кей. Да. Але це ми будемо обговорювати… 

 

СЮМАР В.П. … підходи концептуальні.  

Дякую.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. … в інших поправках, Вікторія.  

Тому, колеги, пропозиція по 5 поправці народного депутата Власенка, 

щоб знову не гратися з Конституційним Судом в погані ігри, пропозиція є 

така, щоб її відхилити, колеги. Хто  - за, прошу визначатися, за те, щоб 

відхилити? Хто – проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Рухаємося далі.  

6-а, 7-а, 8-а, 9-а, 10-а поправки - вони всі про одне й те саме, а саме про 

так званий поріг незаконного збагачення. Станом на зараз у нас є в першому 

читанні поріг, з якого починається кримінальна відповідальність і 15 тисяч 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тут є різні пропозиції: 3 

тисячі, 4, 10, 6,5.  

Колеги, які будуть думки з приводу порогу? Я просто  не бачу сенсу по 

одній голосувати цю поправку, всі поправки. Давайте дійдемо згоди щодо 

порогу, і тоді будемо визначатися. Да, будь ласка. 

 

_______________. Є пропозиція залишити так, як є: поріг в 15. А всі 

разом відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропозиція лишити редакцію першого читання. 

Колеги, які ще думки?  

 

_______________. Якщо ми звертаємо увагу на Закон 1010 про 

викривачів, де застосовується також мінімальний рівень, так? 9,6 – 

максимальний, мінімальний ліміт, за який викривач має отримати винагороду 

9 з чимось мільйонів. Це є вже кримінальне провадження. То, можливо, є 

сенс тоді синхронізувати ці норми?  

Тому що тут ми зараз говоримо про цивільну конфіскацію, про 

адміністративне провадження. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми зараз говоримо про злочин – незаконне 

збагачення, а не про цивільну конфіскацію. 



 

_______________. Так. У розмірі від мільйона до 14 мільйонів – це 

цивільна конфіскація. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми зараз говоримо про правки щодо порогу по 

кримінальній відповідальності за незаконне збагачення. 

 

_______________. Я це розумію. Але ж, повертаючись до Закону 1010 

про викривачів і повертаючись до кримінального порогу, за який він має 

отримати винагороду 9,6 мільйонів – це є кримінальне провадження по 

Закону 1010. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. 

 

_______________. З одного боку, у нас кримінальне провадження 

починається з суми 9 там з чимось мільйонів, а з іншої сторони, слідуючи 

логіці цього закону, у нас кримінальне провадження починається з 14 

мільйонів. Є дуже велика різниця між 9 мільйонами гривень та 14-а.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, я це розумію.  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. У мене пропозиція наступна. Ну, по-перше, звідки 

логіка перегляду границі? Якщо ми проаналізуємо 604 справи Національного 

антикорупційного бюро, які були відкриті по цій статті, то до діючої межі 

потраплять лише 15 справ і достатньо важливі не потрапляють. 

Тому, на нашу думку, межа в 15 неоподаткованих… тисяч 

неоподаткованих мінімумів є надзвичайно висока. 

В той же час ми подавали, ну, раніше вона була 1 мільйон, тобто 

фактично 1 тисяча неоподаткованих мінімумів.  

Пропозиція наступна. В принципі, якщо аналізувати справи 



Національного антикорупційного бюро, межа 6,5, десь приблизно 7 

мільйонів, вона покриває десь половину цих справ. Тобто, з одного боку, щоб 

не перевантажувати, бо кримінальне провадження – це насправді мінімум 2 

роки роботи, а цивільна конфіскація, звісно, буде суттєво швидше, особливо 

якщо буде прийнята концепція цього законопроекту. Але в той же час воно 

не знімає відповідальність з людей, які суттєву нанесли шкоду. Тому в 

даному випадку 6,5 тисяч неоподаткованих мінімумів, на нашу думку, було б 

достатньо. Пропозиція… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 6,5 тисяч неоподаткованих мінімумів – це скільки 

в…?  

 

_______________. Приблизно 7 мільйонів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 7 мільйонів. 

Пане Анатолію. Потім – Олексій. 

 

ЧОРНИЙ В.І. Віктор Чорний. Шановні колеги, оскільки всі члени 

комітету ретельно опрацьовували цей законопроект, то я думаю, що є така 

сьогодні нагода ставити на голосування в порядку надходження пропозиції, 

які були. Тому що якщо ми зараз будемо це обговорювати в такому форматі, 

то ми, на жаль, до кінця цього дня не зможемо відпрацювати порядок денний. 

Тобто моя пропозиція ставити на голосування в порядку надходження 

пропозицій. Перша пропозиція була відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тут просто складно в порядку надходження 

пропозицій. Я б хотіла, щоб ми вийшли тут на якісь плюс-мінус компроміси і 

могли визначитися. Тому, якщо можна, давайте зараз обміняємося думками, 

потім я може запропоную компромісну редакцію і по цьому будемо 

визначатися. Добре?  



Олексій, будь ласка. 

 

_______________. Я би хотів підтримати позицію пана Юрчишина, 

тому що ми знаємо, що багато справ розвалюються через те, що 

корупціонери дуже добре наловчились оптимізувати, скажімо, свій 

незаконний придбаний дохід, тобто записувати на різні компанії, друзів, 

сватів і так далі. І багато хто з цих третіх осіб залишається поза увагою 

антикорупційних органів чисто з технічних причин, бо це важко довести, 

відслідкувати і так далі. Тому сподіватись, що топ-корупціонери будуть 

пов'язані з такою величезною сумою як 15 тисяч неоподаткованих мінімумів, 

це сподіватись по суті на недолугість самого корупціонера, який не найняв 

якісну юридичну компанію і не оптимізував свої статики. Тому я вважаю, що 

зменшення цього порогу збільшує і ризики водночас для корупціонера, 

тому... ну, і транзакційні витрати, як це в термінах інституційної економіки, 

на те, щоби розподілити ці незаконні статки на десятки, а, може, і сотні, 

виходячи із суми незаконного збагачення осіб, тобто це ускладнює саму 

систему, ускладнює відповідно і корупційну діяльність. Тому я абсолютно 

підтримую зменшення як мінімум вполовину цієї суми. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, щодо порогів, я хочу зауважити, перш ніж 

буде пропозиція компромісна, я хочу зауважити наступне. Я би абсолютно 

погодилася із такою концепцією мінімального порогу, якби ми розглядали 

тільки один злочин – незаконне збагачення. Але в нас концепція складається 

із двох, ще раз нагадую, елементів – незаконне збагачення, за яке, я нагадаю, 

колеги, можна сісти в тюрму до 10 років, це дуже серйозна санкція, і 

цивільна конфіскація, за яку конфіскація активів і відповідно звільнення 

державного службовця.  

Логіка цього законопроекту в тому, щоби санкція у вигляді до 10 років 

позбавлення волі, від 5 до 10 років – це дуже велика санкція, це тяжкий 

злочин, була застосована до, справді, найбільших, скажімо, обсягів 



незаконного збагачення. При цьому на менші обсяги могла працювати 

цивільна конфіскація, яка, я нагадаю, якщо вибачать мене юристи за таке 

формулювання, яка працює швидше, тому що це цивільний процес, яка має 

менший стандарт доказування, тому що, знову ж таки, це цивільний процес, 

це нормальна світова практика, тому логіка така. 

В той же час, колеги, я, справді, погоджуюся, що було б не зле, трошки 

все-таки зменшити поріг для незаконного збагачення. Є пропозиція, колеги, 

наступна, зменшити поріг до 13 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів 

громадян, це 12 мільйонів гривень. Які будуть думки з цього приводу? 

 

_______________. Можна питання до нашого гостя, який представляє 

законопроект? Дмитро, якщо ви зможете відповісти, скажіть, будь ласка, 

тобто, враховуючи, що ми розглядаємо дві складових, з одного боку – 

цивільна конфіскація, як щойно було сказано, яка передбачає: а) 

конфіскацію. Тобто фактично ми повертаємо активи, які, на думку 

правоохоронних органів, зокрема НАБУ, були вкрадені або там незаконно 

придбані і так далі, плюс неможливість обіймати посади. Тобто звільнення і 

неможливість обіймати посади з одного боку. 

Це насправді досить сильні санкції, від яких так само і виграє 

державний бюджет, тобто в принципі ми як громадяни. Тому що ми 

повертаємо собі те, що у нас вкрали. Ну, якщо НАБУ доведе, що, звичайно, 

там дійсно це все була корупція. 

І з іншого боку є незаконне збагачення, яке передбачає те, що людину 

візьмуть і посадять в тюрму. Чи це незаконне збагачення також передбачає 

те, що людина, наприклад, після виходу не зможе обіймати певні посади? Чи 

це також передбачає і конфіскацію майна, тобто тих активів, які у нас були 

вкрадені? Передбачає чи ні? 

 

_______________. Добрий день! У разі засудження за незаконне 

збагачення за Кримінальним кодексом передбачена спеціальна конфіскація. І 



ці кошти, які є предметом незаконного збагачення, вони будуть конфісковані. 

Але ви праві в тому, що є різниця між двома інструментами. І як 

правильно зазначила голова комітету, цивільний процес, він є набагато 

ефективнішим. Крім того, слід враховувати, що після рішення 

Конституційного Суду України будь-яка нова стаття про незаконне 

збагачення в Кримінальному кодексі, вона буде під великим запитанням все 

одно кілька років, поки не буде практики, поки суди її не почнуть 

застосовувати. І можливо… І важливо, що нам слід ще буде дочекатися ще 

одного рішення Конституційного Суду, який підтвердить цей склад. 

Оскільки суди, вони будуть боятися її застосовувати. То працюватиме 

цивільна конфіскація. 

Тому занадто низьке зниження порогу для незаконного збагачення 

відповідно для цивільної конфіскації, воно буде контрпродуктивним і не буде 

відповідати меті цього законопроекту. 

Крім того, ще є дуже важливий аспект – це пропорційні санкції. Як 

правильно було зазначено, це особливо тяжкі злочини, де санкція від 5 до 10 

років, і мінімум – це 5 років. І крім того, по корупційних злочинах у нас не 

можна застосовувати ні дострокове звільнення, ні умовне звільнення, ні інші 

пільги щодо призначення покарання. Тому, якщо поріг для відповідальності 

буде дуже низьким, там чи 3 тисячі, чи 6 з половиною тисяч неоподаткованих 

мінімумів, то така санкція також буде непропорційною.  

500 тисяч доларів десь – це те, що 15 мінімумів – це більш-менш 

адекватна санкція. Можливо, там її трошки зменшити, якщо є такі бажання. 

Але не йти сильно в мінус. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто, в принципі, якщо я вас правильно зрозуміла, 

то ви ту редакція, яка  запропонована в  першому читанні, більш-менш  

підтримуєте, і в принципі  доцільність внесення  правки, вона є під 

питанням?  

 



_______________. Так, звичайно, я думаю, що  редакція першого  

читання була збалансована. Якщо  зменшувати, то лише мінімальну.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.  

 

_______________. Я хочу сказати, що і стаття про незаконне 

збагачення, і стаття  про цивільну конфіскацію з'явилися… насправді перша 

дискусія з'явилась  у 14-му році. І, зокрема, в дискусії  з нашими 

міжнародними  партнерами, і  переважна більшість наших міжнародних 

партнерів пропоновану в  першому читанні  редакцію вважають занадто 

високою. От, почувши аргументи колег погоджуюся, що вона  не може бути 

занадто  низькою. Але я би пропонував тоді поставити як  конкуруючі 

пропозиції:  голови комітету до  - 12-ти неоподаткованих мінімумів та  

колеги Кабаченка про 10 неоподаткованих мінімумів, - тому що насправді, як 

би там не було, якщо  є рекомендація  Міжнародного валютного фонду  від 

100 тисяч вважати, власне, незаконне збагачення кримінально-

переслідуваним  злочином, то, в принципі,  ставити в  п'ять раз таку 

пропозицію вищу, воно виглядає, як мінімум,     дивно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, Олексій,  будь ласка.  

 

_______________. Якщо виходити з такої логіки, то я нижче  планку 

пропонував  10 тисяч. І ще поясню один аргумент, чому.  Тому що…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую,  колеги, тільки давайте  ми будемо 

визначатися. Ми або говоримо 10 тисяч неоподаткованих  мінімумів, або  10 

мільйонів… 10 мільйонів - це сума, з  якої ми починаємо. 10 мільйонів - це, 

якщо я правильно рахую, 11 тисяч неоподаткованих мінімумів.  

 

_______________. Щоб кореспондувати  два законопроекти. І аргумент 



який? І до  Галини ще якраз  репліка, що потрібно розуміти, що в  результаті 

конфіскації конфіскується не  весь обсяг придбаних активів. Тому що  в 

результаті маскування цих активів все одно що залишається поза можливістю  

бути доказаним. Навіть якщо  воно виявлено, то  воно не буде доведено, що  

воно  має стосунок  до корупціонера і не буде підстав його  конфісковувати. 

Тому корупціонер, якого не посадили у в'язницю,  він завжди в плюсі. Тобто, 

якщо  ти вкрав мільйон, а в тебе довели на 100 тисяч незаконної  конфіскації, 

ну, оʹкей бюджет отримав 100 тисяч, але 900 тисяч ти в плюсі. В будь-якому 

випадку держслужба тобі взагалі ніколи по життю непотрібна. Треба просто 

піти… з такою логікою: прийти накрасти, вигнали - і потім віддати такий 

собі корупційний податок і жити собі  насолоджуватися життям.  

Тобто тут же ж логіка в тому, щоб не тільки типу поповнювати 

бюджет, а в тому, щоб був певний страх у корупціонера, навіть якщо 2 роки 

це займе це провадження. Ми ж зараз створимо нову прокуратуру, нові суди. 

І ми маємо надію, що будуть ці справи доведені все ж таки до кінця,  навіть 

через 5 років такого провадження.  То щоб був якийсь страх взагалі красти, а 

не просто податок сплатити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. О'кей. Колеги, якщо я правильно зрозуміла Дмитра, я 

сподіваюсь, що я правильно зрозуміла, то фактично є три моменти, на які 

треба звернути увагу. По-перше, конфіскація майна. Тобто ми повертаємо те, 

що вкрадено. По-друге, якраз Дмитро говорив про те, що довести цивільну 

конфіскацію легше і швидше, ніж незаконне збагачення.  

По-друге, це питання того, що людину виганяють з роботи. Тобто 

фактично, якщо ми говоримо про зменшення кормової бази, то для цього 

конкретного державного службовця, якого підозрюють у тому, що у нього є 

корупційні активи, його виганяють з роботи. Це по-перше. А по-друге, 

забороняють йому на певний час, здається 3 роки, обіймати такі посади.  

І по-третє, що критично важливо в промові Дмитра і в його спробі 

пояснити нам - тому давайте почуємо гостя, який представляє законопроект, 



- це те, що цивільна конфіскація – це значно швидше і простіше, і там є шанс 

реально показати швидкі результати. Отримати швидкі вироки, повернути 

гроші, відсторонити найбільш корумпованих чиновників і так далі. Просто як 

би ви слухаєте промовців. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Останнє зауваження. При всій повазі до Дмитра, це 

його припущення, тому що в даному випадку ми не можемо про це говорити, 

про статтю про незаконне збагачення, НАБУ почало застосовувати в 

наступний рік після появи цієї статті.  

І тому в даному випадку давайте про момент, коли доходило до 

вироків, з’явилося рішення Конституційного Суду, і це було в межах 2 років. 

Тому давайте просто ми говорити про припущення і про факти. У даному 

випадку є пропозиція - пропозиція переходити до голосування. А ми 

насправді настроєні… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, останні репліка, якщо можна від пана 

Анатолія, і переходимо до голосування.  

 

БУРМІЧ А.П. Я хочу колег теж звернути увагу, щоб ми не забували, 

що діють інші закони, інші правоохоронні органи. І це ж не тільки оте, що ми 

сьогодні приймаємо, одне воно тільки діє. Є і прокуратура, і СБУ, і поліція, і 

все інше. І можна застосувати і знайти любого корупціонера. Річ у тім, що іде 

про цивільну конфіскацію, це практика перша, її треба напрацювати, я 

повністю погоджуюсь з представником, хто представляє цей законопроект, 

що для початку треба дати можливість опробувати. Тому максимальний, щоб 

не наламати дров. Давайте голосувати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, колеги, дивіться, є пропозиція наступного 

характеру – є пропозиція зменшити поріг до 12 тисяч неоподаткованих 

мінімумів доходів громадян, це десь приблизно 11 мільйонів гривень. Ми 



дещо зменшуємо поріг, ми чуємо аргумент, що поріг зависокий. У той же 

час, колеги, на жаль, з того, що я почула, з того, що казав Дмитро, і особисто 

моя позиція: зменшувати ще нижче недоцільно, оскільки нагадуємо – 

говоримо про покарання у вигляді від 5 до 10 років позбавлення волі, і ми 

говоримо про інструмент, який працює не сам по собі, а працює в комплекті з 

іншими інструментами.  

Колеги, тому, якщо ваша ласка, я би пропонувала в наступному 

порядку вирішити питання. Може бути компромісна позиція по правкам 6, 7, 

8, 9, 10. Звести її до того, що встановити поріг на рівні 12 тисяч 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян. І в такий спосіб всі ці правки 

вважати врахованими редакційно і мати редакцію комітету 12 тисяч 

неоподаткованих мінімумів громадян.  

Да, Ярославе, якщо 3 секунди. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Я настоюю на альтернативній пропозиції – принаймні 

10 тисяч неоподаткованих мінімумів, поданої колегою Кабаченком. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Колеги, давайте, якщо ваша ласка, я все-таки 

почну із 12 тисяч, як я запропонувала, і будемо тоді дивитися, на яке рішення 

ми виходимо.  

Отже, колеги, пропозиція наступна. Ще раз повторюю, поправки 6, 7, 8, 

9 і 10 врахувати редакційно в наступний спосіб: визначити, що набуття 

особою… що відповідальність за незаконне збагачення як злочин настає у 

випадку набуття особою повноважень на виконання функцій держави і 

місцевого самоврядування активів, вартість яких більше ніж на 12 тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи. 

В такій редакції. Колеги, прошу визначатися.  

Хто – за? 

 

_______________. 12.   



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 12. Да, колеги, я тоді бачу, що рішення по цьому… є 

підтримка.  

Хто – проти? Утримався? Добре, колеги, дякую дуже. Ми зупиняємося 

на 12 тисяч.  

Колеги, немає відповідно сенсу ставити на голосування все… Прошу?  

 

_______________. Про відхилення.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Але ми щойно врахували, вони враховані 

частково, тому що вони всі були про різний поріг, ми вийшли рішенням 

комітету на інший поріг, відповідно це все враховано частково просто в такій 

редакції, яку ми щойно затвердили. 

Далі, колеги, пропоную рухатися далі. 11 поправка Німченка, інша 

трохи концепція, точніше, навіть не трохи, а суттєво інша концепція складу 

злочину "незаконне збагачення". Я би пропонувала відхилити. Чи будуть 

якісь думки з цього приводу?  

Колеги, тоді на голосування 11 поправка. Прошу відповідно 

визначатися по цій поправці. Хто за те, щоб цю поправку відхилити, 11-у? 

Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Рухаємося далі. 

12 поправка. Колеги, в нас є… Одразу звертаю вашу увагу, в нас є 

велика кількість поправок, які фактично дублюють редакцію першого 

читання. Я не знаю, яка мотивація народних депутатів, але, колеги, я 

пропоную всі ці поправки відхиляти, тому що це дивний трохи підхід 

народних депутатів: збільшувати штучно кількість врахованих своїх 

поправок, подаючи слово в слово редакцію першого читання. Це 

щонайменше некоректно. Тому, колеги, по 2 поправці, по 12-й, перепрошую, 

поправці пропозиція - відхилити.  

Хто за те, щоб 12-у відхилити? Проти? Утрималися? Дякую дуже. 12 

поправка відхилена.  



13 поправка пана народного депутата Дубневича. Є також пропозиція 

відхилити. Він так хитро пропонує додати до законного/незаконного 

збагачення безоплатне набуття чогось – це величезна діра фактично в складі 

цього злочину, після цього цього злочину взагалі, рахуй, не буде існувати.  

Тому моя пропозиція 13 поправку, колеги, відхилити. 

 

_______________. А якщо про спадок йде мова? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу?  

 

_______________. Воно в доходах, да? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Але це законні доходи – спадок. Тут нема з цим 

ніяких проблем.  

Да, будь ласка.  

 

_______________. В нього є правка щодо зміни "чи" на "та". Прошу 

розглянути це питання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. "За рахунок та за вказівкою"? 

 

_______________. Да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я би пропонувала це відхилити з тієї простої 

причини, що це суттєво ускладнює доказування. Треба довести, що і за 

рахунок, і за вказівкою. Замість одного елементу, який потрібно довести – за 

рахунок або за вказівкою, необхідно довести два елементи. І насправді по 

багатьом злочинам "за вказівкою", наприклад, не буде доведено.  Буде 

доведено тільки "за рахунок". В слідства є чіткі докази того, що за рахунок 

якогось чиновника придбано майно, але нема там, грубо кажучи, результатів, 



я не знаю, прослушки, яка показує, що за вказівкою, і все – злочин, ти не 

можеш довести злочин - незаконне збагачення, тобі немає з чим іти в суд.  

Я вважаю, що це на рівному місці суттєво і необґрунтовано ускладнює 

доказування цього злочину. 

Да, Вікторія, будь ласка. 

 

СЮМАР В.П. Дивіться, тут про що може йтись. Що таке вказівка, от я 

би хотіла у Дмитра… Це не розпорядчий документ, це, ну, якщо в мене є 

помічник, я йому кажу: "Ну, досить тобі з батьками жити, купи собі 

квартиру." Це вказівка? Ну, скажіть! Ну, це вказівка?  

 

_______________. …. записав. 

 

СЮМАР В.П. Хтось це записав. Це ж не моє майно. Це його майно, він 

сам собі набуває за свої кошти. Ну, давайте, якось ми повинні все-таки якусь 

тут додати логіку, що це в інтересах цього. Що таке вказівка в цій історії? 

Дмитро, можна тут якось зрозуміти? 

 

_______________. Ну, це дуже звузить, якщо буде "та", або виключити 

один з елементів, це дуже звузить і ускладнить доказ…  

 

СЮМАР В.П. Зараз це абсурд. 

 

_______________. Це не абсурд. Бо якщо було придбано актив за свої 

кошти, із законних джерел, то нема ніяких питань. І навіть, якщо хтось казав, 

так, купуй, якщо я запитав: "Я буду купувати за свої кошти. Можна так?" 

"Купуй". То це, звичайно, що не буде тією вказівкою, оскільки куплено за 

власні кошти, із законних джерел. Тобто все одно залишається елемент щодо 

законності джерел коштів, законних доходів. 

 



СЮМАР В.П. Так, чекай, ну, він собі набуває актив. Тут же ж питання, 

хто є фактичним власником активу, в чиїх інтересах він набувається? Якщо 

це набувається в інтересах, я не знаю, там родич якийсь щось там собі купує? 

Поясни. Ну, він сам собі купив. Ну що? 

 

_______________. Інша ситуація, коли не можна довести, що були 

передані гроші безпосередньо для придбання цього активу, але зафіксовані 

докази, що цей актив придбається в інтересах, за вказівкою і все інше.  

 

СЮМАР В.П.  От! Ну, давай, то це якось треба прописати. 

 

_______________. Але це буде доводитися вже в судовому порядку. 

Якщо ми напишемо "в інтересах", то буде питання, що означає "в інтересах"? 

І через цей елемент воно все розвалиться. 

 

СЮМАР В.П. Ні, почекай з цим. Я вважаю, що вказівка – це те 

формулювання, яке, на жаль, якраз допускає зловживання і можливість, 

вибач, трактувати дуже довільно і переслідувати знову-таки за такі речі. 

 

_______________. Є судовий порядок, де це буде встановлюватися. Я 

хочу зазначити, що ця редакція, яка є по визначенню доходів, по самому 

формулюванню складу злочину і інші оці ключові елементи, воно 

пропрацьовувалось, воно узгоджувалось також з міжнародними партнерами. 

Тому вона є збалансованою. І їх змінювати дуже не бажано.  

 

_______________. Дмитро, до вас питання, можна? До вас питання. От, 

з реального життя Верховної Ради в найближчі декілька місяців. У нас, 

наприклад, передбачається легалізація медичної марихуани, виробництво на 

експорт, ну наприклад. Чи, наприклад, якась ситуація з "зеленим тарифом". І  

от до мене звертаються інвестори і кажуть: "Друже, ну, що там з 



законопроектом? Коли очікувати його ухвалення?" Я кажу: "Ну, десь там 

через, наприклад, місяць сто відсотків. Давай вже завозь обладнання, 

оформлюй документи, все буде о'кей". Я його не протаскую, я взагалі не 

автор, но я даю рекомендацію, знаючи певну інсайдерську, в принципі, 

недержавну таємницю. Да, просто внутрішні кулуарні розмови, то я 

корупціонер чи ні? От я йому даю вказівку заходити, купувати завод, бо він 

виграє… 

 

_______________. Ну, це ж не вказівка, ви даєте йому інформацію, яку 

він використовує, за власні кошти щось купує. Це не є вказівка в принципі. 

Вказівка, це коли він не може відмовитися, коли є якісь обставини, які 

змушують це виконати, навіть поза його волею… Є практика щодо цього… 

 

СЮМАР В.П. ………… де це в кримінальному процесі слово 

"вказівою"? 

 

_______________. Ну, давайте ми кожне слово, яке і так зрозуміле, 

будемо визначати.  

 

СЮМАР В.П. Воно не зрозуміле, в тому-то і справа. 

 

_______________. Ми цим звузимо і ускладнимо, і неможливо буде 

застосовувати на практиці, бо неможна охопити казуїстичними визначенням 

всі ситуації, які існують на практиці. 

 

СЮМАР В.П. Ми не можемо дозволяти забирати у людей майно без 

визначення, що таке "вказівка". Соррі, якщо його немає в кримінальному 

процесі цієї категорії і цієї дефініції, то як ми можемо… Фактично за цю 

вказівку людину можуть посадити до 10 років. Ну, неможна так 

волюнтариські теж ставитись до законодавства. Немає визначення, що таке 



"вказівка", давайте посадимо на 10 років, бо хтось казав: давай купи той 

ресторан і він після того взяв купив по п'яні. Ну, соррі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, якщо можна, дамо слово експерту Олені 

Щербан. Будь ласка. 

 

ЩЕРБАН О. Колеги, в Кримінальному кодексі є дуже багато термінів 

стосовно злочинів і складу злочинів, яких немає визначено в законодавстві 

власне і немає… Це доводиться в порядку слідства слідчими і 

встановлюється судом під час розгляду справи, була вказівка чи не мало 

місце. Тобто мова не йде про те, що кожен термін статті потрібно визначати.  

 

СЮМАР В.П. Є розпорядження. Є таке поняття чи ……….? 

 

ЩЕРБАН О. Де? В якій статті є поняття "розпорядження"?  

 

СЮМАР В.П. (Не чути) 

  

ЩЕРБАН О. Так справа в тому, що зазвичай майно набувається не за 

розпорядчим документом. Насправді, коли мова іде про незаконне 

збагачення… 

 

СЮМАР В.П. Давайте шукати компроміс у тому плані, щоб вказівку 

розшифрувати, що це таке. Це набуття активів за вказівкою одного там носія 

влади, функції там представника влади в своїх інтересах, я розумію, що тоді 

це зловживання. А за вказівкою… Ну, він каже: краще зараз відкрити завод 

тобі тут, це буде класно для нашої політичної сили. Ну, це можна сказати, як 

політичний лобізм визначити там своєрідний. 

(Загальна дискусія) 

  



ШАБУНІН В. Те, що  ви зараз  розглядаєте не має… Друзі,  дякую за 

надане слово. 

Шановні депутати! Той кейс, який ви зараз розглядаєте, не має нічого 

спільного з незаконним збагаченням, це лобізм може бути, якй  не 

врегульований, але  це  не має нічого  спільного з незаконним збагаченням.    

І ще одне.  Друзі, ви зараз розглядаєте правку, подану  Дубневичем, 

народним депутатом, який був під ….розслідувань по незаконному 

збагаченню. Давайте  …. Дубневичу розслідувати ключову статтю кодексу 

кримінального по топ-корупційних злочинах.  Ну, друзі…  

 

СЮМАР В.П. Я за підтримку  зараз цієї поправки. Тут йдеться  про 

визначення вказівки, тому що  тоді  квартира   у Макса Дворового буде моїм 

незаконним збагаченням, sorry! 

 

_______________. Чому? 

 

СЮМАР В.П. Тому що   з ним вели розмову… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, "потому что" - це так не виходить… 

 

ШАБУНІН В. Друзі, а чому… Вікторія, я розумію ситуацію, яка зараз   

………… вказівка  про незаконне збагачення.  Ой, я перепрошую, ви ж… 

тобто… як от кейс з вашою квартирою підвести під цю  проблему.  

 

СЮМАР В.П. Це не моя квартира.  

 

ШАБУНІН В. Вікторія, щиро перепрошую! Я розумію, про який…. 

говорите,  але це не проблема  цього складу злочину.  

 

ЩЕРБАН О. Ну, всі  елементи оцінюватимуться в сукупності. Тобто не 



можна  говорити про вказівку, якщо  немає елементу  правомірності і 

законності походження…  

 

СЮМАР В.П. От зараз  ви наближаєтесь… 

 

ЩЕРБАН О. Про це і йдеться у визначенні доходів. Це зовсім інші 

елементи… 

 

СЮМАР В.П. …..що законні активи воно не враховувало в першому 

читанні, вибачте.   Воно  не враховувало  мої активи, зароблені за  20 років 

журналістської діяльності, ваше визначення у першому читанні. 

 

_______________. А чому не враховувало? 

 

СЮМАР В.П. Тому що там стаття  8 не врахована, частина 8…  

 

_______________. Пункт  8 врахований. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія, якщо  можна, до    цього  ми перейдемо, 

коли будемо відповідну поправку голосувати.  

Добре колеги, ми  обмінялися думками. Дякую дуже  пану Віталію, що  

звернув увагу, про чию поправку ми зараз говоримо, народний депутат 

Ярослав, да, якщо не помиляюся Дубневич, який справді був  під 

кримінальною справою за незаконне збагачення і, якщо я  не помиляюсь, 

уникнув цього  тільки тому, що Конституційний Суд вчасно визнав цей склад 

злочину неконституційним. А тепер пропонує нам фактично наробити дірок 

в новому формулюванні складу злочину "незаконне збагачення". Я вважаю, 

колеги, і я мушу це так прямо сказати, що враховувати в даному випадку 

поправку пана Дубневича – це ганьба просто. Я перепрошую, колеги, але це 

ганьба.  



 

_______________. Це не можна так говорити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я маю на увазі… Добре, колеги, я перепрошую, якщо 

це когось ображає. Я тільки називаю факт, він був… кримінальна справа 

проти нього… І якщо він народний депутат, то тоді не можна сказати, що 

проти нього розслідування було, я не зовсім розумію? 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, колеги. О'кей, колеги, я не буду далі це 

коментувати.  

 

_______________. Ви, пані голово, поки що голова комітету, а не суддя. 

Тому давайте… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не претендую на посаду судді.  

Добре. Колеги, моя пропозиція - 13 поправку пана Дубневича 

відхилити. Я пропоную відхилити цю поправку, колеги. Хто - за, прошу 

визначатися, відхилити поправку пана Дубневича, колеги. За те, щоб 

відхилити. Дякую дуже.  

Колеги, проти?  Утрималися? Дякую дуже, колеги. Ця поправка 

ухвалена.  

Рухаємося далі. Поправка народного депутата Ляшенко 14-а також 

суттєво скорочує склад злочину "незаконне збагачення". Фактично йдеться 

про те тільки, щоб набувати у власність. Я навмисно, колеги, у власність 

особи, що уповноважена на виконання функцій держави і місцевого 

самоврядування. Я витрачу час, щоб пояснити, про що ця поправка, бо далі 

таких буде багато і я всі їх буду пропонувати виключити, відхилити. Тому що 

тут закладена концепція, за якою незаконне збагачення – це тільки, якщо 



чиновник на себе записав майно. Крапка. В такому формулюванні склад 

злочину "незаконне збагачення", колеги, я мушу це сказати так, побутово, 

буде про тих останніх 3-4 чиновників, які ще не додумалися переписати 

майно все на третіх осіб: кумів, сватів, братів і так далі. Цей склад злочину 

буде про трьох останніх людей, які ще цього не зробили. Чи цього ми 

хочемо? Думаю, що, очевидно, не цього. Тому пропозиція: поправку 14 і всі 

подібні поправки, які будуть виключати можливість спрямування... 

стягнення на активи третіх осіб, відхиляти, колеги.  

По 14 поправці прошу визначатися тоді. Хто за те, щоби відхилити? 

Проти? Утрималися? Дякую дуже. Відхилена 14 поправка. 

15 поправка - так само пропонується відхилити. Інша концепція складу 

злочину, ідеться тільки про укладення третьою особою правочину для 

набуття у власність, обмежує кількість випадків, до яких може застосуватися. 

Пропозиція є – 15 поправку відхилити. 

 

_______________. Це знову про вказівку? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, тут ідеться не про вказівку, тут ідеться про те, що 

третя особа уклала правочин, в тому числі фіктивний чи удаваний, щодо 

виникнення в такої третьої особи права власності на ці активи. Це звужує 

склад злочину в принципі.  

Тому 15-у пропозиція - відхилити, колеги. Прошу визначатися, 15-а. 

Хто – за те, щоби відхилити? Хто – проти, колеги? утримався? Дякую дуже, 

колеги.  

Рухаємося далі. 16 поправка аналогічно пропонує обмежитися 

набуттям активів у власність державного службовця. 

Пропозиція - 16 поправку відхилити, колеги. Хто – за? Проти? 

Утримався? Дякую дуже, колеги.  

16-а відхилена. 

17 поправка. Пан Дубневич знову нам пропонує не враховувати в 



якості незаконного збагачення, потенційного незаконного збагачення, 

наприклад, безпідставно списаний кредит, так званий обсяг зменшених 

фінансових зобов'язань. Це знову ж таки, дуже сильно звужує предмет 

злочину.  

Пропозиція - 17 поправку відхилити. Бачу, нема коментарів з цього 

приводу. Хто за те, щоби відхилити? Колеги, хто за те, щоби відхилити, ще 

раз, будь ласка. Хто – проти? Утримався? Дякую дуже. 

18-а поправка, пані народного депутата Ляшенко. Так само, колеги, є 

пропозиція відхилити, тому що не враховує криптовалюти і не враховує ті 

самі зменшені зобов'язання, про які я щойно говорила.  

По 18 поправці, колеги, хто за те, щоби відхилити? Проти? Утримався? 

Дякую дуже, колеги.  

Далі, колеги, поправка 19. І давайте розглядати тоді разом, якщо 

можна, із поправкою 20. Вони зводяться до наступного. 19-а і 20 поправка 

пропонують розширити  у визначенні законних доходів особи в примітці до 

статті "незаконне збагачення", що вважається законними джерелами 

походження коштів.  

В першій редакції в нас є посилання на пункт 7 частини першої  46 

статті Закону про запобігання, там йдеться фактично про види доходів, такі 

як заробітна плата і так далі, необмежений перелік. Тут повсюдно є "тощо" і 

"зокрема". Це означає, що перелік насправді може бути ширшим. Є 

пропозиція додати ще 8 пункт тієї самої частини першої статті 46, там 

йдеться про готівкові заощадження.  

Фактично про що цей пункт? Цей пункт для того, щоб особа, яка, не 

будучи державним службовцем, мала певні готівкові заощадження, мала 

можливість ці готівкові заощадження використовувати, не підпадаючи під 

злочин "незаконне збагачення". Також при цьому підкреслюю, що якщо ці 

гроші, наприклад, з них не були сплачені податки, то це абсолютно не робить 

цю готівку законною і не звільняє від відповідальності жодним чином за 

несплату податків або якісь інші злочини чи правопорушення, які могли бути 



з цим пов'язані. 

Тому, колеги, якщо ваша ласка, моя пропозиція по 19-й, 20 поправці, 

якщо можна, одним голосуванням зробити наступне. Врахувати редакційно в 

частині додавання до законних джерел пункту 8 частини першої статті 46 

Закону України "Про запобігання корупції". Така пропозиція.  

Колеги, щодо членів сім'ї, дивіться, ми відштовхувалися від доходів 

чиновника. Доходи законні членів сім'ї для чиновника за визначенням є 

законними доходами, тут нема потреби додавати про членів сім'ї, тому що 

вони за визначенням законні доходи. Більше того, законом 1029,  який ми 

розглядали вчора, ми до 8 пункту,  ой, до 7 пункту тут згаданого, додали 

доходи членів сім’ї. Тобто воно і так туди фактично зашите, нема сенсу це 

ще раз повторювати в  конструкції цієї норми.  

 

________________.  Конструкція така, що тут треба використовувати 

поняття "члена сім’ї" в контексті  статті 1 Закону України "Про запобігання 

корупції", так як…… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дмитре, прокоментуємо чи так можна? 

 

________________. Дивіться, є члени сім’ї, є ще дальні родичі, є просто 

особи, які надали кошти… Ми ж їх не будемо… Так у контексті це все 

джерело доходів. Якщо вони є законними, то не треба їх всі перелічити, воно 

все вже охоплено. Якщо законні джерела доходів, то неважливо, чи це член  

сім'ї дав ці кошти, або він їх десь заробив, чи це хтось позичив ці кошти, чи 

це власні заощадження, воно вже, в принципі, все охоплено. Як компроміс, 

то можна оцей пункт 8 додати, але перелічувати всіх осіб, із яких де ці кошти 

беруться, це вже зайве, бо тим самим ви звужуєте. Бо потім буде тлумачення, 

а чому згадали членів сім'ї, а чому не згадали інших, що, можливо, у 

законодавця там була якась логіка спеціальна, і почнуться якісь речі. Тому, 

чим менше тут  загадкових речей, то буде… 



 

СЮМАР В.П. Якась інша логіка, якісь інші речі, і в пункт 8 можна 

додати - чесно кажучи, мені звучить дуже дивно, Діма, правда.  

 

________________. І пункт 8, то він теж дуже дивний, бо він не 

потрібен. Бо грошові активи – це не є джерелом доходів, бо за грошовими 

активами щось стоїть. Якщо це заощадження, то було якесь джерело доходів, 

за рахунок яких воно виникло. Тобто воно вже охоплено оцими законними 

джерела доходів. Тобто навіть це пункт 8, він є зайвим, але добре, якщо 

хочеться, то хай буде. Але членів сім'ї згадувати… 

 

________________. По-різному можна зачитати. Я зараз зрозуміла 

нарешті логіку, чому не було цього пункту 8. Зараз мені нарешті… там 

стоять уже законні доходи – це все, з чого сплачені податки. Я тепер 

зрозуміла, про це йдеться. Але це можна і читати: доходи, які виникли за 

період перебування… 

 

________________. Чому? Просто  правомірно отримані законні 

доходи. І немає ніяких обмежень щодо часу чи коли вони були отримані. 

Немає в нормі цього… 

 

СЮМАР В.П. Якщо це так читати, то тоді не факт, що треба додавати 

цей пункт 8.  

 

________________. Воно, в принципі, і логіки немає, оскільки 

зазначається, що джерела доходів, і це посилання ось на цей пункт 7, воно 

індикативне, воно ілюстративне. Бо там, зокрема, це просто, щоб показати як 

приклад, щоб не перелічувати всі ці приклади з усіх  джерел доходів, яким не 

був би вичерпний цей перелік, то дали посилання на цю норму. Хоча, в 

принципі, і її можна було не давати, а просто зазначити, що правомірно 



отримані із законних джерел. Але для того, щоб якось було більше 

визначено, додали оце посилання на цей пункт, в якому йдеться саме про 

джерела доходів. А грошові активи – це вже інше, фінансове зобов'язання – 

це вже інше. За ними теж може стояти якесь джерело доходів, але воно вже 

буде охоплено. Тобто ми двічі про одне й те ж.  

 

СЮМАР В.П.  Я зрозуміла, дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Колеги, ще раз. Моя пропозиція була по 

поправці 19 і 20-й, врахувати редакційно в частині додавання до переліку 

законних доходів… ой, я перепрошую, до законних джерел: після слів 

"законних джерел" зокрема, кома: "зокрема, визначених пунктами сьомим", 

додати пункт "восьмим" – посилання на ту саму частину першу статті 46 

Закону України "Про запобігання корупції".  

І не додавати членів сім'ї. Тому що, як я вже сказала, члени сім'ї, вони і 

так в пункті 7 враховані. І в будь-якому разі у нас йдеться про зокрема 

перелік, а не вичерпний перелік – тільки тих, які сьомим і восьмим пунктами 

передбачені. 

Колеги, в такій редакції по поправці 19 і 20, якщо ваша ласка, 

пропоную одним голосуванням визначитися, бо вони… колеги, вони 

пов'язані між собою. Відповідно я би дуже просила підтримати в такій 

компромісній редакції, врахувати частково 19-у і 20-у, так, як я щойно 

озвучила.  

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

колеги. Тоді по 19-й і 20-й -  враховано частково. 

Так, будь ласка, тільки під стенограму, якщо можна. 

 

_______________. Скажіть, будь ласка, ми можемо розглядати якимись 

блоками? Бо ми за годину розглянули 20 правок. Тобто, ну, якщо порахувати, 

це 15 годин, а у нас їх більше 300. То це більше 15 годин, якщо ще з 



коментами, то це сутки. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я буду намагатися мінімально коментувати. 

Я боюсь, що ми заплутаємось по поправкам і розбалансується редакція. Це 

важливо для цього законопроекту. 

 

_______________. Пані Анастасія, пані голово, просто я про що хочу. 

На сьому годину зустріч з Прем'єр-міністром, ви знаєте. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозуміла вас. 

 

_______________. То ми просто можемо, ну, щоб не ламати комітет, 

просто, може, блоками? Якщо у когось є по цих… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ми спробуємо рухатись енергійніше.  

 

_______________. Може, по 5 правок якось? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, тут не можна їх так згрупувати, колеги. Але я і 

так намагаюсь групувати настільки, наскільки це можливо. І у нас є 

процедура, якої ми маємо дотримуватися. 

 

_______________. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, колеги, 25… 21 поправка, перепрошую, 

забирає правомірність отримання доходів. Є пропозиція відхилити 21 

поправку. Немає коментарів. Прошу визначатися. 21 поправка.  

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

22 поправка пані Антоніни Славицької. Пропонується додати "як до, 

так і після набуття нею статусу особи, уповноваженої на виконання…", далі 



ви бачите по тексту. Чесно кажучи, я не бачу особливого сенсу (дозволите, я 

закінчу) в додаванні, тому що коли цього обмеження немає чи до, чи після, то 

воно і так зрозуміло, що і до, і після, тому що обмеження не виписано. 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. З врахуванням того, що ми проголосували пані 

Сюмар поправку там, де члени сім'ї охоплюються, і що готівкові кошти теж, 

якщо там сплачені податки і таке інше, то можна відхиляти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягаєте. 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. Да, вона охоплюється. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Колеги, тоді пропоную 22 поправку 

відхилити.  

Хто – за? Проти? Утримався? Дякую дуже.  

Рухаємося далі. 23 поправка. Також зовсім інша концепція, концепція 

складу злочину. Пропонується відхилити, щоб не розбалансовувати 

редакцію. Визначилися? Там ідеться про всі незаборонені законом доходи. 

Колеги, пропозиція 23 поправку відхилити.  

Хто – за? Проти? Утримався? Дякую дуже. 

24 поправка. Також суттєво ускладнює доказування. Пропозиція є 

відхилити. Не виправдано і дуже суттєво ускладнює доказування злочину.  

По 24 поправці, колеги, хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? 

Дякую, колеги. 

Рухаємося далі. 25 поправка, колеги. Я пропоную її врахувати 

частково. Фактично таке саме рішення ми ухвалили по поправці Вікторії 

Сюмар. Буде тотожна редакція. Врахувати частково в частині додавання 

пункту 8 – без членів сім'ї. Аналогічне рішення вже ухвалили. Технічно 

прошу врахувати частково 25-у. Хто - за? Проти? Утримався? Дякую дуже, 

колеги. 



Далі рухаємося. 26 поправка. Пропонується враховувати всі доходи 

членів сім'ї, навіть без посилання на законні. Не може бути такого, 

розбалансовує конструкцію складу злочину. Пропозиція – відхилити. 

26 поправка. Хто за те, щоб відхилити, колеги? Проти? Утримався? 

Дякую дуже. 

27 поправка. Є пропозиція додати наступну норму. Додати до 258 

статті Цивільного кодексу наступну норму: позовна давність у 4 роки 

застосовується за вимогами про визнання необґрунтованими активів і 

стягнення їх в дохід держави, - і редакційна примітка. Колеги, є пропозиція 

врахувати це та поправку, про яку нас просили, якщо ви пам'ятаєте, 

Генеральна прокуратура, тут разом із нами сидів Віталій Касько, перший 

заступник Генерального прокурора, пояснював необхідність цієї норми. Ми, 

коли готували законопроект ще до першого читання, не було дискусій, всі 

готові були погодитися.  

Тому, колеги, пропозиція - 27 поправку врахувати. Колеги, хто за те, 

щоби врахувати 27 поправку? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги, 27-а 

врахована. 

28 поправка. Йдеться про виключення статті з Цивільного кодексу, 

частини з статті з Цивільного кодексу. Ну, це далеко за межами предмету 

законопроекту. Пропозиція - цю поправку відхилити, 28-у.  

Колеги, хто за те, щоби 28-у відхилити? Проти? Утримався? Дякую 

дуже, колеги.  

29 поправка – аналогічно за межами предмету цього законопроекту. Є 

пропозиція - її відхилити. Колеги, 29 поправка, є пропозиція – відхилити. 

Виключає цілу частину із загальної норми Цивільного кодексу, ну, це не 

може бути неправильно. 29-у - пропозиція відхилити.  

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

Рухаємося далі. 30 поправка. 30 поправка – також пропонується 

відхилити. Нам треба додати технічні зміни до Цивільного кодексу для того, 

щоби запрацювала цивільна конфіскація. Ця редакція правки губить якраз ці 



зміни, тому пропозиція - відхилити.  

30 поправка, колеги. Хто за те, щоби відхилити? Хто проти, колеги? 

Утримався? Дякую дуже. 

Далі, колеги, 31 поправка. Аналогічно, є пропозиція відхилити. Нам 

треба передбачити в Цивільному кодексі таку підставу втрати права 

власності як визнання активів необґрунтованими інакше, в принципі, 

цивільна конфіскація не може працювати. Ну, це базова норма. Тому 31 

поправку, колеги, пропонується відхилити для того, щоб цивільна 

конфіскація могла як явище працювати. 

Хто за те, щоб відхилити 31-у? Проти? Утрималися? Дякую дуже.  

32 поправка. Вже обговорювали. Інша концепція. Пропонується 

відхилити її. Ми просто вже декілька разів обговорювали, в чому ця інша 

концепція полягає. 

 

_______________. Презумпція винуватості або невинуватості, да?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ні. Тут йдеться про те, що тут треба, щоби активи 

були… 

 

_______________. Довести, що вони ….. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вони набуті від протиправних дій. Це означає, що, 

перш ніж активи можуть бути необґрунтованими, треба ще довести, що це 

були за протиправні дії, в результаті яких набуто. Фактично треба довести дві 

речі замість однієї – необґрунтованість  активів. Це просто, в принципі, 

суперечить ідеї цивільної конфіскації і незаконного збагачення, до речі, 

також.  

Добре, колеги. Тоді пропозиція - 32 поправку відхилити як таку, що 

суперечить, в принципі, концепції законопроекту. 

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



33 поправка - також є пропозиція відхилити. Да, є пропозиція 33 

поправку відхилити. Чи є тут коментарі?  Антоніна, будь ласка.  

 

СЛАВИЦЬКА А.К. А що поганого, щоб додати "за рішенням суду"? От 

він тільки додає "набрання законної… рішенням суду" щодо… теж саме, 

просто уточнення. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, просто ми говоримо про цю статтю КПК, 

ой, КПК, Господи, перепрошую, Цивільного кодексу, 346-у і вона про 

підстави втрати права власності, не про форму, в якій ця підстава. Має бути 

оформлено рішення суду чи не рішення суду. Вона загалом про підстави, там 

всі решта норми по статті також інакше сформульовані, там не посилається 

на те, що має бути рішення суду, чи рішення Господа Бога, там просто факт 

юридичний, який  відповідно має бути  встановлений у встановлений для  

цього порядок.  

 

СЛАВИЦЬКА А.К. Я зрозуміла. Добре.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому пропозиція - 33 поправку   відхилити, колеги.  

Хто за те, щоб  відхилити? Хто – проти?  Утримались? Дякую дуже, колеги. 

34 поправка. Також є пропозиція відхилити цю поправку, вона 

виключає важливі технічні зміни, без яких у нас розбалансовується редакція.   

34-у - пропозиція відхилити, колеги.  Хто – за? Проти? Утримався? 

Дякую дуже. 

35 поправка. Принципово, колеги,  я би пропонувала відхилити. 

Концепція  законопроекту така, що, оскільки  цивільна конфіскація, я зверну 

увагу на це, колеги, бо це стосується правки 35, 36 і 37. Якщо ваша ласка, 

колеги, я би  пропонувала одним голосуванням всі ці  три правки відхилити. 

Чому? Тому що вони всі про те, щоб  цивільна конфіскація розглядалася в  

місцевому суді.   А за редакцією  першого читання  цивільна конфіскація має 



розглядатися   в антикорупційному суді.   І це ще один запобіжник, що не 

будь-який  суд, а новостворений, спеціально відібраний  суд буде розглядати 

ці справи, запобіжник для нормального розгляду справ.  

Тому пропозиція - 35-у – 37-у відхилити.  

Володимире,  будь ласка.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Якщо я не помиляюсь  у вас він же виключно  

розглядає  справи кримінального походження? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми додаємо до  його підсудності і ці речі також.  

 

КАБАЧЕНКО В.В.   Це ми пізніше додаємо? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, це є десь в тексті  законопроекту, якщо я не 

помиляюся, по цьому  навіть поправок не було. Тобто це якраз враховано  

технічно і  нам треба зберегти можливість  антикорсуду це розглядати 

Колеги,  35-а - 37-а як  аналогічні  пропозиції одним голосуванням 

відхилити.  Хто за таку пропозицію?  Проти? Утримався? Дякую дуже. 35-а - 

37-а відхилені. 

Далі, колеги, 38 поправка. От її насправді  можна  частково врахувати, 

вона технічного характеру. Тут йдеться, у першому читанні, у нас чітко 

визначено, в якому суді розглядається  апеляція, якщо відповідачем        

суддя  актикорупційного суду, тут в 38 поправці трохи більш вдале 

формулювання по апеляційному суду, фактично без прив'язки до назви 

конкретного суду, яка може змінитися. Це більш така стала норма. Тому 

пропозиція в тій частині визначення суду апеляційної інстанції врахувати 

поправку 38 народного депутата Пузанова. Я прошу врахувати, колеги, 

раціональна поправка. Колеги, 38-а, хто за те, щоб врахувати. 

 

_______________. 17. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, колеги. 38-а тоді врахована в тій 

частині, в якій я сказала.  

39-а. Аналогічно, колеги, пропонується відхилити, бо ми вже схожі 

відхилили. Це про те, що антикорупційний суд має розглядати, а не інший. 

39-у пропоную відхилити. 

Хто – за? Проти? Утримався? Дякую дуже. 

Ні, колеги, там інше, там йдеться про… Там йдеться про те, що 

антикорупційний суд здійснює провадження щодо своїх же суддів, отак, а це, 

колеги, нелогічно.  

39 поправка - там йдеться про те, що антикорупційний суд має 

розглядати справи по цивільній конфіскації проти суддів антикорупційного 

суду. Це трошки конфлікт інтересів, так не має бути. Тому є пропозиція цю 

поправку відхилити, і ми, власне, щойно за це проголосували. Колеги, є… 

Добре, колеги, 40 поправка. Колеги, 40 поправка. Є пропозиція - 

відхилити. Прошу.  

 

СЮМАР В.П. Вони ж колегіально будуть розглядатися. 

Антикорупційний суд все одно колегіально розглядає, правильно?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз, секундочку. Тому що воно за Цивільним 

процесуальним кодексом і так є, і в першому читанні, воно і так, і так 

відповідно це є. Тут є просто норма, розглядається колегіально, а в першому 

читанні в складі 3 суддів. В першому читанні чіткіше просто норма. Колеги, 

як вона може бути редакційно врахована, якщо тут колегіально, а тут чітко 

написано, що колегія – це 3, а не 5, 10 чи 28?  

Тому є пропозиція - 40 поправку відхилити, колеги. Хто за те, щоб 

відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 

 

_______________. 3 утрималось.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 41 поправка. Також є пропозиція відхилити, тому що 

тут якраз забирається колегіальність і пропонується розгляд одним суддею в 

першій інстанції. А колегіальність – це якраз одна із додаткових гарантій 

належного розгляду справ.  

Тому 41 поправку, колеги, пропозиція відхилити. Хто – за? Проти? 

Утримався? Один. Дякую дуже. 

Колеги, ви дозволите, я відповім. Мені здається, мені просто дзвонить 

Генеральний прокурор, можливо він намагається потрапити на комітет. Він 

мав у нас сьогодні бути, але мав іншу нараду. Я щиро перепрошую, колеги, я 

мішу відповісти. Вибачте, будь ласка. 

Колеги, я перепрошую. Генеральний прокурор перепрошує, що не 

може бути з нами сьогодні, він затримується на іншій нараді. Ну, і 

відповідно… (Шум у залі) 

 Колеги, я перепрошую. Мене просто інформують, що є… Вибачте, я 

змушена просити повернутися до питання, яке ми вже розглядали. Мене 

інформують, що є згода з Міжнародним валютним фондом і Світовим 

банком, з якими розроблявся цей законопроект, щодо виконання вимоги 

Міжнародного валютного фонду і, власне, ще раз перегляду в бік зменшення 

порогу відповідальності за незаконне збагачення. Ми довго за це боролися, 

колеги. Колеги, якщо ваша ласка, можна на 2 хвилини коротку маленьку 

перерву і ми до цього повернемося. Буквально 2 хвилини, щоб я просто 

зрозуміла, про які саме перемовини йдеться. 

 

_______________. Скажіть, будь ласка, український комітет прийняв 

рішення… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ще раз… 

 

_______________. А якісь іноземці невідомі на нас тиснуть. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ні. Історія… Колеги, на нас не тиснуть ніякі 

іноземці. (Шум у залі) 

  

_______________. Анастасіє, ми вас підтримуємо, 2 хвилини, будь 

ласка… 

 

_______________. Давайте будемо незалежними, давайте будемо за 

незалежність у цій державі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, давайте просто поставимо на голосування 2 

хвилини перерви, 2 хвилини.  

 

_______________. Підтримуємо, підтримуємо, Анастастасія! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, давайте 5. Але всі обіцяють, що повернуться 

за 5, а не за 20! 

 

_______________. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Колеги, 5 хвилин перерва. 

Дякую дуже.  

 

(Після перерви) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, колеги, я, з вашого дозволу, пропоную 

продовжувати засідання комітету.  

Мушу проінформувати про наступне, колеги. Зараз відбуваються 

перемовини з Міжнародним валютним фондом про нову програму і 

продовження старої програми підтримки України Міжнародним валютним 



фондом. І, колеги, як ви пам'ятаєте, незаконне збагачення було вимогою… 

точніше, криміналізація незаконного збагачення було вимогою 

Міжнародного валютного фонду в рамках попередньої програми співпраці, і 

відповідно лишається вимогою зараз.  

Більше того, як я казала на початку комітету, цей законопроект дуже 

важливий в контексті тих перемовин, що зараз тривають, і важливий для 

продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, оскільки 

принципова вимога МВФ – криміналізація незаконного збагачення. І також, 

як щойно нам стало відомо, принципова вимога Міжнародного валютного 

фонду – це також ще зменшення порогу незаконного збагачення. 

Я, колеги, мушу вас просити повернутись до поправок 6, 7-ї, 8-ї, 9-ї і 

10-ї. Якщо ваша ласка, колеги, мушу просити повернутися. 

 

_______________. Це по Регламенту?... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А в чому проблема? Ми можемо ухвалити рішення 

комітету повернутися. 

 

_______________. Так ми ж проголосували. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я ще раз прошу, якщо можна, підтримати 

повернутися до рішення по цим правкам і переглянути це рішення, колеги. 

Бо просто зараз відбуваються ці перемовини. І стає відомо про відповідно 

принципові позиції Міжнародного валютного фонду. Мені здається, немає 

нічого поганого, неетичного і навіть немає ніяких розмов про політичні 

інтереси, не може бути в пропозиції повернутися до розгляду поправок. 

 

_______________. А там не по "ПриватБанку" ключовою проблемою?... 

 

_______________. Це більш ніж неетично, це більше… Це пряме 



втручання. 

 

_______________. І це має реально моральні наслідки для кожного з 

присутніх. Тому що … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, якщо ваша ласка… 

 

_______________. Ми йдемо так, як і вони вимагають. І є конфіскація, і 

все. А в цифри влазити, вибачте… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги… Колеги, є… 

 

_______________. Це наша країна! Слава Україні! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я прошу дуже колег повернутися. Колеги, я 

поставлю на голосування питання, щоб повернутися до  розгляду поправок  

6,7,8,9,10 і  розглянути варіант  ухвалити  інше рішення, і дуже   прошу колег 

підтримати повернутися   до розгляду тих поправок, які я щойно назвала.  

Колеги, хто  за те, щоб повернутися до  розгляду цих поправок. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. А можна слово? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, не можна ми вже  обмінялися думками з цього  

приводу.   

 

КАБАЧЕНКО В.В. Я не обмінювався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире, будь ласка, не можна! Я сказала, не 

можна. 

 



КАБАЧЕНКО В.В.  А чому?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тому  що… 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Під стенограму скажіть,  будь ласка, чому… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, Володимире, ваше слово. Але я вже перейшла 

до  голосування. Прошу. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Можна  говорити? Дуже дякую.  

Всім нам відомо, хто є суб'єктами законодавчої ініціативи. Ще 30 

хвилин тому ми  всі були… там більшість з нас… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире, вибачте, я переб'ю. Ні, я хотіла 

уточнити, Володимире. Я правильно  розумію, що у нас є поле - врахувати  

вашу поправку в більш  повному обсязі, вас це не влаштовує? 

 

КАБАЧЕНКО В.В.  Моя поправку не враховано, і я з цим згоден, тому 

що мені були надані  чіткі аргументи, чому    не врахували мою  поправку. 30 

хвилин потому дзвінок від  МВФ, якому я дуже вдячний, що Україна  з ним 

співпрацює, і, будемо  сподіватися, на дуже  комфортних у майбутньому  

умовах я не хочу… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире, для цього  є голосування, ви можете 

висловити  свою думку в рамках голосування.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Так,  а в чому тоді суть нашої присутності як 

народних  депутатів, як представників законодавчої ініціативи, в чому тоді 

моя користь?  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, Ярославе, будь ласка.  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Колеги,  давайте не  перетворювати це в цирк. Є 

пропозиція повернутися. Якщо ви її не підтримуєте, ви просто голосуєте 

проти. Якщо більшість складу комітету, який єдиний може приймати такі 

рішення, проголосує проти, будемо рухатися далі. Все, гаразд, давайте не  

затягувати і не  створювати цирк. Перше голосування  - повернути, а потім – 

по суті. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ще  раз, з вашого дозволу, я  ставлю на 

голосування пропозицію повернутися до розгляду поправок  6, 7, 8, 9, 10 

щодо  порогів  для  кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Іі 

дуже прошу цю пропозицію  підтримати.  

Хто за те, щоб повернутися до  розгляду цього питання. Будь ласка, 

колеги. 12 – за. Колеги, ми  маємо  згоду комітету повернутися до  цього  

питання. Хто проти, колеги,  цього рішення? Утрималися?  

Добре. Колеги, є пропозиція наступна, щодо поправок 6, 7, 8, 9, 10 є 

пропозиція, знову ж таки, врахувати частково з тим, щоби визначити, що 

кримінальна відповідальність за незаконне збагачення починається із набуття 

особою, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого 

самоврядування, активів, вартість яких більше, ніж на 6,5 тисяч 

неоподатковуваних мінімумів громадян перевищує її законні доходи. 

 

_______________. Це скільки? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це, якщо я не помиляюся, це близько 7 мільйонів 

гривень, ні, 8 мільйонів гривень. 

 

_______________. А які аргументи? Дивіться, знову ж таки, питання: 

чому саме така сума, а не більша і не менша?  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому що від початку була позиція, зокрема, 

Міжнародного валютного фонду, що злочин незаконного збагачення має 

охоплювати ширшу кількість випадків. Ми пояснювали колегам, що, 

можливо, краще працювати з цивільною конфіскацією. На жаль, оскільки 

практики цивільної конфіскації також, на жаль, немає взагалі жодної, була 

позиція все-таки на ширший перелік випадків розширити склад злочину 

"незаконне збагачення", така пропозиція. 

 

_______________. Це 250 тисяч доларів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це 250 тисяч доларів станом... Ну, нам не треба це в 

доларах рахувати, абсолютно ні. 

 

_______________. Можна питання? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. Тобто скажіть, будь ласка, якщо я за ці 5 років, тобто 

я мешкаю з двома дітьми там в маленькій квартирі, якщо я купив собі 

квартиру, там цю продав, купив трошки більшу і поміняв жінки машину, то 

мене можуть притягнути за кримінальне збагачення, якщо це буде 

перевищувати 8 мільйонів гривень? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, абсолютно, Романе, абсолютно ні. Романе, ще 

раз… 

 

ІВАНІСОВ Р.В. А кого? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Романе, абсолютно ні. Якщо ідеться про законні 



доходи, зокрема, ваші доходи з попередньої бізнесової діяльності, то 

абсолютно жодним чином вас не стосується конструкція: злочин – 

"незаконне збагачення" Мене, в принципі, дивує, колеги, оцей страх того, 

страх або, знаєте, намір цей склад злочину одразу одягнути на себе. Я 

переконана, що ніхто із тут присутніх, в принципі, не мусить навіть 

теоретично про такі речі хвилюватися. 

  

_______________. Справа не в цьому, справа в принципі вообще.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. В якому принципі?  

 

_______________. А в тому самому, що ми Україна і ми є депутати 

народні. А пряме втручання в пропозицію - взагалі це цирк. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, є пропозиція, ми ухвалюємо рішення 

голосуванням. 

 

_______________. Це цирк! 

 

СЮМАР В.П. Ні, ну давайте так. Ви не маєте права не давати слово 

опозиції, для початку. Я собі не уявляю подібних речей, щоб не давали 

можливість висловитись людям опозиції. У вас є достатньо голосів без нас, 

ви можете працювати без нас. Ми тоді будемо розуміти, що наша думка тут 

неважлива, непотрібна і все буде ставитись на голосування, все буде 

проголосоване. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, чесно кажучи… 

 

СЮМАР В.П. Зараз ідеться про МВФ. Якщо це йдеться про МВФ, ну, 

напевно ці пояснення треба було давати не в такий спосіб. Ну, це виглядає 



непристойно, це принижує вас у першу чергу як голову комітету, з моєї 

точки зору. Хтось по дзвінку щось сказав, комітет визначився… (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, на жаль, ми реагуємо на перемовини, які 

відбуваються прямо зараз. 

 

_______________. (Не чути) 

  

СЮМАР В.П. Слухайте, перемови… Пане Анатолію, перемовини зараз 

не відбуваються, для початку. Тому що Місія МВФ поїхала з України з 

чітким комюніке, де йшлося про проблему "Приватбанку". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ці перемовини відбувається не тільки, коли 

місія фізично знаходиться в Україні, а також у багатьох інших режимах. 

 

СЮМАР В.П. Звідки ми знаємо, що це вам не з Банкової подзвонили і 

не сказали таку історію зараз, таку "хотєлку". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ну, ви знаєте, позиція перша суб'єкту 

законодавчої ініціативи була викладена в першому читанні, тому… 

 

СЮМАР В.П. Да, і вона була зовсім інакша, ніж ви зараз озвучуєте. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, більшість поправок, поданих до цієї 

частини… Я просто не зовсім розумію, в чому конфлікт навколо норми. 

Більшість поправок, поданих до обговорюваного пункту, вони стосувалися 

того, щоб зменшити поріг ще нижче, ще нижче. Тепер є пропозиція це 

зробити. 

(Загальна дискусія) 

  



_______________. Дмитро, але ж ви наполягали, щоб сума була 500 

тисяч доларів, зараз - 250. Ви до цього наполягали на 500, аргументували, 

дуже слушні аргументи, я навіть згодився. А зараз 250 - ви сидите та 

мовчите, і нічого навіть не аргументуєте. 

 

_______________. Є питання експертні, є питання політичні. ….. 

озвучила, що питання політичне… 

 

СЮМАР В.П. Чекайте, ну той хай нам всім озвучить це, хай прийде 

представник фонду, хай… (Шум у залі) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ну ніколи, давайте чесно, ніколи представник 

МВФ не ходив на засідання комітетів. (Шум у залі) 

  

_______________. Представник Кабміну, він же веде переговори з 

МВФ. 

 

СОРОЧИК Ю.Ю. ……. Ми ж знаємо, що представники влади завжди 

погоджувались з МВФ. Ми зараз стоїмо тупцюємо півгодини на рівному 

місці.  

 

_______________. Юрій Юрійович, а де зараз представник Кабміну, де 

він зараз? Він веде прямі переговори і уповноважений на ведення прямих 

переговорів з МВФ. Я дуже сильно сумніваюсь, що ця норма сплила лише 

сьогодні вранці. Вчора Кабмін ще не знав, а сьогодні вранці він знав? 

 

_______________. Ми проголосували вашу пропозицію і після цього… 

 

_______________. Хай приходять і пояснюють.  

 



_______________. …це голосування. Давайте проголосуємо.  

 

_______________. Це тут не питання в голосуванні. Питання в тому, що 

і голова комітету, вона підтримала, там 12 мільйонів, голова комітету 

підтримала. Зараз ми повністю проговорюємо іншу суму за поданням 

невідомо кого.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я просто нагадаю, що до цього ви ж 

озвучували інші аргументи. 

Будь ласка, колеги! Ярослав, колеги, Ярослав… Ярослав. Олексій. І 

все.  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Колеги, я дуже дякую за те, що ми висловили 

політичні позиції, оцінки, наскільки хто впливає і як впливає. Давайте зараз 

повернемось в конструктивне русло. Оцінка депутатів пропозицій і методу їх 

подання здійснюється через голосування. Після цього присутні засоби 

масової інформації зможуть дати свої політичні оцінки  того, що відбулося.  

Зараз є пропозиція. Підтримаємо або не підтримаємо. все, рухаємо далі. 

У нас ще суттєвих правок достатньо. Давайте просто працювати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ще раз, пропозиція наступна. Колеги… 

Колеги, ви зі мною?  

Пропозиція наступна. Правки 6-у, 7-у, 8-у, 9-у і 10-у врахувати 

редакційно в наступній редакції. Встановити, що кримінальна 

відповідальність за незаконне збагачення починається із набуття… 

Встановити, що кримінальна відповідальність за незаконне збагачення 

починається із набуття особою, уповноваженою на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування активів, вартість яких більш ніж на 6 

з половиною тисяч неоподаткованих мінімумів громадян перевищує… 

перевищує її законні доходи.  



Колеги, я дуже прошу цю пропозицію підтримати, щоб ми мали 

нормальні далі програми співпраці. Тому я дуже прошу, колеги, підтримати 

цю пропозицію.  

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

(Шум у залі)  

Колеги, ще  раз: хто за те, щоб цю пропозицію підтримати. Колеги, ще 

раз, будь ласка. Колеги! Колеги, ми ухвалюємо рішення.   

 

_______________. 11. Дуже дякуємо. Хвилину назад було 8. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, колеги, дякую дуже.  

 

_______________. Рішення прийнято.  

 

_______________. Анастасія Олегівна, два слова.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, давайте, будь ласка,  зафіксуємо, хто  

проти… 

Колеги, давайте  завершимо голосування. Колеги, будь ласка,  давайте  

зафіксуємо, хто проти і  хто утримався, будь ласка. 

Колеги, хто  - проти? Хто  - утримався? Дякую дуже.  

 

_______________. Анастасія Олегівна, представники  фракції 

"Опозиційна  платформа – За життя",  ми вибачаємося,  ми підемо в знак  

протесту.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це ваша позиція, я зрозуміла.  

 

_______________. Я думаю, що "Батьківщина", не будучи в  опозиції до  

президентської  партії, також полишить це засідання.   



 

_______________. Потрібно обирати  секретаря засідання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А у нас є  кворум?  

 

_______________. Да.  

 

_______________.  Я просто хочу нагадати,  депутатам  шановним з  

опозиції про те, як голосувалося… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, у нас є головуюча на  засіданні, вона 

повинна надавати або не надавати слово.   Прошу також дотримуватися 

порядку. 

Прошу, якщо  ваша ласка, я би просила, точніше, пропонувала би 

кандидатуру Олексія Жмеренецького. Олексію, що скажете з цього приводу?  

Добре, колеги, хто готовий бути секретарем засідання? Робота не 

складна – порахувати. Олександре, да? Олександр Ткаченко пропонує взяти 

на себе функції секретаря засідання. Давайте, будь ласка, за це проголосуємо.  

Колеги, Олексій Ткаченко – секретар сьогоднішнього… Олександр, я 

щиро перепрошую, Ткаченко – секретар сьогоднішнього засідання.  

Хто за таке рішення, колеги, прошу визначатися. Хто – проти? 

Утримався? Утрималися? Дякую дуже. 

 

_______________. Один утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, да. Дякую дуже.  

Добре, колеги, з вашого дозволу ми… Колеги, з вашого дозволу 

давайте продовжимо, будь ласка, розгляд законопроекту. Колеги! Колеги, ми 

готові продовжувати засідання? Дякую дуже. 

Ми зупинилися на 42 поправці. 42 поправка. Пропонується 42 



поправку, колеги, пропонується 42 поправку відхилити, тому що в нас тут 

фактично ця поправка, яка розбалансовує редакцію, і в такому вигляді з цією 

поправкою законопроект не зможе працювати. 42 поправку, колеги, 

пропозиція відхилити.  

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

 

ТКАЧЕНКО О.М. 1 утримався. Поляков. 

 

_______________. Пані голово! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Утримався, да? Добре.  

 

_______________. Пані голово, є слово.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. 

 

_______________. Дякую.  

Ну, дивіться, залишилися всі, які четко ми вчора з вами це обсуждали, і 

я особисто до 3 години ночі тут читав. Я розумію, що всі читали. Якщо пан 

Юрчишин теж читав, то давайте якось в цілому приймемо ці поправки. Якщо 

є там" за" і "проти", то визначимося. Тому що 300, колеги вже наші пішли, і 

сидіти розбирати тут кожну поправку, я до 3-ї ночі їх вичитую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Колеги, які ще думки?  

Ярославе? Ярославе, будь ласка. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Колеги, перше. Я би просив просто для коректності, 

щоб потім не звинувачували в тому, що "Слуга народу" не враховує і тому 

подібне, нам треба пройти всі поправки, всі поправки обов'язково з 

оголошеннями, зупинятися на поясненнях лише тих, до яких є питання. 



Тобто, умовно кажучи, пропозиція від голови підтримати і тому подібне, 

голосуємо. Якщо є зупинка - ми на них зупиняємось і пояснюємо. В такому 

форматі, бо незалежно від того, хто прийшов на засідання, нам потрібно 

дотримуватися процедури. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, колеги, рухаємося далі. 43 поправка - є 

пропозиція відхилити. Немає коментарів з цього приводу. 

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

44 поправка. Також є пропозиція відхилити. Хто за те, щоб відхилити? 

Проти? Утримався? Дуже дякую. 

45 поправка аналогічна - є позиція відхилити. Да, пропозиція відхилити 

45 поправку. Колеги, давайте хоча б дочекаємося.  

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

Далі, колеги, 46 поправка аналогічна - пропозиція її відхилити.  

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

47 поправка аналогічна – пропозиція відхилити. 47 поправка, хто за те, 

щоб відхилити? Проти? Утримався? Дуже дякую.  

Колеги, 48-а, 49-а, 50-а і 51-а - вони всі про одне й те саме. Ці чотири… 

51-а… І 52-а, да, колеги. 6 поправок - вони всі про одне й те саме, щоби 

виключити один і той самий пункт. Я пропоную одним, якщо ваша ласка, 

голосуванням всі ці названі мною поправки, з 48-ї по 42-у,  відхилити. (Шум 

у залі) 

 Да, колеги, тут ідеться про стандарт доказування. Пропонується… ми 

цим законопроектом для справ цивільної конфіскації запроваджуємо 

стандарт доказування. І він полягає в тому, що яка сторона надала більш 

переконливі докази порівняно з іншою, та сторона і має відповідно… на 

користь тієї сторони суд і ухвалює рішення.  

Це дуже давня історія, нам давно міжнародні експерти говорять про те, 

що необхідно запровадити стандарти доказування, в тому числі в цивільний 



процес. І за відсутності оцього стандарту доказування, було зауваження, що 

цивільна конфіскація не буде, в принципі, відповідати міжнародним 

стандартам. Тому не може так бути, щоби стандарту доказування, в 

принципі, не було. Відповідно ці правки треба відхиляти, інакше ми 

матимемо законопроект, який не відповідає міжнародному стандарту в 

частині відсутності стандарту доказування.  

Чи є якісь ще коментарі з цього приводу? З 48-ї по 42-у як однакові 

поправки, по 52-у, перепрошую, є пропозиція відхилити. Хто за те, щоби 

відхилити, колеги? Проти? Утримався? Дякую  дуже, колеги.  

Далі, колеги, ми маємо поправку знову ж таки щодо стандарту 

доказування, 53-ю, пані Вікторії Сюмар. Я  би пропонували цю поправку 

врахувати редакційно і врахувати її в наступний спосіб. Я спробую зачитати: 

"У справах про визнання необґрунтованими активів їх стягнення в дохід 

держави суд виносить рішення на користь тієї сторони, сукупність доказів 

якої є більш переконливими, порівняно із сукупністю доказів іншої сторони". 

Ми фактично  редакційно враховуємо, робимо трохи більш сильним стандарт 

доказування. І відповідно, колеги, ми також працюємо, я хочу звернути 

увагу, працюємо із правками опозиції, хоча частина опозиції не хоче далі по 

цьому працювати.  

Тому, колеги,  в тій редакції, в якій я зачитала, є пропозиція врахувати 

редакційно.  Хто за це, колеги? Проти? Колеги, утримався?  

 

________________. 12. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. 53-я редакційно врахована.  

54-у пропонується відхилити, вона протилежна. 54-у, колеги, хто за те, 

щоб відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 

55 поправку, колеги, пропозиція також відхилити. Хто за те, щоб 55-у 

відхилити? Проти? Утримався? Дуже дякую. 

56 поправка. Аналогічно є пропозиція відхилити 56 поправку, колеги. 



Хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався?  

57 поправка. Аналогічно, колеги, є пропозиція відхилити, тут про 

антикорупційний суд. Пан Власенко пропонує, щоб його не було в розгляді 

справи. Ми вже подібне розглядали. 57-у пропонується відхилити, колеги. 

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

58 поправка. Пропонується також відхилити, колеги. Хто за те, щоб 58-

у відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 58-а відхилена.  

Аналогічно 59-у… Колеги, дивіться, у нас 59-а, 60-а і 61-а – це всі 

поправки про одне і те саме, щоб не мати можливості спрямувати стягнення 

на інші активи відповідача, які відповідають вартості оспорюваних активів. 

Ці всі поправки треба відхилити, тому що, я нагадаю, у нас серед активів, які 

можуть бути предметом конфіскації, є так звані зменшені фінансові 

зобов'язання. Якщо немає можливості спрямувати стягнення на інші активи, 

то фактично ми ніяк не компенсуємо ці штучно зменшені фінансові 

зобов'язання. У зв'язку з цим, колеги, пропозиція 59-у, 60-у і 61-у, якщо ваша 

ласка, одним голосуванням відхилити. Добре? Дякую, колеги. 

Прошу 59-у, 60-у і 61-у підтримати на ухилення трьох одразу.  

 

_______________. 12 – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 

62 поправку також, колеги, є пропозиція відхилити, 62-у, колеги, 

пропозиція відхилити. Хто – за? 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу? (Загальна дискусія) 

 І, колеги, 63-я, вона насправді також про те саме, тому, можливо… 

Правильно я розумію, Дмитре, так само?  

Тому, колеги, пропозиція - 62-у і 63-ю відхилити одним голосуванням, 



вони фактично тотожні. Хто за те, щоби відхилити? Проти? Утримався?  

 

_______________. Один утримався, 10 – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, колеги. 

64 поправка, також є пропозиція відхилити, тому що ця поправка, вона 

фактично би суперечила загальному правилу Цивільно-процесуального 

кодексу. 64-а, є пропозиція відхилити.  

Колеги, хто – за те, щоби 64-у відхилити? Проти? Утримався?  Дякую 

дуже, колеги. 

65 поправка. Також пропонується 65-у відхилити. Колеги, хто по 65-й, 

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

66 поправку як таку, що суперечить в цілому концепції законопроекту, 

також є пропозиція відхилити. По 66-й, колеги, хто за те, щоби відхилити? 

Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 

67 поправка, вона фактично суперечить меті, яка в ній декларується. 

Треті особи захищені в інших положеннях законопроекту, тому 67 поправку 

є пропозиція відхилити.  

Колеги, хто за те, щоби 67-у відхилити? Проти? Утримався?  

 

_______________. Я правильно розумію, просто якщо ідеться про 

конфіскацію майна третьої особи, то зараз можна її не запрошувати….. (Не 

чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, колеги. Але є загальна логіка така, що якщо 

врахувати повністю ці запрошення третьої особи, то фактично повідомлена 

заздалегідь третя особа, так само, як і повідомлений заздалегідь власник, по 

власникам аналогічні норми, фактично ставить під питання можливість 

збереження цих активів. Тому якраз загальна логіка процесуального 

законодавства така, що заходи забезпечення позову можна без запрошення 



відповідача розглядати. Я правильно розумію, Дмитре? 

 

_______________. Так. Загальна логіка, щоб без запрошення 

відповідача або інших якихось осіб. Але ми вводимо ще додаткову гарантію і 

ми кажемо, що ні, що мають вони запрошуватися. Але якщо позивач, тобто 

САП, якщо вони вважають, що не треба їх запрошувати, то вони це 

обґрунтовують. І відповідно є додаткова гарантія. 

А народний депутат пропонує: так, є ця гарантія, але для третіх сторін 

все одно їх обов'язково треба запрошувати. Але логіка тут така сама. Нема 

різниці, чи це майно третьої особи, чи це відповідач. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи це відповідач. 

 

_______________. Якщо є обґрунтування, що немає потреби їх 

запрошувати на засідання щодо забезпечувальних заходів, то вони її не 

запрошують. Інакше вся логіка законопроекту у цих положеннях, вона 

руйнується. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому, колеги, пропозиція - 67 поправку відхилити. 

Колеги, хто за те, щоб 67-у відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже. 

68 поправка - абсолютно аналогічна редакції першого читання. Є 

пропозиція відхилити. Вже обговорювали, подібна ситуація.  

68-а - на відхилення. Колеги, хто – за? Проти? Утримався? Дякую 

дуже, колеги. 

69-а - також є пропозиція відхилити. Виходить за межі предмету цього 

законопроекту і змінює регулювання для всіх цивільних позовів, що не дуже 

коректно в нашому комітеті… в цьому законопроекті. Пропозиція - 69-у 

відхилити, колеги.  

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

70 поправка. Також є пропозиція відхилити, тому що вона змінює поріг 



для активів, для АРМА, щоб брали їх в управління. Закон про АРМА іншу 

норму встановлює. Тому 70 пропозицію, колеги… 70 поправку пропонується, 

колеги, відхилити. 

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

71 поправку аналогічно пропонується відхилити. Хто за те, щоб 71-у 

відхилити, колеги? Проти? Утримався? Дуже дякую. 

72 поправку аналогічно… те, що ми вже обговорювали по можливості 

розгляду без відповідача і відповідно третьої особи. 71-у також є, колеги… 

Ой, 72-у, щиро перепрошую, 72-у є також пропозиція відхилити. Хто за те, 

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

73 поправка Вікторії Сюмар. Також є пропозиція відхилити. Ми вже 

говорили про це. Потрібно зберегти можливість спрямувати стягнення на 

інші активи відповідача, які відповідають вартості оспорюваних активів. 

Тому пропозиція 73-ю відхилити, колеги. Хто – за? Проти? Утримався? Дуже 

дякую, колеги. 

74 поправка. Аналогічно так само, про те саме. Є пропозиція відхилити 

74-у. Хто – за? Проти? Утримався? Дякую, колеги. 74-а відхилена. 

75 поправка. Також є пропозиція 75-у поправку, колеги, відхилити. Є 

якісь думки з цього приводу? Аналогічно мусолимо навколо тих норм про 

неповідомлених відповідачів, зберігаємо загальне правило Цивільного 

процесуального кодексу.  

75-у - пропозиція відхилити. Хто – за? Проти? Утримався? Дякую 

дуже, колеги. 

Колеги, одну секундочку, якщо можна. Да, колеги, 76 поправка. По 76 

поправці також є пропозиція, по 76 поправці є пропозиція - відхилити.  

Аналогічно і 77 поправка, і 78 поправка - вони всі про одне і те саме: 

про те, що ми щойно обговорювали. Тому, оскільки ми вже попередньо 

відхили ті, 76-у, 77-у, 78-у, як однакові, якщо ваша ласка, колеги, пропоную 

одним голосуванням відхилити.  

Хто за таку пропозицію? Проти? Утримався? Дуже дякую, колеги. 



79 поправка також змінює загальний поріг для передачі активів в 

управління АРМА – агентство з розшуку управління активами, набутими від 

корупційних злочинів. Тому пропозиція цю поправку, а також 79 відхилити.  

Колеги, хто за те, щоби 79-у відхилити? Проти? Утримався? Дуже 

дякую, колеги.  

80 поправка - також пропозиція є відхилити. По 80-й, хто за те, щоби 

відхилити, колеги? Колеги, хто за те, щоби 80 поправку відхилити? Проти? 

Утримався? Дякую дуже, колеги. 

По 81-й. По 81 поправці, колеги, аналогічно - пропозиція її відхилити 

як таку, що вводить для суду завелику дискрецію. 81 поправка, колеги, 

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

82 поправка - так само пропонується її відхилити. 82-у пропоную 

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

83 поправку - аналогічно відхилити як таку, що суперечить концепції 

законопроекту. Колеги, прошу по цьому визначатися. Хто – за те, щоб 

відхилити? Проти? Утримався? Дуже дякую. 

84-а - так само інша концепція загалом, інша концепція закладена, ніж 

в законопроект. Є пропозиція відхилити.  

84 поправка, хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? Дуже 

дякую, колеги.  

Рухаємося далі. 85 поправка – аналогічна. Є пропозиція відхилити. Ми, 

до речі, таку саму поправку вже одного разу відхиляли. 85-а - пропозиція 

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

 

_______________. 86-а.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз, секундочку. 86 поправка, колеги. Також є 

пропозиція - відхилити, аналогічна, ми вже подібного роду поправку 

відхиляли. 86 поправка, колеги.  

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



87 поправка - також є пропозиція відхилити. Вона фактично виключає з 

законопроекту, практично виключає з законопроекту цивільну конфіскацію. 

Це прекрасна поправка. Очевидно, що це в такому вигляді не може 

працювати. Тому пропозиція 87 поправку відхилити, колеги. 

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

88 поправка суперечить концепції законопроекту повністю, тут зовсім 

інша закладається логіка цивільної конфіскації. Тому є пропозиція відхилити 

88 поправку.  

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

89 поправка. Я би її дуже просила врахувати. Ми тут приводимо у 

відповідність питання позовної давності і відповідно можливості 

застосовувати цивільну конфіскацію. На необхідність цієї поправки звертала 

увагу в тому числі Генеральна прокуратура, що коли ми до першого читання 

розглядали законопроект. Тому є пропозиція, колеги, врахувати. І зверну 

також увагу, що на це ж, на необхідність такої поправки звертали увагу наші 

європейські партнери - європейська антикорупційна ініціатива.  Тому 89-у, 

колеги, дуже прошу врахувати поправку.  

Да, будь ласка. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. В мене питання до Дмитра, як би експертне питання. 

Власне, це була одна з тих дискутивних норм, яка говорила про те, що в 

законі з'являється ретроспектива, що може стати на перспективу підставою 

для оскарження в Конституційному Суді. Тобто, да, тобто ми не фіксуємо 

існуючий стан, а фактично в законі зобов'язуємо правоохоронців звертатися 

на те, що було 4 роки тому. Це може бути і маніпулятивно, тобто це як би в 

нас пресі з'являється і тому подібне. Подібну норму ми вже приймали, коли 

говорили про строки позовної давності, але я би хотів ще раз: чи справді ця 

норма не дасть підстав оскарження в перспективі в Конституційному Суді? І 

якщо така підстава, ну, тобто якщо це буде, то чи ви як експерт бачите в 

цьому перспективу? 



 

_______________. Оскаржено може бути що завгодно, як досвід 

незаконного збагачення доводить, попри всі аргументи, попри думки 

європейських експертів і так далі, все одно Конституційний Суд вирішив, що 

воно неконституційне. Але по суті, моя експертна думка, і з нею 

погоджуються інші автори законопроекту, немає порушень щодо заборони 

ретроспективного застосування, оскільки є прив'язка до існуючого стану. Там 

у редакції чітко передбачено, що активи, які були набуті до набрання 

чинності закону і перебувають у володінні, власності і так далі на момент 

набуття чинності. Тобто є зв'язок, є необґрунтовані активи, якими продовжує 

людина користуватися  і на момент набуття цього закону. І згідно з рішенням 

Європейського суду по справах у Грузії, у справах проти Грузії… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. "Гогітідзе проти Грузії", якщо я не помиляюся. 

 

_______________. Так. У подібних ситуаціях навіть без такої прив'язки 

було визначено, що це не є забороненим, оскільки завжди діяли обмеження 

щодо незаконного збагачення, щодо обов'язку пояснювати свої активи, їх 

декларувати, щодо корупційних обмежень і так далі.  

Тобто людина повинна була усвідомлювати, що це є незаконним, і 

відповідно тут немає її порушення. Але ми перестрахувалися ще тим, що 

зробили прив'язку до набрання чинності. Активи були набуті до і знаходяться 

далі… Тобто, якщо їх було набуто до набрання чинності законом і потім було 

відчужено до набрання чинності законом, то ці активи вже не потрапляють у 

поле зору конфіскації. Якщо їх не було відчужено, вони знаходяться далі у 

власності, володінні і так далі, то вони можуть бути конфісковані. І це 

додаткова гарантія, це додаткова гарантія того, що не буде питань із так 

званою ретроактивністю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Відповіли на питання?  



Да, колеги, по 89 поправці відповідно ми можемо визначатися, да? Я 

дуже прошу, колеги, 89 поправку підтримати. Хто за те, щоб підтримати 89 

поправку? Проти? Утримався? Дякую дуже.  

90 поправка аналогічна до того, що ми вже відхиляли. Пропозиція 

відхилити 90 поправку. Хто – за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги.  

91 поправка, колеги, також є пропозиція відхилити як таку, що 

розбалансовує редакцію статті. 91-а. Колеги, хто за те, щоб відхилити? 

Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги.  

Далі, колеги, у нас є раз, два, три, чотири – чотири однакових поправки 

про те, щоб виключити цілий абзац із відповідно редакції норм: 92-а, 93-я, 

94-а і 95-а… а, і 96-а. Якщо ваша ласка, є пропозиція всі ці норми виключити. 

Якщо я не помиляюсь, вони якраз стосуються строків позовної давності. З 92-

ї по 97-у включно є пропозиція ці поправки одним голосуванням відхилити 

як такі, що суперечать тому, що ми щойно обговорили. З 92-ї по 97-у. 

Однакові поправки, колеги. Хто за те, щоб відхилити. Проти? Утримався? 

Дякую дуже, колеги. 

98 поправка. Також є пропозиція відхилити як таку, що розбалансує 

попередньо затверджену редакцію, в сенсі, яку ми вже погодили попередньо 

…… поправками.  

98-а. Колеги, хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? Дякую 

дуже, колеги.  

99 поправка. Пропонується її також відхилити, вона схожа, редакція, до 

першого читання, але в першому читанні значно, значно чіткіше. І, власне, 

щоб уникнути нечіткості 99-у є пропозиція відхилити. 

Хто – за? Проти? Утримався? Дякую дуже.  

Колеги, 100 поправка. Її також є пропозиція відхилити як таку, що 

фактично унеможливлює застосування цивільної конфіскації на майбутнє, 

якщо я правильно розумію цю поправку. Тому є пропозиція 100 поправку 

відхилити. Я, чесно кажучи, взагалі не бачу в ній логіки.  

Хто за те, щоб 100 поправку відхилити? Проти? Утримався. Дякую 



дуже, колеги.  

101 поправка, колеги. Також є пропозиція відхилити. Він, це пункт, 

який… Тут пропонується виключити можливість закриття провадження в 

разі закінчення строку досудового розслідування. Це трошки нелогічно. 

Тому, колеги, тут є пропозиція цю поправку відхилити також.  

101 поправка, колеги. Хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався?  

Дякую дуже, колеги. 

Рухаємося далі. 102 поправка і 103-я - вони обидві про одне й те саме. 

Пропонується виключити можливість стягнення з доходів, отриманих від 

незаконних активів. Колеги, це міжнародний стандарт, що так має бути. Тому 

пропозиція є 102-у і 103-ю як таку, що міжнародному стандарту суперечить 

одним голосуванням відхилити.  

По 102-й і 103-й, колеги, хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? 

Дякую дуже, колеги. 

104 поправка. Також, колеги, є пропозиція цю поправку відхилити. 

Тому що деякі речі вже… Деякі речі, які тут пропонуються, вже врегульовані 

загальними положеннями Цивільного процесуального кодексу. 104-у, колеги, 

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

колеги. 

105 поправка. Тут є пропозиція врахувати редакційно, а саме мати таку 

редакцію: для визначення вартості активів, визначених у частині другій цієї 

статті, застосовується вартість їх набуття, а у випадку їх набуття безоплатно 

чи за ціною нижче мінімальної ринкової, їх мінімальна ринкова вартість або 

вартість аналогічного активу. От так є пропозиція редакційно врахувати цю 

поправку. Тут є логіка в цій поправці, більш чітка редакція виходить. 105 

поправку тоді, колеги, хто за те, щоб врахувати редакційно так, як щойно 

озвучила? Проти? Утримався? Дуже дякую, колеги. 

106 поправка. Пропозиція відхилити. Аналогічна до таких поправок, 

які ми вже відхиляли. 106-у на відхилення, колеги. Хто – за? Проти? 

Утримався? Дуже дякую. 



Рухаємося далі. 107 поправка. Також є пропозиція відхилити. 

Аналогічна до вже відхилених поправок. Хто – за? Проти? Утримався? Дуже 

дякую, колеги. 

108 поправка. Також є пропозиція цю поправку відхилити як таку, що 

розбалансовує редакцію. 108 поправка. Колеги, хто за те, щоб відхилити? 

Проти? Утримався? Дуже дякую, колеги. 

109 поправка. Також її пропонується відхилити, тому що вона 

пропонує, ну, прямо дуже заплутану редакцію і частина цієї редакції, в 

принципі, нівелює механізм. 109 поправку… Вікторіє, ми на 109 поправці. 

Тут є пропозиція її відхилити, тому що там, по-перше, дуже заплутана 

редакція, а по-друге, там  друге речення, воно дещо нівелює весь механізм 

застосування цивільної конфіскації.  

Тому тут є пропозиція 109-у, колеги, відхилити. Хто за те, щоби 109-у 

відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже. 

110 поправка, колеги, також є пропозиція... 110-а і 111-а, да, вони 

однакові фактично поправки, колеги, про те, щоби частину виключити із 

норми про цивільну конфіскацію. Воно в такому вигляді не буде просто 

працювати, тому є пропозиція 110-у і 111-у одним голосуванням як однакові 

поправки, колеги, відхилити.  

Хто за те, щоби 110-у, 111-у відхилити? Проти? Утримався? Дуже 

дякую. 

112 поправка - також є пропозиція відхилити. Геть зовсім інша 

концепція, відповідно не може бути частково врахована.  

112-у, колеги, хто за те, щоби відхилити? Проти? Утримався? Один 

утримався. Дякую дуже. 

113 поправка. Є також пропозиція відхилити, це фактично ми в такий 

спосіб забираємо в антикорупційного бюро, прокуратури і так далі 

можливість вживати заходи для виявлення необґрунтованих активів та збору 

доказів щодо їх необґрунтованості. Як тоді вони мають працювати по цій 

статті, абсолютно незрозуміло.  



Тому є пропозиція 113 поправку відхилити. Хто – за, колеги? Проти? 

Утримався? Дякую дуже, колеги. 

114 поправка. Також є пропозиція відхилити як таку, що суперечить, 

власне, концепції законопроекту. 114-а, колеги, хто за те, щоби відхилити? 

Проти? Утримався? Дуже дякую, колеги. 

115 поправку також є пропозиція відхилити. Ми вже аналогічну 

поправку відхиляли. Це про закриття у разі завершення строків.  Ну, 

нелогічно без цього буде. Відповідно 115-у є пропозиція також відхилити. 

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

116 поправка. Також є пропозиція відхилити, вона фактично виключає 

пункт по тому як визначається різниця між набутими і законними активами і 

що при цьому враховується чи не враховується, не працює без цього 

редакція. І відповідно є пропозиція 116 поправку також відхилити.  

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

колеги. 

117 поправку також є пропозиція відхилити. Виключає обсяг 

зменшених фінансових зобов'язань, звужує в такий спосіб можливості 

застосування статті. Є пропозиція відхилити 117 поправку. Хто - за?  

 

________________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зменшення зобов'язання, наприклад, якщо ви взяли в 

банку, якщо хтось взяв в банку свого друга кредит, і банк сказав, а знаєте що, 

можете мені тепер цей кредит не віддавати або віддати мені тільки половину, 

і зробимо вигляд, що все гаразд. Оце зменшені фінансові зобов'язання. Це ж 

по суті також предмет того, про що ми говоримо. Тому є пропозиція 117-у 

відхилити.  

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

118-у є також пропозиція відхилити. Вона також забирає зменшені 

фінансові зобов'язання і криптовалюти. Аналогічні поправки ми вже 



виключали. І, колеги, якщо ваша ласка, я пропоную одночасно із цим 119 

поправку також відхилити, вона також пропоную забрати криптовалюти. У 

нас інша концепція, ми якраз, навпаки, їх додаємо. Тому  118-у і…. 

 

________________. Будемо з'ясовувати їхню наявність.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу.  

 

________________. І механізм з'ясовування наявності… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наявності криптовалют,  так само,  як і по решті 

активів, якщо з'ясовується, що вони є, то їх можна забрати.  

Да, будь ласка, Олексію.  

 

________________. Фактично немає можливості прямо перевірити 

наявність тих чи інших криптовалют, бо банківська система передбачає 

ідентифікацію людини. Система публічних блокчейнів не передбачає такої 

ідентифікації. Тобто, якщо у тебе просто якийсь ключ десь на папірці 

записаний, у тебе там в ефірах мільйон доларів, то воно не працює. Єдине 

що, просто в майбутньому ми можемо додати вимогу вказувати в 

декларації… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А ми додали, ми 1029… 

 

_______________. …відкритий ключ гаманця, на якому лежать ті 

гроші, які декларує декларант. Це єдиний спосіб… Відкрити ключ, це 

мається на увазі ідентифікатор рахунку. Тоді можна відслідковувати 

транзакції з рахунків криптовалютних. І це якраз найбільший кошмар тих 

людей, які зберігають і використовують корупційні гроші в криптовалюті. 

Ну, якщо ти вказуєш, засвідчуєш один раз відкритий ключ, на якому 



лежать гроші, то далі вже всі міжнародні організації, а в світі це дуже добре 

моніториться, можуть відслідкувати всі транзакції, переходи цих грошей, там 

хоч тисяча буде цих всіх "міксерів". 

 

_______________. В якийсь спосіб можна зобов'язати його? Ну, тобто, 

ну, не повідомив. Ми ж не можемо перевірити. Тобто є… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, колеги, ви дозволите? Я зверну увагу… Тут 

просто трохи інша концепція. Ми зобов'язали декларувати криптовалюти. І 

тут йдеться не про те, що слідство має перевірити, чи є вони, чи немає. А 

йдеться про те, що якщо відомо, що вони…  і встановлено, то на них також 

може бути спрямовано стягнення, от про що йдеться. Як на один із видів 

активів. Тільки в тому випадку, коли відомо, що вони є. 

 

_______________. Я хочу ще додати. Я просто… Логіка в декларуванні 

взагалі в тому, щоб співставити результати певної перевірки, наприклад, 

запитів до банків там чи до різних реєстрів. І співставити факти, зазначені в 

певних реєстрах чи отримані від установ, з тим, що зазначив декларант. І у 

випадку невідповідності притягти до певної відповідальності. 

У випадку ж з криптовалютами це те ж саме, що задекларувати, 

наприклад, кеш. Це абсолютна аналогія. Тобто я можу намалювати собі 100 

тисяч доларів наперед кешу для того, щоб потім набрати хабарів і сказати, та 

у мене були ті 100 тисяч доларів. Те саме і з криптовалютами. Я можу 

вказати хоч мільйон доларів криптовалют, фактично так же, як і кеш 

неможливо перевірити криптовалюту, бо нема до кого робити запити, жодні 

запити. 

Тому на майбутнє взагалі, якщо ми хочемо, щоб ця норма не була 

тотожною кешу і працювала якось, потрібно вказувати ідентифікатор 

рахунку. 

 



_______________. Якщо можна? То тут буде у нас збалансовування, бо 

якщо людина декларує неіснуючі кошти чи готівку, чи криптовалюту, то у 

нас буде інструмент незаконного збагачення, бо до нього прийде НАБУ і 

скаже: "Добре, ти задекларував 100 мільйонів доларів. У тебе готівкою чи в 

криптовалюті? А тепер ми з'ясуємо, чи є законне джерело цих коштів". Тобто 

або так, або інакше. І тому це якраз і буде працювати.  

Крім того, за новими стандартами ЄС щодо законодавства про 

відмивання коштів вже зобов'язують надавачів послуг у сфері віртуальних 

валют ідентифікувати клієнтів і проводити… і, по суті, виступати як 

банківська фінансова установа, і проводити Due Diligence ………. і так далі. 

Тобто це теж скоро вже буде і тут у нас. Але, в принципі, і без цього у 

поєднанні з декларуванням це буде працювати. Тому бажано залишити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І, дивіться, мені здається, також… 

 

_______________. (Не чути)  

 

СЮМАР В.П. Ми зараз не про це говоримо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, тут просто це може працювати ще 

наступним чином. Уявімо, просто моделюємо ситуацію, так простіше. Є, 

наприклад, державний службовець, він 5 років державний службовець, і в 

один прекрасний день, він вирішив: а задекларую я собі неіснуючу готівку 

або неіснуючі криптовалюти для того, щоб потім придбати машину, знаєте, з 

своїх оцих якихось навколо корупційних активів і сказати, що це в мене з 

готівки і з криптовалюти. Але якщо це починають розслідувати або як 

незаконне збагачення, або відповідно в рамках цивільної конфіскації 

уповноважені на те органи і вони бачать, що для цієї криптовалюти або для 

цієї готівки немає законних джерел, вони все одно можуть спрямувати 

стягнення або на це, або, якщо виявляється, що це все фіктивні, фактично 



віртуальні речі, то тоді на інші дотичні активи. Тобто тут, навпаки, 

закриваються ці дірки.  

 

СЮМАР В.П. Але, слухайте, криптовалюту можна отримати, граючи в 

гру. Ну, серйозно, виграючи в гру. Це не є заборонено, і тут питання… Я 

розумію логіку, що коли люди вкладають в криптовалюту кеш і таким чином 

і зберігають в криптовалютах… Це дуже правильний підхід, тут треба 

правильно виявляти походження цих коштів. Бо походження криптовалюти 

виявити насправді в Інтернеті… Ми просто робимо не зовсім дієву норму, 

яку треба окремим, напевно, законом врегульовувати… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можливо. Можливо, да. Але це трошки про інше. Я 

просто хочу, Олексій, якщо можна, зверну увагу на те, про що ця правка, яку 

ми обговорюємо. В нас тут є… 

 

СЮМАР В.П. Вона виключає це, да… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … поняття "активи" і в ньому є певний перелік 

всього-всього, і, зокрема, там є криптовалюта і зменшені фінансові 

зобов'язання. Оці дві правки - вони про те, щоб забрати звідти криптовалюти. 

(Загальна дискусія)  

Ми просто обговорюємо, як це працює. Да, звичайно. 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. Я думаю, що там десь ще криптовалюти 

будуть вспливати, то я ще одне пояснення на майбутнє, щоб ми всі розуміли 

на правах голови об'єднання "Blockchain for Ukraine", міжфракційного 

депутатського об'єднання… 

 

СЮМАР В.П. (Не чути) 

  



ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. Дивіться, якщо корупціонер хоче використати 

криптовалюту для приховання свого корупційного прибутку, то це зробити 

взагалі дуже просто. Випускається… Просто на майбутнє нам прийдеться цю 

дірку залатати і ми в міжфракційному об'єднанні будемо над цим працювати. 

Випускається просто якась фейкова одна з тисяч криптовалют, яка торгується 

за 0,0001 копійку, корупціонер купує на свій кеш там на тисячу доларів, 

потім створюється штучне зростання, він продає і каже: я заробив на 

спекуляції. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозуміла. Да, це важливі, важливі пункти. І я 

тільки за те, щоб ми в комітеті це пропрацювали і запропонували... Колеги, і 

запропонували вирішення. Я просто повертаючись до предмету, ці поправки 

вони не про це. Тому… 

Будь ласка. 

 

_______________. Можна уточнююче питання? Будь ласка, Дмитро, 

якщо зможете відповісти. Чи правильно я розумію, що в цьому випадку 

йдеться про те, що зменшення там видатків або там якісь фінансові 

маніпуляції з криптовалютами будуть підпадати під цивільну конфіскацію 

або під незаконне збагачення тільки, якщо вони відповідно становлять той 

розмір, який підпадає відповідно під цивільну конфіскацію.  

 

_______________. Є мінімальний поріг для цивільної конфіскації, він 

встановлений, є максимальний поріг для цивільної конфіскації, який 

одночасно є мінімальним порогом для кримінальної. Тбто всі ці пороги вони 

застосовуються, бо це визначення активів, тобто все охоплює ці пороги, 

стосується активів, у тому числі і криптовалют, і зменшення… 

 

_______________. У такому випадку, якщо дійсно відбуваються значні 

коливання криптовалюти на ринку, ну, ми бачили, наприклад, з блокчейном, 



як він росте і падає, просто неочікувано… 

 

_______________. ….. Мені здається, що все-таки є можливості це 

розслідувати, є у нас спеціальні підрозділи і в Національній поліції. Тобто і 

зловживання, і операції із криптовалютами, вони розслідуються. І 

шахрайство із криптовалютами. Тобто є можливості. Звичайно, що там важче 

і там інше, але не так, щоб взагалі нічого не можна відстежити. І коливання, і 

так само як і з акціями, тобто якщо є коливання у вартості акцій і зростає 

вартість твоїх активів, і це можна пояснити, і це можна простежити, то це не 

буде просто незаконним джерелом коштів. Але, звичайно, що оскільки зараз 

у законодавстві воно в цілому не врегульовано, то буде це набагато 

складніше зробити ніж з акціями. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але буде складніше притягти до відповідальності і це 

питання прогалини в законодавстві. Але ситуація, коли невиправдано 

притягають до відповідальності, вона якраз менш вірогідна через оці всі 

прогалини в ситуації регулювання криптовалюти. Важче притягнути. А 

ситуація, коли на рівному місці притягають, вона відповідно значно менш 

вірогідна. 

 

_______________. Якщо не передбачити зараз тут у виді активів, то, в 

принципі, ми цей клас активів, ми його як такий виключаємо,  не охоплюємо. 

Тобто в нас буде прогалина, яку потім нам треба буде заповнювати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, колеги, тому в зв'язку з цим 18, 19 пропонується 

поправки… 

 

_______________. 118 і 119. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, дякую дуже. 118 і 119 як тотожні поправки одним 



голосуванням, якщо ваша ласка, колеги, пропонується відхилити.  

Хто за те, щоби відхилити? Проти? Утримався?  

В нас фіксується все, да? 

 

ТКАЧЕНКО О.М. 1 утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

120 поправка. Також пропонується відхилити як таку, що трохи 

розбалансовує редакцію. Тут видаляється важлива частина речення і без 

нього буде незрозуміло, про що конкретно йдеться. Тому 120-у є пропозиція 

відхилити поправку.  

Хто за те, щоб відхилити, колеги, 120-у? Проти? Утримався? Дякую 

дуже, колеги.  

121 поправка. Аналогічно, вже розглядали от декілька разів. Також є 

пропозиція відхилити.  

Хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? 

 

ТКАЧЕНКО О.М. 1. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, колеги.  

122 поправка. Пропонується виключити, так само випадки 

безоплатного набуття, але створюється величезна діра. Відповідно є 

пропозиція 122 поправку також відхилити, колеги.  

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

123 поправка. Також є 123 поправку відхилити. Вона фактично  

зводить знову ж таки склад конфіскації  до набуття у власність. Уже 

обговорювали, це питання не прийнятне.  

Тому  123-я є пропозиція -  відхилити. Хто – за, колеги?  Проти? 

Утримався? Дуже дякую, колеги.  

124 поправка - також є  пропозиція  відхилити, тому що, чесно кажучи,   



тут дуже заплутане насправді формулювання   порівняно з редакцією 

першого читання.  

Тому для того, щоб не суперечити  принципу правової визначеності, є 

пропозиція  відхилити  поправку 124. Хто за те, щоб  відхилити, колеги? 

Проти?   Утримався? Дякую дуже, колеги.  

125 поправка. Колеги, також є  пропозиція  відхилити 125 поправку.  

Немає, бачу, думок з цього приводу.  

Тому, колеги, пропозиція - 125 поправку відхилити.    Хто за те, щоб 

відхилити? Проти?   Утримався? Дякую дуже, колеги.  

126 поправка - аналогічна, є  пропозиція відхилити. Інша зовсім 

концепція законопроекту. Ми відповідно,  тримаючись цієї концепції, такого  

роду правку відхиляємо, і цю  також пропонується.  

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

колеги.   

127 поправка. Також є пропозиція відхилити, це просто редакція  

першого читання, слово в слово. 127-а і 128-а - також оці дві поправки…  

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можливо, була  різниця в таблиці і в тексті  

законопроекту, ми з цим стикалися. Але ми це  обговорювали, ще коли на 

перше  читання готували, що тоді за основу, тоді  перевага надається  тексту 

законопроекту, а не  порівняльної таблиці. 

І  відповідно, колеги,  да, є пропозиція 127-у і 128-у відхилити як таку, 

що  аналогічна тексту першого читання. Хто за те, щоби відхилити? Проти? 

Утримався? Дякую дуже, колеги. 

129 поправка. Колеги, 129 поправку пропонується врахувати 

редакційно. Да, колеги, 129-у і 130 поправки, вони перетинаються, скажімо 

так, є пропозиція врахувати 128-у і 129-у пані Вікторії редакційно в частині... 

129-у і 130-у (дякую дуже) врахувати редакційно, в частині додати пункт 8 



після пункту 7, посилання на частину першу статті 46 Закону про 

запобігання. Чому це важливо зробити, колеги? Ми в конструкції 

незаконного збагачення вже це зробили. Конструкція цивільної конфіскації 

має бути абсолютно аналогічна.  

Тому пропозиція - 129 і 130 врахувати редакційно, додавши пункт 8. 

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

131 поправку є пропозиція відхилити. Там забирається слово 

"правомірно", і, власне, це не дуже коректна виходить редакція. 

 Тому 131-у пропозиція - відхилити, колеги. Хто – за? Проти? 

Утримався? Дуже дякую. 

132 поправку, Дмитре, допоможіть мені, будь ласка. 

 

_______________. 132-а? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, 132 поправка. 

 

_______________. Тут пропонується замість наведення визначення, 

яке, по суті, дублює те саме визначення у статті про незаконне збагачення, 

просто зробити посилання на Кримінальний кодекс. Це, по суті, нічого не 

міняє, але Кримінальний кодекс, він може змінитися, знову буде якесь 

рішення Конституційного Суду, ще щось, то краще його продублювати у 

цьому кодексі, це окремий документ, тобто відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Тому 132-у, колеги, пропозиція - відхилити поправку. Хто – за? Проти? 

Утримався? Дуже дякую, колеги.  

133 поправку також пропонується відхилити. Пропонується відхилити 

133 поправку, вона фактично та сама, іншими словами, розбалансовуємо 

редакцію, порівняно з Кримінальним кодексом, бажано цього не робити. 

Пропозиція - відхилити. 



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

134 поправка, вона врахована редакційно в частині додавання пункту 8. 

Якщо можна, колеги, давайте так само це проголосуємо, вона така сама, які і 

поправка… в тій самій редакції буде враховано, як поправка Вікторії Сюмар, 

яку ми вже розглядали.  

Тому пропозиція - 134-у редакційно в частині додавання пункту 8.  Хто 

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

Одну секундочку. 135 поправка, колеги. Пропонується відхилити цю 

поправку, вона забирає посилання на Закон "Про запобігання корупції", а у 

нас така концепція, що це посилання є, і ми якраз уточнюємо це, додаючи 

певні пункти, поправка цій концепції суперечить.  

Тому, колеги, пропонується 135-у відхилити поправку. Хто – за, 

колеги?  Проти? Утримався? Дуже дякую, колеги.  

136 поправку, також, колеги, пропонується відхилити цю поправку,  

тому що вона також дещо розбалансовує редакцію.  

136-у, колеги, хто за те, щоби відхилити? Проти? Утримався? Дуже 

дякую, колеги.  

 

________________. Ми фактично на законній підставі окремі доходи 

робимо за рахунок…….    доходів. Ми змінюємо цю редакцію, правильно?  

 

________________. Технічно, да, це просто, що узгодити. Бо у нас 

всюди є законні доходи, а у чинному кодексі є інше формулювання – "на 

законній підставі". Щоб не було просто різних цих формулювань щодо по 

суті одного і того ж, тобто ми узгоджуємо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, на 137-й ми зупинилися, на 137-й. 

Відповідно також пропозиція відхилити. Законні  доходи і законні джерела - 

це дещо різні  речі, воно так не може бути замінено. Тому  пропозиція - 137-у 

відхилити.  



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

138 поправка. 138 поправку також  пропонується  відхилити. Замість 

"законних  підстав" пропонується   "в заборонений законом  спосіб". Це 

також різні дещо речі, тому є  пропозиція відхилити 138-у.  

Колеги, хто – за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 

139 поправка, колеги. Також є пропозиція відхилити. І Вікторія,   

аналогічна ваша  поправка – 140-а… 

 

_______________.  (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ага, ок'ей. Дякую дуже.  

Тоді  давайте, може,  окремо просто пояснимо, про що   ця норма.  Ми 

аналогічні поправки вище  по тексту вже відхиляли, і ось чому. Тут йдеться 

про  можливість стягнення з інших… звернення стягнення на  інші активи 

відповідача, які відповідають вартості  необґрунтованих активів. Ідея цієї 

норми в тому, що, наприклад, якщо йдеться  про те, що ми обговорювали, 

там про  фейковий кеш, або йдеться про обсяг зменшених фінансових 

зобов'язань, його не можна  конфіскувати, бо це обсяг   зменшених 

фінансових зобов'язань. І в такому  випадку якраз є логіка в тому, щоб  

стягнення спрямувати  на інші активи, бо не всі види активів, про які  ми 

говоримо, в принципі за своєю  природою такі, на які можна  стягнення 

накласти. 

 

СЮМАР В.П. Ми розуміємо, що ця норма, як вона  може 

використовуватися, тобто ми  можемо придумати, що там   була якась 

історія,  там  вже ті активи  реалізовані, значить, ми забираємо те, що  вже 

наявне. 

Я просто казала, єдине, що  в мене є це квартира і хтось почне якісь 

там… я не розумію, що таке фейковий  задекларований кеш. Фейковий 

задекларований кеш треба  довести сплаченими  податками  з витратами на  



своє життя. Той, хто проходив аудит  по незаконному збагаченню,  він дуже 

добре це розуміє. Тобто фейковий незаконний кеш  я би нікому не  

рекомендувала робити, тому що…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це правда.  

 

СЮМАР В.П. …це така історія, яка дуже легко просто в пух і прах 

розбивається.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто деякі ще думають, що це може пройти.  

 

СЮМАР В.П. Його конфіскувати само по собі, по ідеї, я не розумію 

нащо тоді це робити. Тобто він або є, або як би його немає.  

Що стосується брати інші активи, це означає, що якщо є сумнівний ваш 

якийсь рахунок, я так розумію, звідки не можуть забирати гроші з-за 

кордону, наприклад, чи списані..., то у вас заберуть останню квартиру. Чесно 

кажучи, якщо там дитина проживає неповнолітня, то в якій спосіб її просто 

висиляти з тієї останньої квартири будуть? Давайте шукати варіанти, щоб це 

якось було зі здоровим пов'язано глуздом, а не просто роздягнути… Це зараз 

виглядає трошки як… 

 

_______________. То зараз всі почнуть прописувати дітей в квартири.  

 

СЮМАР В.П. Це хто сказав?  

 

_______________. Дивіться, це совість, це так званий еквівалент…   

 

СЮМАР В.П. Вони теж діти, вони мають таку характеристику: вони 

або є, або їх немає, знаєте… Тобто, якщо вони у вас є, то складно їх не 

прописати.  



 

_______________. Є таке поняття - еквівалентна чи вартісна 

конфіскація, яка є у всіх стандартах, коли неможливо конфіскувати 

безпосередньо саме об'єкт, якого стосувалося це провадження, чи спеціальна 

конфіскація, чи зараз це буде цивільна конфіскація, то конфіскується об'єкт, 

який за вартістю такий самий. А ситуації, коли це необхідно, їх може бути 

безліч: готівка за кордоном; готівка була на рахунку, і потім її витратили, і ці 

гроші саме, щодо яких йшло провадження, їх вже не можна конфіскувати, то 

конфісковуються аналогічно кошти; майно відчужено; майно було 

записано… майно було відчужено на третіх осіб і не можна довести, що ця 

третя особа не є недобросовісним набувачем. Тобто ми довели, що незаконні 

активи, що необґрунтовані активи, але саме цей будинок, саме цю квартиру, 

саме це майно ми не можемо вже конфіскувати, бо хтось їх правомірно 

набув, то конфісковується вартість цих активів.  

 

СЮМАР В.П. …… останньою тоді… 

 

_______________. Ми ж розуміємо… Що значить останньою?  

 

СЮМАР В.П. Чекай, якщо… 

 

_______________. По-перше, є можливість укласти угоду з прокурором 

і де визначити: якщо ви не хочете, щоб саме ці активи, якщо у вас є 

можливість внести інші кошти в рахунок цих конфіскацій, то ви їх внесете, 

ви повернете кошти із-за кордону чи продасте інше майно і так далі.  

 

_______________. Якщо їх немає? Немає коштів. 

 

_______________. Їх не може не бути, бо активи були, були 

необґрунтовані активи.  



 

_______________. Були. Немає. Все. Немає. Є квартира, там діти 

прописані. Що робити? 

 

_______________. Якщо не можна звернути стягнення на це майно, то 

буде борг перед державою, який буде компенсовуватися поступово. Тобто це 

вже питання до виконавчого провадження, це вже питання до виконання 

рішення суду. Але сам механізм вартісної конфіскації, він має бути, він є 

зараз у нас у Кримінальному кодексі для спеціальної конфіскації, він є у всіх 

стандартах, тобто без нього це буде велика прогалина. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, і, колеги, ще раз, ми ж говоримо не про ситуацію, 

коли є добросовісна людина, в якої є квартира, да, яку намагаються забрати. 

Ми говоримо про ситуацію, коли спеціальні правоохоронні органи побачили 

необґрунтовані активи, довели в суді, що це є активи необґрунтовані, суд 

погодився і тільки в такому випадку може бути застосоване стягнення на 

інші активи, якщо, відповідно, суд вирішить, що це можна і що є ці активи, 

на які можна звернути стягнення, тобто ми говоримо про велику кількість 

кроків для доведення проблемності активів і необґрунтованості активів до 

того, як може бути застосована ця норма про стягнення на інші активи. 

 

_______________. Да, це зрозуміло. Але, ну, пане Дмитро каже там про 

ті активи, ну, наскільки я це розумію, що там за кордоном гроші є, немає, це 

таке, це для олігархів, які крадуть. 

А якщо от людина, ну, нашої держави, ну, в нас дуже велика довіра до 

правоохоронних органів, звичайно, в лапках і от, да, попала от, ну, от попала, 

от комусь не сподобалась, чи прокурору, чи комусь. От я читаю... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тут... 

 



_______________. ...у нього є тільки квартира і от там 3 дітей 

прописані, то єсть фактично в нього заберуть і виганять його на вулицю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ще раз, це справи, які розслідує тільки 

Національне антикорупційне бюро, якими займається тільки НАБУ, тільки 

антикорупційний суд, тільки щодо чиновників. Тільки якщо можна довести, 

що там, справді, є необґрунтовані активи, тобто просто прийти і забрати 

квартиру не можна. Треба спочатку довести необґрунтованість цих активів.  

Більше того, колеги, дозвольте вам одразу сказати, що зараз практика 

роботи антикорупційного суду складається така, що на, грубо кажучи, два 

задоволених клопотання від детективів, прокурорів - 8 задоволених 

клопотань від адвокатів. Тому говорити про те, що антикорупційний суд 

дозволяє собі якийсь дисбаланс, скажімо так, в сторону обвинувачення, в 

сторону правоохоронних органів, не доводиться насправді. Тому я би якраз 

тут, скажімо так, не хвилювалася. Дякую дуже. 

Колеги, тоді пропозиція  139 правку відхилити для того, щоб зберегти 

ось цю еквіваленту конфіскацію, про яку Дмитро щойно казав, яка є 

міжнародним стандартом.  

Хто за те, щоби відхилити 139-у? Проти? Утримався? Вікторія, дякую 

дуже.  

І аналогічно 140 правку є  пропозиція відхилити, колеги. Хто за те, 

щоби 140-у відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги.  

141 поправка. Також є пропозиція відхилити, вона аналогічна, колеги. 

Хто за те, щоби 141-у відхилити? Проти? Утримався? Дуже дякую, колеги.  

142 поправка.  

(Загальна дискусія) 

  

СЮМАР В.П. ..…обов'язок сплатити, є ці кошти, тобто добровільна 

несплата таких є підставою застосування, тобто якщо несплата коштів, які 

це… Тобто  принаймні це більш прописаніша процедура як компроміс, те, що 



я говорила.  

 

________________. Є можливість укласти угоду з прокурором, де буде 

визначено порядок конфіскації. Ні, но воно обмежує і воно звужує 

можливості для… 

 

СЮМАР В.П. (Не чути)  

 

________________.  На розсуд суду, який буде потім затверджувати цю 

угоду і погоджуватися чи ні із цим. Тобто це формулювання, воно є 

стандартним щодо еквівалентних. Тобто я би не став його знімати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але, Дмитре, чи я правильно розумію, що, в 

принципі, тут може бути насправді компроміс, бо тут фактично пропонується 

ще одна стадія перед моментом звернення: стягнення на інші активи? 

Фактично ідеться про те, що якщо не можна конфіскувати зменшене 

зобов'язання, то в тебе такий вибір: або сплати його фізично грошима; не 

можеш сплатити фізично грошима - тоді ухвалюється рішення  про те, що все 

одно стягується  на інші наявні в нього  активи.  

 

СЮМАР В.П. Мені здається, що це   більш правильно… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Або ми можемо тут тоді таку редакцію  мати, або… 

зараз. "Є  підставою для застосування примусового стягнення   з відповідача  

активів, визнаних  необґрунтованими,     або інших активів  відповідача, які 

відповідають вартості необґрунтованих". Отак.  

 

СЮМАР В.П. Ще раз можна?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, але тут йдеться в цій поправці про те, що  і 



застосовується ще  один крок: можливість добровільної сплати суми цих 

необґрунтованих активів перед  тим, як… 

 

_______________. …Ми вводимо процедуру, яка  не врегульована, ще 

добровільна сплата того, що має бути конфісковано. Тоді треба окремо 

врегульовувати, який порядок. Тобто  суд виносить рішення: ми будемо 

конфісковувати цей актив,  він є необґрунтованим. Є у нас  одне ось це 

речення, що  можна ще добровільно сплатити, і відповідач починає роками  

оскаржувати:  я внесу чи не внесу,  якісь  спори. Бо це не врегульовано.   Це 

змінюється концепція  регулювання. Бо тоді треба  окрему статтю 

передбачати  щодо добровільної сплати, ці кроки визначати, врегульовувати.  

Тобто…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Дмитре, можливо, тут могла би бути  така редакція, 

що суд визначає  строк, в  який має бути добровільна   сплата. Якщо цього не  

відбувається тоді спрямовується  стягнення… 

 

_______________. …. яких не було в першому читанні, ми деталізуємо 

і вводимо ще окрему процедуру. При цьому, що по суті воно вже    охоплене. 

Якщо людина хоче добровільно  покрити вартість цих активів, то в неї буде 

ця можливість і вона  в судовому порядку заявить. Оскільки ці  активи вже 

вибули, я пропоную, щоб  були… щоб я чи сплатив, чи були конфісковані  

інші  активи, і в судовому порядку це  вирішується. Тобто зараз ця норма, 

вона й так це дозволяє. Ми вводимо якусь формальну  стадію, коли треба… 

ще добровільна можливість  її сплатити, її не врегульовуємо належним 

чином, чим ми ускладнюємо і ставимо  під ризик, щоб це …. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Вікторія, тут  Дмитро в якості аргументу говорить… 

 

_______________. Можна  я скажу? 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви дозволите, я закінчу своє речення? Дякую дуже.  

Дмитро говорить, що цей варіант угоди на стадії  розгляду справи в 

суді, він і так є, коли людина говорить, що  давайте не спрямовувати там 

стягнення на  квартиру, я заплачу в такий спосіб, і це і так в суді може бути 

використано. Олександр, правильно я розумію? 

 

_______________. Ці умови можуть бути прописані в мировій угоді і 

домовляються… 

 

СЮМАР В.П. Вони можуть бути прописані. Або, якщо хоче він, 

прокурор там… чи прокурор загнати, то можуть і не бути прописані. А якщо 

ми це прописуємо в законі, тоді ця норма є апріорною і тоді вона 

використовується. І мені здається, що це з точки зору захисту навіть прав 

власності коректно. Тому що ми, з одного боку, інвесторів запрошуємо; з 

іншого боку, розказуємо, що ми любі активи будемо під любим сумнів 

забирати. 

 

_______________. До пана Олександра питання. Ви от за свою 

практику багато зустрічали прокурорів і суддів, щоб все чітко по закону 

було, скажіть? 

 

_______________. (Не чути) 

 

_______________. Я понял, знімаю питання, да. Но ви понимаете, да? 

Тому, розумієте, якщо йому сподобалась ваша квартира або ваш маєток, то 

ви його не викупите через суд, розумієте? От і все. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка, Олександр.  

 



_______________. Стосовно процедури щодо добровільної сплати, це в 

любому випадку повинно бути врегульовано процесуальним кодексом. Тому 

що це все здійснюється в рамках якогось провадження. І якщо не буде цих 

змін до процесуального кодексу, така сплата не може бути якимось чином 

оформлена саме судом. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз. Тобто пропозиція яка? Враховувати чи не 

враховувати, Олександре? 

 

_______________. Моя пропозиція - не враховувати. Тому що, якщо є 

якесь провадження, наприклад, і є можливість добровільно сплатити, і йде 

така сплата, суд якимось чином це повинен оформити: чи своєю ухвалою, чи 

якимось іншим процесуальним документом. 

Станом на сьогодні таких правок, які б узгоджувалися з тим, що ви 

пропонуєте, в процесуальних кодексах немає.  

 

_______________. Ще багато треба змін вносити. І, дивіться, зараз же 

редакція яка: або стягнення звертається на інші активи відповідача, які 

відповідають вартості необґрунтованих активів. Які це активи, тут не 

визначено. І це все одно буде визначатися у судовому порядку. І це не 

зможе… І навіть якщо не буде угоди з прокурором, все одно суд сам не 

зможе це сказати: "Я хочу стягнути ось цей будинок". Все одно це буде, щоб 

були клопотання і від відповідача. Бо буде процес, де це буде вирішено. 

Тобто ми ускладнюємо.  

 

________________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, так тут просто ідеться про те, що ця можливість 

захисту, вона і так в судовому порядку передбачена. Ви заявляєте 

клопотання, що не на це, а на інше, тому що це єдине, де ви живете.  



 

________________. Якщо ми це в законі передбачаємо – це вищий 

рівень захисту, все.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тут просто ідеться про те, що ця редакція, яка тут 

зараз є, її недостатньо для того, щоби це запрацювало, і потрібно ще багато 

всяких інших комплексних змін. Тобто ми щойно якраз радилися, я і не 

проти врахувати, але якщо навіть ми це вирахуємо, то воно від цього все 

одно так не запрацює і тільки створить дірки, а треба тоді додавати ще статті 

з детальним регулюванням.  

 

________________.  (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте. Ми тільки - за. Я від себе особисто можу 

сказати, що я тільки за це, це врегулювати.  

Добре, колеги, ми обговорили цю поправку, 142. Тоді є пропозиція все-

таки відхилити, тому що її врахування в цій редакції, в якій є, не допоможе в 

будь-якому разі.  

Колеги, 142 поправка, є пропозиція - відхилити. Хто за те, щоби 

відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги.  

143 поправка, колеги, також тоді… є також пропозиція 143-ю 

відхилити, тому що щойно обговорили чому. 143-ю відхилити, колеги. 

 Хто – за?  Колеги, 143 поправка відхилити. Хто – за? Проти? 

Утримався? Дякую дуже, колеги.  

144 поправка. Є пропозиція відхилити. Дмитре, чому це неможливо 

зробити, якщо можна, нам поясни?  

 

________________. Пропонується виключити можливість стягнення в 

порядку передбаченому Законом про національне агентство. Тобто це 

стандартна якби процедура, вона… АРМА має бути залучена, там є підстави 



по їхньому закону, коли вони залучаються до звернення стягнення. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, колеги, правильно, це треба відхилити, тому що є 

два порядки звернення стягнення. Або якщо поріг досягається, то в порядку 

передбаченому для діяльності АРМА, якщо не сягається - в порядку Закону 

"Про виконавче провадження". Щоб ми не виключили спеціально створений 

орган для управління корупційними активами з цьому процесу, є 

необхідність цю поправку відхилити, якщо ваша ласка.  

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

Утримався? Дякую дуже, колеги. 

145 поправка. Також є пропозиція відхилити. Тому що це поправка, яка 

фактично змінює загальний порядок оскарження для всіх цивільних справ. 

Це явно не те, що ми хочемо зробити цим законопроектом. Тому 145 

поправку, колеги, є пропозиція відхилити.  

Хто за те, щоб відхилити 145-у? Проти? Утримався? Дякую дуже, 

колеги. 

146 поправка. Також є пропозиція відхилити. Тому що інша там 

концепція і виключається антикорупційний… А, навпаки, колеги, тут 

вводиться антикорупційний суд в розгляд справ, де фігурантом є суддя 

антикорупційного суду. Ну, трохи нелогічно, навпаки законопроект в 

першому читанні мав своєю логікою розвести розгляд цих справ проти суддів 

із антикорупційного суду, щоб не мати конфлікту інтересів. І це правильно. 

Тому є пропозиція 146 поправку, колеги, відхилити. 

Хто за те, щоб 146-у відхилити, колеги? Проти? Утримався? Дякую 

дуже, колеги. 

147 поправка. 147-а… А, 148-а аналогічна. Так, колеги, тут є 

пропозиція їх відхилити обидві. Тому що фактично тут ідеться про відмову 

від конструкції щодо недопустимості доказів. А ця конструкція, вона дуже 

важлива для того, щоб був запобіжник для механізму цивільної конфіскації. 

Тому є пропозиція відхилити 147-у і 148-у поправки разом як однакові.  



Колеги, хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? Дуже дякую, 

колеги.  

Рухаємося далі. 149 поправку також пропонується відхилити, колеги. 

Чи є з цього приводу якісь думки? Нема. Колеги, якщо ваша ласка, 149-у 

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

150 поправка, вже багато разів її відхиляли. Давайте і в цьому місці її 

також відхилимо.  

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

Дякую дуже.  

151 поправку також є пропозиція відхилити, колеги.  

151 поправку, колеги, хто за те, щоби відхилити? Проти? Утримався? 

Дякую дуже. 

152 поправка, колеги, також інша концепція регулювання.  

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу? 

 

_______________. 151-а – це ж те, що у нас було.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. Там видаляються слова, які важливі для 

регулювання. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні. Там видаляється. 

 

_______________. …або за вказівкою іншими особами. Там всюди….. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Там треті особи фактично знову вилітають, ми вже 



це обговорювали декілька разів. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, ми вже багато повідхиляли. На жаль, ще мусимо 

далі відхиляти. 

152-у, колеги, є пропозиція відхилити. 

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

153-я – знову відхиляли в інших місцях і тут маємо відхилити.  

153-я. Хто за - відхилити, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, 

колеги. 

Рухаємося далі. 154-а – також є пропозиція відхилити, тому що 

декілька разів вже в інших місцях цю правку відхиляли. 

154-а, хто за те, щоби відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже, 

колеги. 

155 поправка – також є пропозиція відхилити. Тут йдеться про 

фактично неможливість звільнення військовослужбовця, якщо його активи 

будуть визнані незаконними, необґрунтованими, перепрошую. Ну, концепція 

законопроекту така, що ми звільняємо тих, в кого такого роду проблеми, за 

рішенням суду встановлено. Тому пропозиція 155 поправку колеги, 

відхилити.  

Хто за те, щоб відхилити? Прошу? 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, просто питання в тому, що  це ж може  не тільки 

командування стосуватися.  

 

_______________. (Не чути) 

  



ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні, Вікторія, правильно, ви тут трохи 

перебільшуєте, ми ж обговорювали. Тут інша трохи загалом логіка по 

всьому.  

Колеги, ще раз, от щоб  ці прапорщики, які є  командування, якось 

задумалися  про свою поведінку, пропозицію 155-у все-таки, колеги, ще раз, 

відхилити.   

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

156-у - також є  пропозиція відхилити. Тут інша прив'язка, до  

обвинувального вироку, а ми говоримо про цивільну конфіскацію, відповідно 

знову ж таки, щоб не розбалансовувати, пропозиція - відхилити.  

156-а, хто за те, щоб  відхилити?   

 

_______________. Пройшли рубікон.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 156-а. Хто – проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 

157 поправка - аналогічно. Ми вже в різних місцях  її відхиляли і тут 

давайте відхилимо 157 поправку.  

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

159 поправка. Також пропозиція  відхилити. Тут  великим… 

 

_______________. 158-а.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 158-а, перепрошую. Да, 158-а, аналогічна, колеги.  

Тут вже далі йдуть  дублюючі поправки, які ми  по тексту обговорювали і  

відхиляли, тому і тут пропозиція відхилити 158-у.  

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

159 поправка  - також пропонується  відхилити, щоб зберегти 

можливість звільнення в результаті рішення суду про   конфіскацію 

необґрунтованих активів.  

159-а. Хто за те, щоб  відхилити? Проти? Утримався?  Дуже дякую, 



колеги.  

 160 поправка – аналогічно, пропонується  відхилити, бо тут  

пропонується  прив'язка до обвинувального  вироку. 

Хто за те, щоб  відхилити  160-у? Проти? Утримався? Дякую дуже, 

колеги.  

161 - пропозиція відхилити. Хто за те, щоб відхилити? Проти? 

Утримався? Дуже дякую.  

162-а – аналогічно, пропонується відхилити, бо відхиляли в багатьох 

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

163-я - також пропозиція відхилити. Хто за те, щоб відхилити, колеги? 

Проти? Утримався? Дуже дякую. 

Аналогічно 164-а, з пропозицією прив'язатися до вироку. Потрібно 

відхили, бо в інших місцях вже відхиляли. Хто за те, щоби 164-у відхилити, 

колеги? Проти? Утримався? Дуже дякую, колеги.  

165-а, в різних місцях відхиляли. Колеги, якщо ваша ласка, 165-у і 166-

у я разом поставлю на голосування, ми в інших місцях законопроекту  

відхилили. І тут є пропозиція також відхиляти, 165-а і 166-а. Хто за те, щоби 

відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги.  

167 поправка – відхилити, для того щоб зберегти можливість 

звільнення в результаті спецконфіскації тільки для іншого типу посадовців. 

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

168-а - аналогічноЮ  прив'язка пропонується до вироку. Пропозиція 

відхилити. 168-а - відхилити. Хто – за, колеги? Проти? Утримався? Дуже 

дякую, колеги. 

169-а і 170-а. Колеги, є пропозиція насправді 169-у, 170-у, 171-у, 172-у, 

173-ю, 174-у, 175-у, 176-у і 177-у одночасно всі відхилити. Це одне і те саме, 

просто до інших законопроектів вже відхиляли, нема сенсу по кожній іти.  

Тоді до 177-ї, колеги,  пропозиція всі відхилити.  Хто – за? Проти? 

Утримався? Дуже дякую, колеги.   

Рухаємося далі.  Ми тут ще декілька  зможемо пакетами повідхиляти, 



бо знову ж таки   аналогічні. 178-а, 179-а, 180-а, 181-а, 182-а, 183-я, колеги, 

разом  також  пропозиція відхилити: дзеркальні зміни, просто до інших  

законів.  

До 183-ї, колеги, хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? Дуже 

дякую, колеги. 

184-а. 184-а,  колеги, також  є пропозиція відхилити цю поправку,  це 

ми вже далі переходимо до  правок до Закону "Про банки і банківську 

діяльність", тут важливо відхилити.     

Хто – за те, щоб  відхилити 184-у? Проти? Утримався? Дуже дякую, 

колеги.  

185-а. Також  є пропозиції відхилити, тому що тут пропонується лише 

за рішенням суду мати доступ до  певної інформації, а насправді тут  немає 

проблеми мати  доступу до  цієї інформації, банківської зокрема, без рішення 

суду.  

В чому тут питання, Вікторія? 

 

СЮМАР В.П. По ДБР.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, Вікторія, по ДБР. Ми з вами обговорювали, 

дивіться, в чому логіка6 щоб  ДБР тут все-таки був, тому що ДБР  розслідує 

оці справи по…  розслідує справи по незаконному збагаченню і також 

займається цивільною конфіскацією у випадку,  якщо  йдеться, наприклад, 

про посадовців НАБУ. Розумієте? Так, а це у підслідності ДБР, в тому-то і 

справа. Тут просто йдеться, тут конструкція  така… 

 

СЮМАР В.П.  Йдеться про банківську таємницю, зокрема. 

Ні, ну, чекай, вони або можуть використовувати, або ні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні, Вікторія, дивіться, тут  загальна конструкція 

така, тут йдеться про справи по  цивільній  конфіскації. Цивільну 



конфіскацію ДБР може розглядати тільки щодо  співробітників 

антикорупційного бюро. Якщо… Дмитре, поправте мене, якщо  я помиляюся, 

от така мені концепція здається. Відповідно це не загалом про все, що може 

робити ДБР, це тільки по цьому конкретному інструменту проти конкретної 

групи посадовців.  

 

________________. І цей пункт, він лише стосується справ щодо 

необґрунтованих активів.  

 

СЮМАР В.П. Я це розумію. Просто, розумієш, при такому рівні, 

скажімо так, ангажованості ДБР, яке сьогодні є, вони можуть повідкривати як 

по НАБУ і по САП, так і по тому, по чому захочуть насправді.  

 

________________. (Не чути)   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тут просто питання в тому, що якщо ми їм цю 

можливість не дамо, то, виходить, у нас буде диспропорція. По тим, кого 

розслідує НАБУ, ми даємо їм всі можливості розслідувати, а ДБР проти 

НАБУ, виходить, що в обмежених можливостях. І нас звинуватять в тому, що 

ми фактично унеможливлюємо притягнення до відповідальності набушників, 

розумієте? 

 

СЮМАР В.П. Краще б вже так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так також не можна, тому що ми ж не вважаємо, що 

у нас НАБУ за визначенням янгол.  

Добре, колеги, все-таки є пропозиція 185 поправку відхилити. Колеги, 

хто за те, щоби відхилити? Проти? Утримався?  

Добре. 186 поправка, є пропозиція врахувати цю поправку. Це, Галина, 

ваша поправка, якщо я не помиляюся, також йшлося про те, що 



антикорупційне бюро бачить необхідність в цій поправці для себе, 

правильно? Є пропозиція врахувати, колеги.  

Є пропозиція врахувати 186 поправку. Колеги, хто – за?  

 

________________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тут просто ширший перелік. Ні, тут ширший перелік 

того, до чого можна мати доступ.  

 

________________. Пов'язаний із наступною правкою. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. 

 

________________. А як суб'єкт підприємницької діяльності може? 

 

________________. Там насправді…. 

 

________________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правильно.  

 

________________. Я розумію. Але тут мова йде також про фізичну 

особу - суб'єкт підприємницької діяльності, це що, працівники НАБУ у нас 

підприємцями стали? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні-ні,  тут ідеться про доступ до рахунків суб'єктів 

підприємницької діяльності для тих випадків, коли йдеться, наприклад, про 

розслідування активів, які на третіх особах. Тобто це також важливо.  

 

________________. Це не змінюється в порівняні з першою редакцією. 



Тобто там теж в першій редакції є фізичні особи - суб'єкти підприємницької 

діяльності. 

 

СЮМАР В.П. (Не чути) 

  

ЯНЧЕНКО Г.І. Короткий коментар. Насправді питання по ДБР, воно 

теж не змінюється в порівнянні з першою редакцією, тому що в нас перша 

редакція з першого читання звучить таким чином: "органам прокуратури 

України, Державному бюро розслідувань, Національному антикорупційним 

бюро України у справах…", - і т.д., і т.п.  

 

_______________. А тут ДБР лише по справах щодо необґрунтованих 

активів, а за підслідністю вона може розслідувати необґрунтовані активи 

лише щодо НАБУ і САП. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тільки щодо НАБУ і САП. 

 

_______________. Тобто лише щодо НАБУ. 

 

_______________. (Не чути) 

  

_______________. Ну, да, звичайно. А якщо там є якась фізична особа, 

яка є підприємцем, на яку детектив НАБУ переписав якісь активи, треба 

отримати доступ до її рахунків, то ...... буде можливість. Так це те саме, що 

ми тільки що підтримали, тут просто доступ НАБУ до банківської таємниці, 

він вводиться в окремий пункт у наступній правці. А перед цим це те саме, 

що вже підтримано. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Колеги, тому пропозиція - 186 поправку 

врахувати. 



 

ЯНЧЕНКО Г.І. І вони насправді пов'язані, можна теоретично для 

економії часу голосувати аж до 191-ї включно. 

(Загальна дискусія)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але, да, вони в комплексі, але, Галина, якщо, ваша 

ласка, я би все-таки пропонувала окремо, бо тут в Дмитра була пропозиція по 

редакційним деяким уточненням, тому я прошу окремо. 

186, колеги, поправка Галини. Хто за те, щоби врахувати? Проти? 

Утримався? Дякую дуже. 

187 поправка, також є пропозиція врахувати. Але редакційно… 

Дмитре, допоможіть мені, будь ласка, в чому тут була ваша пропозиція щодо 

редакційності?  

 

_______________. Те, що слова там на початку "Національному 

антикорупційному бюро України у межах його компетенції", і тут додати 

слова: "в тому числі у справах щодо виявлення необґрунтованих активів та 

збору доказів їх необґрунтованості". Оскільки це особливий інструмент, який 

поза КПК, просто, щоб не було питань потім на практиці. Це те саме, по суті, 

просто ми уточнюємо і ще згадуємо про необґрунтовані активи.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто це просто трохи розширює, не тільки про 

злочин, але і про цивільну конфіскацію в цивільному процесі. Це логічно.  

Добре, колеги, з урахуванням того, що щойно озвучив Дмитро, 187 

правку врахувати редакційно. Хто за те, щоб так зробити? Проти? 

Утримався? Дуже дякую, колеги.  

Так, це в нас була 187-а. 

188-а, пропозиція також від Галини. Є пропозиція врахувати. Єдине, 

що тут є пропозиція фразу "електронний цифровий підпис" замінити на 

"кваліфікований електронний цифровий підпис", бо так термінологічно 



коректніше.  

З урахуванням цього прошу 188 поправку, колеги, підтримати. Хто за 

те, щоб підтримати? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги.  

189 поправка. Також є пропозиція врахувати. Але, Дмитре, була 

пропозиція щодо редакції, якщо я не помиляюся. Давайте почуємо, Дмитра. 

Тут була пропозиція врахувати редакційно, по 189-й.  

Да, тут питання в тому, що по пунктам. Якщо я правильно розумію, то 

тут просто треба трохи інакше пункти сформулювати.  

 

_______________. …частини першої цієї статті. Тут суто технічна… 

Там є частина перша статті 62, у цій правці…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, частина перша цієї статті… Це величезне 

редакційне уточнення, посилання замість частини першої статті 62 на… цієї 

статті у випадку, якщо зміниться нумерація статей, важливо це зробити.  

189-а, якщо ваша ласка, колеги, прошу дуже підтримати. Хто – за? 

Проти? Утримався? Дуже дякую. 

190 поправка, також Галини. Колеги, є пропозиція врахувати. Але, 

Дмитре, була пропозиція врахувати частково. Там було питання до редакції? 

 

________________. Додати "на письмову вимогу органів державної 

влади", бо зараз просто взагалі є дуже широко, тобто буде це надмірно. І в 

кінці додати: "а також у справах щодо виявлення необґрунтованих активів та 

збору доказів їх необґрунтованості". Бо інакше, що у нас ця категорія випаде, 

да, уточнення.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 190-а. Колеги, тоді пропозиція врахувати з 

урахуванням тих уточнень, що Дмитро щойно озвучив. Хто – за? Проти? 

Утримався? Дякую дуже колеги.  

191 поправка. Дмитре, також була пропозиція щодо редакції.  



 

________________. Так, тут, мені здається, і там треба буде більш 

технічно правильно, до якої частини це вносяться зміни, бо це по суті перше 

речення  частини тринадцятої цієї статті. Там з нумераціями частин, здається, 

трохи з'їхало. І відповідно буде перше речення частини тринадцятої 

доповнити словами: "а також на письмову вимогу органів державної влади, 

уповноважених здійснювати досудове розслідування у разі виявлення 

порушень законодавства, що містить ознаки кримінального правопорушення, 

а також у справах щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів 

їх необґрунтованості".  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так приймається, Галина?  Да, о'кей. Колеги, з 

урахуванням того, що пан Дмитро щойно озвучив, 191-у дуже прошу 

підтримати. 

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

192 поправка, пані Вікторія, ваша. Те, що обговорювали, ви пропонуєте 

ДБР виключити. Є логіка в тому, що там ДБР щойно проговорили. Тому, 

якщо ваша ласка, Вікторія, я проситиму відхилити, добре? Дякую дуже.  

192-а, колеги. Хто за те, щоби відхилити? Проти? Утримався? Дякую 

дуже.  

193 поправка. Також пропонується доступ до інформації тільки за 

рішенням суду, до того, що ми щойно обговорювали, але ми протилежну 

концепцію щойно затвердили. Відповідно пропозицію 193-ю відхилити.  

Хто – за, колеги? Проти?  

 

________________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, це в підслідності. Це ж… Добре. Колеги, по 193-й 

ми проголосували, хто "за", але не проголосували, хто "проти"  і "утримався". 

Давайте для чистоти процедури.  



Хто – проти? Утримався? Нікого.  193 – тоді відхилена поправка.  

194 - аналогічна, також про вимогу щодо рішення суду. Пропозиція - 

відхилити 194-у. 

Хто за те, щоб відхилити, колеги? Проти? Утримався? Дуже дякую, 

колеги. 

195 поправка – також є пропозиція її відхилити, оскільки іншу 

концепцію вище щойно затвердили.  

195-а, хто за те, щоби відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже, 

колеги. 

 

_______________. Знову дзеркальні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Знову дзеркальні, тому, колеги, пропозиція поправки 

196, 197, 198 і 199 відхилити, оскільки аналогічні поправки ми відхиляли до 

інших законів, тому і тут є сенс відхилити. 196, 197, 198, 199 – на відхилення.  

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

Ще те саме проситиму, якщо ваша ласка, колеги, поправки 200, 201, 

202 – одним голосуванням. Колеги, якщо ваша ласка, також відхилити – 

знову ж таки дзеркальні поправки – нема потреби окремо розглядати, 

обговорювати. 

 

_______________. І третя. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 203-я, вона просто до іншого закону. Якщо ваша 

ласка, давайте по цьому законопроекту, по змінам до цього закону відхилимо 

і будемо рухатися хоча б цими блоками по змінам до законів.  

З 200-ї і по 202-у, колеги, хто за те, щоб відхилити? Колеги, хто за те, 

щоб відхилити? Проти? Утримався?  Дуже дякую.  

 

ТКАЧЕНКО О.М. 1 з 12. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступне, колеги. 203-я, 204-а, 205-а – також є 

пропозиція відхилити, дзеркальні зміни.  

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

 

ТКАЧЕНКО О.М. 12. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Далі, колеги, рухаємося далі. 206 поправка: йдеться 

про можливість звільнити наші позови про визнання активів 

необґрунтованими ( правильно я розумію?) від сплати судового збору, 206-а і 

207 поправки. Пропонується їх відхилити, тому що абсолютно немає сенсу в 

цій категорії справ мати судовий збір. Пропозиція відхилити поправки, 

колеги.  

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

208-а. 208-а аналогічна. Колеги, є пропозиції відхилити 208 поправку. 

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

Далі, колеги, знову дзеркальні поправки: 209, 210, 211. Є пропозиція 

відхилити без обговорення, бо ми вже аналогічне робили, немає сенсу 

витрачати час.  

Хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався?  

Да, Вікторія. Але там одна… Це пакет однакових правок, які йдуть в 

різні закони. Там Власенка - про прив'язку до вироку, а в нас прив'язка до 

цього, там - за вказівкою або за рахунок, або вказівкою за рахунок "та" за 

вказівкою. Це дзеркальні правки до того, що ми вже розглядали. Тому немає 

сенсу насправді на цьому зупинятися.  

Колеги, нагадайте мені, на 211-й ми зупинилися, правильно? 212-а 

тепер.  

212 поправка. Також є пропозиція відхилити, тому що фактично така 

норма в тексті вже є і вона просто там ще раз повторюється, масло масляне. 

212-у у зв'язку з цим пропозиція відхилити. 



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

колеги. 

Далі рухаємося. Аналогічні 213-а, 214-а, 215-а. Колеги, є пропозиція 

відхилити як дзеркальні до того, що вже відхиляли.  

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

206-а… 216-а, перепрошую. Також є пропозиція відхилити, тому що 

це… 216-а? 216-а.  

А, да, колеги, вибачте, я вже захопилася відхиленням. Щиро 

перепрошую. 216-у якраз є пропозиція врахувати. Там додається фраза "у 

встановленому законом порядку", правильна, логічна поправка. Є пропозиція 

216-у врахувати. 

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

 

ТКАЧЕНКО О.М. 12. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 217 поправка – також є пропозиція відхилити. Вже 

аналогічну поправку в інших нормах ми відхиляли. Про право НАБУ, 

точніше, про можливість для антикорупційної прокуратури, НАБУ вживати 

заходи для виявлення необґрунтованих активів. Має лишитися, тому 217-у, 

колеги, пропозиція відхилити поправку.  

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

218 поправка – також є пропозиція відхилити аналогічно до того, що 

щойно й відхиляли, там трохи в іншій, трохи в іншій редакції. 218-а, колеги. 

Хто за те, щоби відхилити? Проти? Утрималися? Дуже дякую, колеги.  

219-а – також є пропозиція відхилити – фактично розбалансовує 

можливість НАБУ працювати по цивільній конфіскації.  

219-а, хто за те, щоби відхилити? Проти? Утримався? Дуже дякую, 

колеги.  

220-а – аналогічно є пропозиція відхилити, щоб лишити в комплексі 

можливості для НАБУ працювати по цивільній конфіскації.  



Хто за те, щоб відхилити 220-у? Дякую дуже, колеги. Хто – проти? 

Утрималися? Дякую. 

221-а – так само є пропозиція відхилити, оскільки тут йдеться про 

потрібне повноваження НАБУ і нема сенсу його виключати. 

221-а, хто за те, щоби відхилити? Проти? Утрималися? Дуже вам 

дякую, колеги. 

222 поправка – аналогічно, є пропозиція відхилити, бо інакше ми 

виключимо важливе для збору доказів повноваження.  

І 223-я (дякую за підказку) аналогічно. Тому пропозиція 222-у і 223-ю 

разом відхилити, колеги. 

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

колеги. 

224 поправка, колеги. Також є пропозиція відхилити, оскільки загалом 

суперечить концепції законопроекту.  

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так перша редакція, першого читання – рішення, 

погоджене з прокурором. Звичайно, да, бо прокурор… 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. 224-а. Там про дозвіл суду ще є фраза. Це якраз 

диспропорційно і непотрібно. Тому пропозиція 224-у, колеги, відхилити.  

Хто за те, щоби відхилити? Проти? Утрималися? Дякую.  

Колеги, 225-а – аналогічна пропозиція є  відхилити. І 226-у так само 

відхилити, бо ми щойно згори також такі речі відхиляли. 

225-у і 226-у. Хто за те, щоби відхилити, колеги? Проти? Утримався? 

Дуже дякую, колеги.  

227 поправка. Так само про дозвіл суду для доступу до інформації. Ми 



вище іншу концепцію затверджували, тому пропозиція 227 поправку, колеги, 

відхилити. 

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

228 поправка. Тут йдеться про можливість анонімні мати заяви. Ну, це 

логічно, бо якщо заяву про злочин можна анонімно мати, то по 

необґрунтованим активам так само вона мала би бути, ця можливість, 

збережена. Тому 228-у, колеги, пропозиція відхилити поправку. 

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

229 поправка. Також є пропозиція відхилити, оскільки розбалансовує 

можливості НАБУ по цивільній конфіскації працювати. 

Хто за те, щоб відхилити 229-у? Проти? Утримався? Дякую дуже, 

колеги. 

230 поправка. Тут є пропозиція врахувати редакційно, а саме: додати в 

кінці норму, фразу: "в тому числі вартість необґрунтованих активів, що 

стягуються в дохід держави". Правильно я розумію? Тому 230-у редакційно 

врахувати. 

Хто за те, щоб редакційно врахувати, колеги? Проти? Утримався? Дуже 

дякую, колеги. 

Так, ще маємо дзеркальні правки 231-а, 232-а, колеги, дзеркальні за 

рахунок та за вказівкою і прив'язка до вироку в кримінальній справі. Вже 

відхиляли аналогічні, тому тут пропоную разом обидві відхилити як 

дзеркальні до того, що вже розглядалися.  

231, 232 - хто за те, щоб відхилити? Вікторія, але ви розумієте логіку 

цієї концепції, правда? Дякую дуже. Колеги, хто - проти? Утримався? 

Вікторія утрималась. Дякую дуже. 

Колеги 233 поправка. Є пропозиція відхилити 233 поправку. Да, є 

пропозиція відхилити. Хто за те, щоб відхилити, колеги? Проти? Утримався? 

Дякую дуже, колеги. 

234 поправка, була пропозиція врахувати редакційно. Дмитре, 

нагадайте мені, в чому тут була пропозиція редакції?  



 

_______________. В пункті 10.1 статті 12, там додати слова "або що 

такі активи набула інша особа за її рахунок чи вказівкою". Тобто буде тоді 

текст: "У випадку встановлення ним доказів того, що особа, уповноважена на 

виконання функції держави або місцевого самоврядування, набула 

необґрунтовані активи або, що такі активи набула інша особа, за її рахунок 

чи вказівкою, порушувати", далі за текстом. Тобто це просто узгодити… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Фактично ми технічно узгоджуємо редакцію з цієї 

концепції цивільної конфіскації, яку ми вже проговорювали.  

Колеги, редакційно так, як запропонував пан Дмитро, 234-у пропозиція 

врахувати. Прошу підтримати. Хто – за? Проти? Утримався? Дуже дякую, 

колеги. 

Колеги, якщо ваша ласка, я можу попросити перерву буквально 2 

хвилини? Дякую дуже. (Шум у залі) Ну, давайте 5 хвилин. (Шум у залі) 

Добре, колеги, давайте 5 хвилин. Що менше перерва, то швидше закінчимо. 

Добре. Дякую дуже, колеги, за розуміння. 5 хвилин перерва.  

 

(Після перерви) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ми можемо продовжувати, мені здається. 

Колеги, дуже прошу продовжувати. Оксано, я перепрошую, ми будемо 

продовжувати, якщо можна.  

Колеги, якщо ваша ласка, я дуже прошу продовжувати. Ми є в 

потрібній кількості. Ми зупинилися на 235 поправці. І 235 поправку є 

пропозиція відхилити, тому що вона виключає важливий пункт щодо 

контролю декларацій держслужбовців. Тому, колеги, пропозиція 320… 235-у, 

перепрошую, 235 поправку, колеги, є пропозиція відхилити.  

Хто за те, щоб 235-у відхилити? 235-у, да, за те, щоб відхилити? Добре, 

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



236 поправка. Колеги, пропозиція відхилити, аналогічна до того, що 

вже багато разів відхиляли. 236-у відхилити. Хто – за? Проти? Утримався? 

Дуже дякую, колеги.  

237 поправка. Також є пропозиція відхилити, колеги. І тут дуже 

принципово її відхилити, тому що фактично тут ідеться про норму, проти 

якої ми довго боролися, що має бути дозвіл НАЗК фактично органу 

виконавчої влади на те, щоб розслідувати правоохоронному органу. Це 

нездорово, це суперечить, в принципі, концепції незалежності 

правоохоронних органів. Тому, колеги, є пропозиція 237 відхилити.  

Хто за те, щоб відхилити, колеги? Проти? Утримався? Дуже дякую, 

колеги. 

238 поправка. Також є пропозиція відхилити, конструкція трохи буде 

проблемна для використання.  

238-а. Хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? Дуже дякую, 

колеги. 

239 поправка. Також пропозиція відхилити. Тут вже йдеться про 

спробу розбалансувати цим законопроектом норму по декларуванню, якщо я 

правильно розумію.  

Тому 239-у - пропозиція відхилити, колеги. Хто за те, щоб відхилити?  

Проти? Утримався? Дуже дякую, колеги.  

240 поправка. Також є пропозиція відхилити. Знову ж таки, це одна із 

групи тих поправок, яка пропонує санкції прив'язувати до вироку, а не до 

цивільної конфіскації, як вище ми проходили. 240-у у зв'язку з цим 

пропозиція, колеги, відхилити.  

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

241 поправку також є пропозиція відхилити, вона би забрала з редакції 

першого читання дуже важливу поправку, без якої цивільна конфіскація не 

запрацює.  

Тому 241-у - відхилити пропозиція є, колеги. Хто – за? Проти? 

Утримався? Дякую дуже, колеги.  



242 поправка - аналогічна. Є пропозиція відхилити, бо це поправка 

одна із тих, яка змінює всю логіку і конструкцію законопроекту і відповідно 

цивільної конфіскації.  

Хто за те, щоб 242-у відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже, 

колеги. 

243 поправка. Також є пропозиція відхилити, бо тут прив'язка: замість 

Закону "Про запобігання корупції", пропонується на значно ширше 

формулювання, невизначене, і може бути проблема. 

В зв'язку з цим  243-ю, колеги, прошу  підтримати відхилити.  Хто – за? 

Проти? Утрималися? Дуже дякую, колеги. 

244 поправка - аналогічна. Колеги, є пропозиція відхилити 244 

поправку. Хто за те, щоб  відхилити, колеги. Проти? Утримався? Дуже 

дякую.  

245 поправка: виключити  підпункт перший. Да, фактично ця  норма не 

може бути  виключена, тому що інакше у нас, виходить, прокуратура не 

зможе займатися справами по  цивільній конфіскації, і тоді, наприклад, по 

НАБУ - не буде кому  взагалі з цими  справами йти в  суд, бо це має робити 

САП, а САП – у нас  прокуратура. Тому цю норму… 245 поправку 

пропонується  відхилити.  

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

246 поправка - аналогічна. Є пропозиція відхилити як таку, що  

суперечить концепції законопроекту і знову ж таки унеможливлює участь тут 

антикорупційної прокуратури.  

246-а. Хто за те, щоб відхилити, колеги? Проти? Утрималися? Дуже 

дякую.  

247-у: щодо  можливостей прокурору отримувати доступ до 

інформації. Аналогічно, пропонується відхилити, обмежує можливості  

застосування цивільної конфіскації, маю на увазі, практично. Тому 247-у, 

колеги,  пропозиція відхилити.  

Хто за те, щоб відхилити? Проти? Утрималися? Дуже дякую, колеги. 



248-а - також  є пропозиція відхилити. Да, є пропозиція відхилити. Хто 

за те, щоб  відхилити? Проти? Утрималися? Дуже  дякую.  

249 поправка. Аналогічна пропозиція  відхилити. Це все група 

поправок, які  по частинах розносять можливості  для прокуратури  

ефективно розслідувати, займатися справами по цивільній конфіскації, 

відповідно це все для збереження концепції варто відхиляти. 

249-а. Хто – за те, щоб відхилити, колеги? Проти? Утрималися? Дуже 

дякую, колеги. 

250-а – аналогічно, звужує повноваження прокуратури, а цього не 

потрібно в цьому випадку робити, маю на увазі, звужує порівняно з першим 

читанням.  

250-а. Хто – за те, щоб відхилити? 

 

СЮМАР В.П. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, да, Вікторія, але в нас, пам'ятаєте, вже була 

історія з експертизами, які встановлюються тільки через суд, і був через це 

скандал.  

Тому ще раз, колеги, 250-а, хто – за те, щоби відхилити? Проти? 

Утрималися? Дуже дякую, колеги. 

Я боюся, що ми, на жаль, в тій ситуації, коли дуже багато органів 

конкурує за звання найбільш корумпованої структури. 

Колеги, 251 поправка. Також є пропозиція відхилити 251 поправку. Хто  

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

252 поправка. Також є пропозиція відхилити, тому що і так в нас є 

кримінальна відповідальність за незаконне розголошення і персональних 

даних, і таємниці слідства, відповідно... 

 

_______________. (Не чути)  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу? 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, власне, всіма суб'єктами, які за посадою 

зобов'язані тримати таємницю слідства.  

Тому 252-у, колеги, є пропозиція відхилити. Хто за те, щоби відхилити 

252-у? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 

Так, колеги, ще трохи дзеркальних правок. 253-я, 254-а і 255-а - 

пропоную одним голосуванням відхилити, дзеркальні, до того, що вже 

розглядали. 

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

Так, мені здається, ще в нас трохи дзеркальних правок: 256-а, 257-а, 

258-а. Також, колеги, пропозиція відхилити одним голосуванням як 

дзеркальні.  

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

І 259 поправка – також є пропозиція відхилити. 

Хто за те, щоб відхилити? Дзеркальна до того, що вже розглядали. Є. 

Да? Хто – проти? Утримався? Дуже дякую. 

Пані Вікторія, 260 поправка ваша.  

 

СЮМАР В.П. (Не чути) 

  

_______________. Виключити зміни про Нацполіцію.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо я правильно розумію, то тут йдеться про те, що 

ви хочете виключити можливість звільняти співробітників Нацполіції через 

фактично рішення суду. Ну, да, отут… 

 

СЮМАР В.П. Ні. Вибачте. Це щось, я не знаю. …. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Можливо, просто… Ну, добре, колеги. Тоді 

все-таки пропозиція 259-у, 260-у, 261-у і 262-у відхилити. Одна правка, я так 

розумію, в принципі, помилкова і ще 3 з мною названих такі, що ми вже 

відхиляли вище в інших нормах. Пропозиція щойно озвучені поправки 

відхилити. 

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

колеги.  

Рухаємося далі. 263 поправка – аналогічно пропонується її відхилити, 

тому що вона виключає участь АРМА в управлінні конфіскованими, точніше, 

в управлінні активами, які конфісковані в результаті цивільної конфіскації. 

Ну, це неправильно. Спеціально уповноважений орган для цього створений, 

має відповідно лишатися. Тому пропозиція 263 поправку відхилити, колеги. 

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

264 поправка аналогічного характеру, про обмеження, точніше, не 

обмеження, а, якщо я правильно розумію, то взагалі виключення АРМА з цієї 

категорії справ. Також є пропозиція 264-у, колеги, відхилити.  

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

265 поправка, колеги. Також є пропозиція цю поправку відхилити,  але, 

Дмитре, допоможіть мені з… 

 

________________. Тут автор поправки залазить у редакцію статті, яку 

ми, в принципі, і не чіпаємо. Тобто це загальне визначення управління 

активами, які є зараз у Законі про АРМА, і те, що тут пропонується, 

особливого сенсу немає. Але головний аргумент, що не треба нам зараз цим 

законом змінювати все визначення управління активів. Ми тільки додали 

свою частинку щодо необґрунтованих активів, а решту не чіпляємо, бо 

можемо щось… помилитися. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, колеги. 



 

________________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, чесно кажучи, не бачачи повністю норми, 

яку пропонується редагувати, і ще розуміючи, що це норма, яку не чіпало 

перше читання, як ми знаємо, іноді різниця між "та" і "або" може бути в 

кілька мільйонів, мільярдів і так далі. Тому пропозиція…  

 

________________. …..зараз така редакція: "забезпечення і збереження 

активів та їх економічної вартості". А буде "або їх економічної вартості". 

Тобто… 

 

СЮМАР В.П. А що таке "економічна вартість активу"? Це… 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто, виходить, що можна зберегти економічну 

вартість, не зберігаючи актив. Це трошки нонсенс.  

265-у, колеги, тоді пропозиція відхилити. Хто за те, щоб відхилити? 

Проти? Утрималися? Дуже дякую, колеги.  

266 поправка. Також пропозиція відхилити, зокрема, тому що ми 

говоримо про норму, яку не чіпало перше читання. Ні-ні, чіпало, вибачте,  

перше читання. Але тут зовсім  інша редакція, значно вужча, ніж  

пропонувалася в першому  читанні. Тому, колеги, пропозиція  цю поправку 

266 відхилити.  

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

267 поправка.  Також пропозиція відхилити. Якщо я правильно  

розумію, то в руслі загальному усунути АРМА від  управління  активами, які 

через  цивільну  конфіскацію конфісковуються, суперечить  концепції 

законопроекту та в принципі функціям АРМА. Пропозиція - відхилити.  

267-а. Колеги, хто  за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? Дуже 



дякую, колеги.  

268 поправка. Аналогічно, пропозиція - відхилити, колеги, бо виходить 

за межі  пункту, який редагує перше  читання. Правильно я розумію?  Да. 

Пропозиція тому відхилити і  не чіпати того, що   не є предметом 

законопроекту.   

268-а. Хто за те, щоб відхилити?  Проти? Утримався? Дякую,  колеги.  

Так, 268-а, 269-а. Аналогічно, пропозиція - відхилити, бо змінює речі, 

які взагалі виходять за межі предмета цього законопроекту, а саме поріг для 

вартості активів, якими має займатися АРМА.  

Хто за те, щоб  269-у, колеги, відхилити.  Прошу визначатися. Дякую 

дуже. Хто – проти? Утримався? Дуже дякую.  

270-а, колеги, також є пропозиція відхилити, тому що  це фактично 

буде руйнувати редакцію, яку ми  в великих трудах тут збираємо.  

270-а. Хто за те, щоб відхилити, колеги.  Проти? 

Прошу?  

 

СЮМАР В.П. Автори  просто хочуть усунути АРМУ, тобто, щоб ці 

активи не були  реалізовані. Правильно? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Там є дві групи поправок. Одні хочуть, щоби, в 

принципі, АРМА цим не займалася, а був порядок виконавчої служби, а інші 

намагаються влізти в загальний, визначений для АРМА, поріг для вартості 

активів, якими має займатися АРМА, відповідно до своєї компетенції, ну, і в 

такий спосіб це питання фактично працездатності і ефективності АРМА, що 

взагалі не має зачіпати цей законопроект. 

 

СЮМАР В.П. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо активи реалізовані, а людина іде в 

Європейський суд з прав людини - і отримує яке рішення? Ну, тут залежно 



від того, яке буде рішення. 

 

_______________. Для перегляду судового рішення є окрема інстанція. 

Якщо є рішення міжнародної інституції, яким було визнано порушення 

зобов'язань іншим рішенням суду національного, то це є підставою для 

відкриття провадження нового. Це, по суті, є як виняткова обставина... 

 

СЮМАР В.П. (Не чути) 

  

_______________. Ну, буде компенсація, ну, це вже інший механізм. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тому 269-а - пропонується все-таки 

відхилити цю поправку. Хто – за те, щоби, колеги, відхилити поправку? 

Проти? Утримався? Дуже дякую, колеги. 

270 поправка, аналогічно, колеги, пропонується відхилити, так, 

пропонується відхилити, тому що, знову ж таки, тут нема цивільної 

конфіскації, а є тільки, да, тут прив'язка до вироку, як і по всім цим 

поправкам.  

Пропозиція - відхилити, 270-а. Хто – за те, щоби відхилити, колеги? 

Проти? Утримався? Дуже дякую, колеги. 

271 поправка - також є пропозиція відхилити, тому що фактично тут 

пункт суперечить тому, про що є, в принципі, стаття.  

271-а, колеги, пропозиція - відхилити. Хто – за? Проти? Утримався? 

Дуже дякую. 

272 поправку також, колеги, пропозиція відхилити. Фактично тут 

статтю, в якій три частини, пропонується втиснути в одну коротку, стислу, і 

це ставить під загрозу взагалі працездатність АРМА, якщо я правильно 

розумію, в частині управління готівковими коштами.  

272 поправку, тому, колеги, пропозиція відхилити. Проти? 

Утрималися? Дуже дякую. 



273 поправка. Пропонується відхилити як таку, що виходить за межі 

регулювання цього законопроекту в принципі.  

273-я, колеги. Хто за те, щоби відхилити? Проти? Утримався? Дуже 

дякую, колеги.  

274 поправка. Знову ж таки тут пропонується, щоби… пропонується 

вийти за межі пункту першого читання, в редакції першого читання, і 

доцільності в цьому особливо не вбачається.  

274-а, колеги. Хто за те, щоби відхилити? Проти? Утрималися? Дуже 

дякую. 

275-а, колеги. Ну, також суперечить концепції законопроекту, виглядає 

як технічна правка, але насправді ні. Пропонується відхилити – 275-а. 

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

276-а. 276-у – пропозиція відхилити. Тут фактично йдеться про 

редакцію, про виключення редакції першого читання, про можливість 

отримувати для Державного бюро розслідувань інформацію з реєстрів і так 

далі. Ну, це те саме, що ми проговорювали вище, що Державне бюро 

розслідувань для того, щоб по цьому пункту працювати, відповідно має 

отримувати інформацію. Правка пропонує цю можливість отримувати 

інформацію виключити. Для того, щоби ДБР могло свої повноваження щодо 

цивільної конфіскації здійснювати, то є пропозиція 276 поправку відхилити. 

Хто за те, щоб відхилити цю поправку? Проти? Утримався? Дуже 

дякую.  

277-а - аналогічного  характеру поправка, також є пропозиція 

відхилити.    

Хто за те, щоб 277-у відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже, 

колеги. 

278 поправка. Пропонується додати до можливості доступу до  

інформації  за рішенням суду. Тут не така  інформація, яка  подібних речей… 

яка мала би  потребувати рішення суду. Щоб  не ускладнювати роботу, 

пропозиція цю  поправку, 278-у, відхилити.   



Колеги, хто за те, щоб  відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже, 

колеги. 

279-а – аналогічно, щодо  додавання за  рішенням суду. Немає  тут 

потреби в рішеннях суду і  повсюдно вище ми не додавали рішення суду. 

Тому  пропозиція - 279-у відхилити. 

Колеги, хто – за,  279-у відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже, 

колеги.  

280-а. Також пропонується виключити  одну із  можливостей доступу 

до інформації. Пропонується відповідно цю  поправку також відхилити, 280-

у.  

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

281-а – аналогічна, про  додавання вимог доступу до інформації тільки 

за  рішенням суду. Пропозиція - відхилити.  

Хто – за, колеги, 281-у відхилити? Проти? Утримався? Дуже дякую, 

колеги. 

282 поправка. Також  є пропозиція її відхилити, тому що фактично 

вона, якщо правильно розумію, пропонує виключити  можливість залучати 

експертів, і, вибачте, я розгубилася, я просто не можу зрозуміти, кому 

залучення експертів заважало. Але в будь-якому  разі є пропозиція цю 

поправку 282-у відхилити.  

Колеги, хто за те, щоб  282-у відхилити? Проти? Утримався? Дякую 

дуже. 

Далі: 283 поправка. І так Цивільний процесуальний кодекс у нас 

визначає, в якому порядку залучаються експерти, тому тут в частковій нормі 

немає необхідності встановлювати окремий порядок. Пропозиція - 283-ю  

відхилити. 

 Хто за те, щоби відхилити? Проти? Утрималися? Дуже дякую, колеги.  

284 поправка, є пропозиція відхилити. Йдеться про обов'язкову 

експертизу  у всіх випадках визначення вартості, але це трошки забагато, 

якщо я правильно розумію, є пропозиція відхилити цю поправку, 284-а.  



Колеги, хто за те, щоби 284-у відхилити? Проти? Утримався? Дуже 

дякую, колеги.  

285 поправка. Також є пропозиція її відхилити, оскільки знову ж таки 

виключається одне з можливостей залучення експертів. Незрозуміла логіка, 

правда.  

285-у, колеги, хто за те, щоби відхилити? Проти? Утримався? Дякую 

дуже, колеги.  

286-а, фактично поправка про те, щоб не можна було залучати 

міжнародних експертів, але це щонайменше, мені здається, дивна трошки 

поправка. Можливість залучати міжнародних експертів має бути, іноземних, 

мається на увазі, експертів, тому що, як неодноразово звертали увагу органи 

правоохоронні, є такі сфери, в яких, в принципі, не сильно в Україні є 

експерти, а для слідства вони потрібні. Тому 286-у, колеги, пропозиція 

виключити.  

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

287 поправка - про те, щоби не мати анонімних повідомлень про 

необґрунтовані активи. Відхиляли це вже. Анонімна заява про злочин може  

бути, тому і тут нема проблеми, щоб була. Пропозиція - відхилити, 287-а.  

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

288 поправка. Але, чесно кажучи, не зрозуміло, що конкретно зробити. 

Абзац 16 і в редакції, а далі - не зрозуміло. Викласти в редакції? Видалити ці 

словосполучення? 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, колеги, в будь-якому разі є пропозиція цю 

поправку відхилити, тому що так вона сформульована, що насправді до кінця 

не зрозуміло, що конкретно автор поправки взагалі просив зробити. Тому 

пропозиція 288-у, колеги, відхилити. 

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



Олександре, я перепрошую. Ми фіксуємо, да, результати голосування? 

Дякую дуже.  

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, я зрозуміла. Ну, ми дійдемо до цього, і в мене 

також буде по цьому пропозиція. Да. 288-у ми відхилили. 

Колеги, 289-а і 290-а – аналогічні, дзеркальні, і 292-а. 289-а, 290-а і 292-

а – аналогічно до того, що ми вже відхиляли. Тому пропозиція ці також 

відхилити. 

Колеги, хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? Концептуально 

утрималися? 

Так, колеги, 291 поправка. Пропозиція відхилити, тому що цей пункт 

ми і так змінюємо. Дмитре, по цій поправці порадьте мені, будь ласка, чи ми 

можемо… 

 

_______________. Тут, по суті, те саме, просто автор пропонує не 

новий пункт у перелік підстав для звільнення, а додати цю підставу у вже 

існуючий пункт. Але оскільки це окрема підстава, ми всюди це окремим 

пунктом по всіх інших законах прописували, то і в Закон "Про державну 

службу" краще окремим пунктом, плюс той  пункт, який  він хоче доповнити, 

ми змінюємо  законопроектом  1029, тобто там вийде плутанина. Технічне 

питання, тому… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто в будь-якому разі воно так не виходить. 

Тому, колеги,  291 поправку також є  пропозиція відхилити. Хто за те, 

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

Далі ще у нас трохи дзеркальних поправок: 292-а, 293-я, 294-а. Є 

пропозиція  відхилити. Дзеркальні до того, що вже відхиляли.  

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



Ще група поправок  дзеркальних: 295-а, 296-а,  297-а. Також є 

пропозиція  відхилити, колеги, як дзеркальні.  

Хто за те, щоб відхилити?  Проти?  Вони всі  аналогічної конструкції, 

там пан  Власенко пропонує прив'язатися до вироку. Колеги, "за" ми 

зафіксували. Хто  - проти? Утримався? Вікторія, один. Дякую дуже, колеги.  

Колеги, ми вже близько  до фінішної прямої.  

298 поправка. Також є пропозиція відхилити. Є пропозиція відхилити 

цю поправку, колеги.  

Хто за те, щоб  відхилити 298-у? Проти? Утримався? Дякую дуже.  

Колеги, ще група дзеркальних поправок:  299 і 300.  Аналогічно є 

пропозиція  відхилити як такі, що  вже відхиляли  вище.  

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

301 поправка.  Є пропозиція відхилити. Але, Дмитре, допоможіть,  будь 

ласка, з аргументацією… 

 

_______________. Відхилити, тому що пропонується не припиняти 

повноваження  судді, а звільняти, це  інша процедура, і там  відповідно інший 

порядок. Це все-таки більше  підходить до  припинення  повноважень. Це 

автоматична річ. Якщо є вирок чи рішення щодо необґрунтованих активів, то 

без особливої процедури, без особливого рішення їх повноваження судді 

припиняють. І ми не вводимо якійсь новий порядок, ми просто додаємо ще 

одну підставу. Тому це інша концепція регулювання цього питання, її треба 

відхилити, бо суперечитиме іншому.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, колеги, тому 301 поправку пропозиція 

відхилити. Справді, тут ідеться про те, щоб замість припинення повноважень 

судді, які відбуваються автоматично, йти по процедурі звільнення, яка 

абсолютно не автоматична і яку Вища рада правосуддя місяцями часто не 

розглядає. Тому 301-у пропонується відхилити. Хто за те, щоб відхилити, 

колеги? Проти? Утримався? Дуже дякую. 301 відхилена.  



302-у, 304-у, колеги, пропоную відхилити як дзеркальну. 302-у, 303-ю і 

305-у пропоную відхилити як дзеркальні, колеги. Хто за те, щоб як 

дзеркальні відхилити? Колеги, хто за те, щоб відхилити? Проти? 

Утрималися? Вікторіє, дякую дуже. 

304 поправка. Також пропозиція відхилити. А, ні, чекайте, 304 

поправка… Колеги, 304 поправка, 307 поправка – це стосується, і Вікторіє, я 

так розумію, ваша поправка помилково потрапила туди, а мала стосуватися 

тут. 

 

СЮМАР В.П. Бо у нас, на жаль, 20 стаття в порівняльній таблиці… (Не 

чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозуміла. О'кей, давайте тоді в такому ключі 

розглядати. Дивіться, ідеться в цій нормі першого читання про можливість 

звільнення судді Конституційного Суду України в разі набрання законної 

сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його 

рахунок за вказівкою іншими особами, необґрунтованими та стягнення їх в 

дохід держави. 

Чесно кажучи, колеги, в цій статті, частині є відверта проблема. І 

полягає вона в тому, що в Конституції України, в Конституції зафіксований 

вичерпний закритий перелік підстав для звільнення суддів Конституційного 

Суду. І такої підстави як набрання законної сили рішенням суду не 

передбачено в принципі. У нас може бути два варіанти, колеги. Я спробувала 

в своїй поправці запропонувати  редакцію, в якій  ми фактично рішення суду 

про визнання активів необґрунтованими прирівнюємо до  вчинення істотного 

дисциплінарного  проступку, а вчинення істотного дисциплінарного  

проступку - це передбачено  Конституцією України: підстава  для  звільнення 

судді Конституційного Суду.  

Або другий варіант. Ми можемо просто  виключити норму про 

звільнення суддів Конституційного Суду. Давайте, колеги, обміняємося 



думками. Що скажете з цього приводу?  

Вікторія, будь ласка. 

 

СЮМАР В.П. Дивіться, ми тут зараз  говоримо про можливість  

визнання закону  неконституційним. Це серйозна  історія, так. Тому вона 

невипадкова, і для того, щоб цього не сталося, очевидно, треба тут цю норму 

точно  з першого читання забирати. А  в який спосіб, тобто треба приймати  і  

виключення цієї норми, але при цьому  додавати, можливо, от норму про 

дисциплінарний проступок. Але чи не буде тоді це  винятком порівняно з  

іншими суддями?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А  ми по інших суддях передбачили  припинення 

повноважень. 

 

СЮМАР В.П. Припинення повноважень – так. Але прирівняння до цієї 

кваліфікації… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А там інші  різні статті Конституції, різні підстави. 

 

СЮМАР В.П. Тоді я  вважаю, що  і виключення цієї позиції, і 

включення  вашої позиції - це буде адекватним урівноваженням, так дві 

позиції. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які  ще будуть думки з цього приводу, колеги? 

Колеги, я, насправді, вагаюся,  тому що, з одного боку, абсолютно  

логічно і правильно, коли суддя Конституційного Суду, так само, як і  всі 

решта посадовців,  і іже з ними, звільняються, якщо його   активи незаконні і 

необґрунтовані, і на це є рішення суду; з іншого боку, справді,  є великий 

ризик  потрапляння в Конституційний  Суд з цим законопроектом, а 

Конституційний Суд може виходити за межі конституційної скарги та 



конституційного подання в даному випадку.   

Відповідно, колеги, якщо  ваша ласка, я би все-таки пропонувала  

врахувати поправку 304 і виключити, напевно, 27 пункт, в принципі, для 

того, щоб не гратися в формулювання, в яких Конституційний Суд може 

побачити порушення Конституції України.  

Що скажете, колеги? Галина, будуть якісь думки з цього приводу? Ні? 

О'кей.  

Колеги, тоді пропозиція - 304 поправку врахувати. 

 

СЮМАР В.П. Якщо можна, чисто для стенограми, мою поправку в цей 

пункт записати теж. Вона у відповідності була подана до порівняльної 

таблиці.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я би із задоволенням просто цю поправку також 

врахували, але в неї просто тут немає номера. Якщо ми ту позначимо як 

враховано, то можуть бути потім проблеми з редакцією.  

Тому, колеги, пропозиція - 304 поправку врахувати. І у зв’язку з цим 

307-у відповідно відхилити.  

Тому таке голосування: 304-у - врахувати, 307-у – відхилити. Хто за 

таку конструкцію, колеги, прошу підтримати? Проти? Утрималися? Дякую 

дуже, колеги. 

Далі, колеги. Ми по 302-й і 303-й визначилися уже. По 304-й ми 

врахували, 305-у і 306-у, колеги, також пропозиція відхилити як дзеркальні 

поправки. І 308-у, правильно?  

Колеги, тоді 305-у, 306-у і 308-у пропозиція як дзеркальні зараз 

відхилити. Прошу підтримати. Хто – за? Проти?  Утрималися? Дякую дуже 

колеги.  

Колеги, буквально дві поправки лишилися: 309-а і 310-а нашого колеги 

Володимира Кабаченка. Є пропозиція обидві ці правки врахувати, вони 

раціональні, вони про те, щоб додати до норм "в порядку цивільного 



судочинства". Це логічно, тому що ці справи про визнання  активів 

необґрунтованими, вони і розглядаються в порядку цивільного судочинства, 

але не бачу проблеми ці дві поправки врахувати, оскільки вони однакові за 

змістом, але просто до різних пунктів. Пропозиція 309-у, 310-у одним 

голосуванням врахувати. 

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

І 311-а в нас є ще одна поправка. Вікторія, ваша поправка. "Вказівка" 

замінити на "розпорядження" по всьому тексту статті. Ну, просто вона в нас 

остання. Ми обговорювали це питання. Розпорядження, я так розумію, може 

сприйматися так, наче це має бути якийсь формалізований документ – 

розпорядження. Натомість вказівка – ні. 

Дмитре, може, ви допоможіть нам ще з вашим коментарем. 

 

_______________. Так, може бути, сприйматися, що має бути 

формалізовано, плюс може розумітися, що повинні існувати якісь відносини 

підпорядкування, тобто не можуть бути це якісь друзі чи хтось інший. Також, 

я дивлюся, в Кримінальному кодексі є стаття про виконання наказу або 

розпорядження. Йдеться про незаконні накази або розпорядження, тобто ми 

тоді заліземо ще сюди і відповідно буде певна неузгодженість. Я би все-таки 

залишив вказівку, щоби не створювати суперечності. 

 

СЮМАР В.П. Ну, я свою логіку вже багато разів пояснювала в цьому 

контексті. Мені здається, що вказівка – надто розмитий термін, який може 

застосовуватись і буде предметом зловживань в даному законі. І я би дуже не 

хотіла, щоб його використовували не з метою боротьби з корупцією, а з 

метою, ну, скажемо так, у відповідності зі словом вказівка – це можна 

застосувати до любого, хто коли-небудь вів розмову з будь-ким про купівлю 

третьою особою будь-якої… чи купівлю будь-якої нерухомості, активів і 

тому подібне.  

Я думаю, що тут нам би чіткість не завадила, більше чіткості в цьому… 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В мене просто єдине. Я, чесно кажучи, була 

налаштована десь на врахування цієї поправки, але єдине, що мене зараз 

дуже стримує – це те, що пан Дмитро говорить, що є в нас в Кримінальному 

кодексі стаття, в якій фігурує розпорядження. І якщо в нас піде історія 

контекстного так званого, системного тлумачення, то справді може статися 

тлумачення, коли, ага, оскільки там розпорядження і воно сприймається як 

відносини субординації, то щоб у нас не було потім звуження до того, що тут 

розпорядження може також бути застосовано тільки до випадків, коли є 

відносини субординації. 

 

СЮМАР В.П. Мені здається, там немає відносин субординації. (Не 

чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дмитре, що скажете? 

 

_______________. Розпорядження має інший трошки зміст. Тобто і 

оскільки у Кримінальному кодексі воно застосовується саме в контексті 

наявності чи відносно підпорядкування, чи якихось формалізованих 

відносин, то це може… То ми не вирішимо проблему із вказівкою. Ми просто 

ще створимо іншу проблему, і буде розпорядження тлумачитися чи вузько, 

чи суперечливо. А чіткості це не додасть просто, якщо за вашою логікою. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, якщо ваша ласка, я би все-таки пропонувала, 

напевно, зараз з урахуванням того, що ми почули, відхилити цю поправку. 

Бо, справді, можуть бути, скажімо, різні тлумачення і там, і там. Але у 

випадку розпорядження ще й додається ще один ризик системного 

тлумачення по іншим статтям Кримінального кодексу. Тому… 

 

СЮМАР В.П. Залишається ризик зловживань… (Не чути) 



Я не хочу, щоб це було інструментом політичних зловживань і … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, але тут просто питання в тому, що слово 

"розпорядження", воно фактично, ну, не вирішить цього, бо як вказівка... От 

нас зараз сидить тут скільки? Чотирнадцять людей, да? І ми можемо по-

різному тлумачити як вказівку, так і розпорядження, абсолютно в такому 

самому режимі. 

 

СЮМАР В.П. Я погоджуюся. Дивіться, насправді мова ж тут іде про ці 

треті особи, про які багато тут дискутувалося, і це була недарма дискусія, 

тому що ми зараз говоримо про активи третіх осіб і інші речі, це стосується 

простих людей. Ми повинні це розуміти, це стосується не чиновників, не те, 

що є в їх власності, не те, що здобуто в їх інтересах їхнього використання, це 

стосується майна третіх осіб, простих громадян України, яке може бути 

конфісковане, якщо ви колись вели... якщо ви як чиновник колись вели про 

це мову. Ви розумієте, це серйозна історія, це під порушення прав людини і 

такі речі говорити. Якби це прямо чиновника стосувалося – не було би в 

цьому... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, все зрозуміло, Вікторія. Але тут просто питання в 

тому, що є ризик того, що якщо ми викладемо в редакції "розпорядження", то 

тоді по третім особам можна буде тільки тоді, коли є відносини субординації, 

а це також фактично нас звужує до того, в нас просто треті особи – це 

фактично, давайте дивитися правді в очі, це найбільше поле осіб, до яких і 

варто застосовувати це стягнення, тому що в усіх майно, активи на кумах, 

сватах і троюрідних бабусях. 

 

_______________. Тут є питання: чи стосується цивільна компенсація 

незаконного збагачення? 

 



СЮМАР В.П. Тут про членів сім'ї, не про троюрідних бабусь, тут про 

третіх осіб.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну правильно. Так треті... про третіх осіб, і тому... 

 

СЮМАР В.П. Але третьою особою може бути будь-яка людина. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, але якщо буде розпорядження і системне 

тлумачення по всьому... в порівнянні з іншими статтями Кримінального 

кодексу, то може статися таке тлумачення, що "за розпорядженням" буде 

стосуватися тільки тих випадків, коли можна показати, що треті особи 

знаходяться із суб'єктом у відносинах субординації. Розумієте? А бабуся, 

кум, сват, брат і решта, вони не є у відносинах субординації. Тут моє 

питання, щоби не сталося так, що ми фактично найважливіше поле з 

конструкції норми третіх осіб не звузимо до випадків, які, ну, м'яко кажучи, 

не поширені, от в чому питання. 

Тому, колеги, якщо ваша ласка, я би пропонувала відхилити все-таки 

цю поправку і лишити "за вказівкою" для того, щоби ми потім не опинилися 

із мертвою нормою. 

Колеги, хто за те, щоб 311 поправку відхилити і лишиться редакція, як 

ми вже пройшли по першому читанню. Колеги, хто – за? Проти? Утримався? 

Що у нас з рішенням? Ухвалене рішення? Добре, колеги, тоді 311 поправка 

відхилена.  

Ми маємо ще проголосувати тепер порівняльну таблицю в цілому з 

врахуванням тих… Прошу? (Загальна дискусія) 

Да, більшість від присутніх, там норма така.  

Добре, колеги, тоді пропозиція порівняльну таблицю затвердити в 

цілому. Рекомендувати Верховній Раді ухвалити законопроект у другому 

читанні і в цілому. І якщо ваша ласка і ніхто не заперечує, то доручити 

Анастасії Красносільській доповідати цей законопроект в другому читанні.  



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

Шкода насправді, бо мені здається, ми максимально по поправкам 

пройшлися. І де можна було врахувати, щоб не розбалансовувати 

законопроект, ми врахували. Воно так виглядає, наче ми багато правок 

відхилили, але в цьому конкретному випадку це неминуче було. 

Добре, колеги, із законопроектом 1031 ми завершили. 

Є пропозиція хоча б почати розглядати законопроект 1010. (Шум у 

залі) Колеги, хоча б почати… Колеги, я не їла з самого ранку. Ми просто не 

зберемося. (Шум у залі) 

 Колеги, просто дивіться, ми є в наступній ситуації. У нас доповідачем 

по законопроекту 1010 є Галина Янченко. Відповідно в законопроекті, якщо я 

не помиляюся, Галино, нагадайте мені, 230 поправок… Ой, 130 поправок. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Ні, там значно менше поправок. Дивіться, колеги, 

насправді у нас залишився останній законопроект, який наш комітет все ніяк 

не може родить і винести на пленарне засідання. В цьому законопроекті 

втричі менше правок, ніж в попередньому, це по-перше. По-друге,  більшість 

правок, вони є однотипними, і я думаю, що  ми зможемо  їх розглянути 

значно  швидше.  

Тому є пропозиція  спробувати, ну, принаймні, почати… розглянути. 

Працювати в режимі6 зупинятися лише  на тих правках  і обговорювати, по 

яких  є питання по пропозиції, наприклад, їх  відхилити чи прийняти, і  

подивитися, що ми встигнемо сьогодні.  Тому що інакше… інакше… (Шум у 

залі) 

 Колеги, якщо  ми  не розпочнемо  роботу над ним сьогодні, то  ми не 

зможемо його передати на пленарне  засідання цього тижня. Немає варіантів 

його  передати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги,  дивіться, я так  розумію, що завтра є  певні 

причини, чому  не може  бути доповідач по  цьому законопроекту. 



Відповідно ми не зможемо його  розглядати завтра, бо у нас доповідач по  

цьому питанню Галина Янченко, ми зможемо почати тільки  в четвер, 

можемо почати тільки  в четвер. Колеги, ми  почнемо у четвер, але це 

означає, що ми на цей  тиждень… у нас буде  засідання в  перерву. Ми з вами 

вже бачили, як виглядає засідання в  перерву. 

Вікторія… 

 

СЮМАР В.П. У нас фракція…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, фракція о п'ятій?  Я розумію. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. У мене аналогічно - фракція в п'ять, і тому я 

насправді  можу бути ще 15 хвилин.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги,  давайте хоча б 15 хвилин, почнемо…  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Нас точно  звинуватять в тому, що  ми не  заслухали 

переважну більшість представників меншості, а законопроект сенситивний. 

Насправді сенситивний, про це  і Володя заявляв, тому, чи нам треба поспіх, 

чи нам треба якість.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Галино, як  ви оцінюєте, ми в перерві в  засіданні, яке 

буде тривати  там  півтори години, зможемо цей законопроект опрацювати? 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Враховуючи нашу пунктуальність… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, тоді пропозиція. Дивіться, може  бути 

пропозиція наступного  характеру як варіант у  четвер зібратися… Давайте  

так, щоб ми  не заплуталися, так скажу. Перше, колеги, я звертаю  увагу, ми 

про це говорили, ще  коли починали розглядати  законопроекти, що в нас до  



1031 також можуть  виникнути якісь  суттєві зауваження до  фінальної 

редакції, яку ми  зробили, Головного юридичного  управління; і якщо  вони 

будуть, ми про це будемо знати  завтра зранку, я тоді проситиму колег 

зібратися все-таки завтра в перерві, щоб розглянути пропозиції до 1031. І 

тоді, колеги, в четвер зібратися і почати розглядати 1010. Зібратися, 

наприклад, на четверту п'ятнадцять… на другу п'ятнадцять, перепрошую. Не 

на другу тридцять, а на другу п'ятнадцять в четвер. Щоб ми могли розглядати 

цей законопроект. І щоб, справді, була присутня решта частини членів 

комітету, кому це може бути цікаво. Як щодо такої пропозиції? 

 

ЯНЧЕНКО Г.І.  Ну, в принципі, я особисто не заперечую. Насправді 

законопроект не є аж таким сенситивним. І в тому числі з громадськими 

організаціями, які були присутні на різного роду обговореннях із авторами, 

із, власне, тим, хто ініціював даний законопроект. По більшості пунктів вже 

зараз знайдено порозуміння і погодження, правда? Так. 

Насправді є тільки кілька моментів, які можуть викликати 

концептуальну дискусію, назвемо це так. Перше – це предмет. Але 

оскільки… ну, це предмет викриття. Але оскільки у нас законопроект 

називається "про внесення змін до Закону України "Про запобігання 

корупції" щодо викривачів корупції", то у нас сам законопроект дає відповідь 

на питання, про яких викривачів ми говоримо. В тому числі враховуючи той 

захист, який ми пропонуємо викривачам, а саме: фінансову компенсацію в 

межах 10 відсотків до, власне, активів, які можуть бути там виявлені, 

повернуті і так далі. Тобто перший момент не може бути дискусійним, тому 

що нам на нього дає відповідь сама назва законопроекту. 

Другий момент стосується розміру грошової винагороди. Але, в 

принципі, ми вже проводили з цього приводу певні дискусії і попередні 

консультації, що це є предметом, власне, розгляду в межах суду, в межах 

судового розгляду.  

І залишається із дискусійних, що ще залишається? Що у вас, колеги, є 



дискусійним щодо цього законопроекту? 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Колеги, я ще раз нагадаю. Коли ми починали 

розглядати цей законопроект, зокрема колега Кабаченко говорив, що у нього 

є ряд суттєвих зауважень, зараз ми не можемо від його… Зараз ми не можемо 

без нього його розглядати, це буде некоректно.  

В даному випадку, чи зможемо ми вкластися в межах, власне, 

міжсесійного, міжпленарного засідання? Якщо Галина говорить про те, що є 

3-4 концептуальних речі, проговорили їх, прийняли – нема питань. Але зараз 

просто ми не маємо фактично меншості і ми з Вікторією змушені будемо 

піти. Ну, щоб просто не було потім звинувачень, що ми щось там через 

коліно ламаємо, а це насправді, ну, нова сфера, тобто розширення існуючої 

сфери, щоб не було потім маніпуляцій про стукачів і тому подібне, що ми 

чули в цьому залі, то я пропоную працювати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, колеги, тоді справді є пропозиція 

законопроект 1010 почати розглядати в четвер, починаючи з 2:15, зокрема 

наш колега Володимир Кабаченко дуже цим законопроектом цікавився. Я 

думаю, буде неправильно, якщо ми без решти колег будемо розглядати.  

В той же час, колеги, я прошу вас зарезервувати все-таки завтра час для 

засідання комітету на випадок, якщо будуть зауваження Головного 

юридичного управління і нам доведеться їх опрацювати. Я зі свого боку 

повідомлю про це, щойно я про це дізнаюся від юридичного управління, але 

прошу тримати цей час зарезервованим і, да, молитися, що це не 

знадобиться. 

Добре, колеги, на цьому… Завтра засідання о 14:30 в разі потреби. В 

четвер на 14:15 по законопроекту 1010.  

На цьому дякую дуже. Засідання закрите. Дякую.  

 

 


