
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань антикорупційної політики 

(у режимі відеоконференції) 

29 квітня 2020 року 

Веде засідання голова Комітету РАДІНА А.О. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, доброго дня ще раз! У нас є кворум, в нас є 

Володимир Кабаченко, наш секретар. І ми можемо починати засідання 

комітету. Ми отримали достатню кількість згод, більше десяти, для проведення 

комітету в режимі відеоконференції, відповідно цілком правомочні  працювати. 

Хочу почати з того, що ще раз привітати з днем народження нашу колегу 

Галину Янченко. Галино, усіляких професійних здобутків, щиро вітаємо! Чим 

зможемо, допоможемо завжди. 

Ви бачите проект порядку денного, колеги. У нас сьогодні законопроекти 

в поряду антикорупційної експертизи. Я би пропонувала до цього порядку 

денного додати ще пункт «Різне», в ньому буде питання від мене. До нас 

надійшов на комітет запит про роз’яснення комітету. І, наскільки я знаю, 

Володимир Кабаченко ще ініціював розгляд питання - запрошення деяких 

органів на засідання комітету в «Різному». Правильно? 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Так.  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Анастасія, я також хотів би в «Різному» підняти те 

питання, яке я піднімав в чаті, але щоб відповідало всій нашій практиці, про те, 

щоб ми на черговому засіданні заслухали, розглянули Програму уряду, дали 

антикорупційну експертизу, як це відповідно до нашої процедури. Просив би це 

питання підняти в «Різному», щоб ми на наступне засідання могли вже винести 

по суті. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже.  



Колеги, з урахуванням тих пунктів, які озвучені в «Різному», чи ми готові 

затвердити порядок денний одразу за основу і в цілому для економії часу на 

багатьох голосуваннях? Да, колеги? Дякую дуже. 

Тоді пропозиція, порядок денний вам наданий, законопроекти в порядку 

антикорупційної експертизи і озвучені 3 питання в «Різному» затвердити 

одразу за основу і в цілому. Як ведеться, колеги, поіменне голосування. Я, з 

вашого дозволу, буду називати і будемо фіксувати. 

Анастасія Радіна – за. 

Ярослав Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Олена Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Галина Янченко. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Анатолій Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Жмеренецький. Мікрофон! Мікрофон! 

 



ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Роман Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Красов. Не бачу поки Олексія, пропущу. 

Андрій Одарченко. Андрію! 

 

ОДАРЧЕНКО А.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Антон Поляков. 

 

ПОЛЯКОВ А.Е. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антоніна Славицька. 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Валерія не бачу. І не бачу Вікторію Сюмар. 

Олександр Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ірина Фріз. 

 

ФРІЗ І.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чорний. 



 

ЧОРНИЙ В.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

І Іван Шинкаренко. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире, я думаю, у нас одноголосне рішення, да?  

Можемо рухатися далі. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. 15 – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прекрасно, колеги. Тоді пропоную рухатися по нашому 

порядку денному. Законопроекти в порядку антикорупційної експертизи. 

Спочатку, як домовлялися, розглянемо законопроекти, які за попередньою 

інформацією плануються для розгляду на найближчому позачерговому 

засіданні Верховної Ради. 

Перший законопроект, колеги, законопроект 2769: внесення змін до 

Виборчого кодексу України щодо визначення розміру застави, а саме: щодо 

зменшення розміру застави з розрахунку 4 розміри мінімальної заробітної 

плати на кожні 90 тисяч виборців, замість 10 тисяч, як згідно чинної норми.  

Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи: 

законопроект не містить корупціогенних факторів, відповідно відповідає 

антикорупційному законодавству.  

Чи є, колеги, якісь коментарі щодо цього законопроекту? Колеги, бачу, 

що немає. Тоді є пропозиція визначатися, бо справді дуже-дуже простий 

законопроект. 

Отже, пропозиція: законопроект 2769 визнати таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства. 

Анастасія Радіна – за. 



Ярослав Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Галина Янченко. Галина, мікрофон. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Володимир Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Анатолій Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Жмеренецький. 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Роман Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Одарченко. 

 



ОДАРЧЕНКО А.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Антон Поляков. 

 

ПОЛЯКОВ А.Е. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антоніна Славицька. 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ірина Фріз. Пані Ірино! 

 

ФРІЗ І.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І Іван Шинкаренко. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, одноголосно, мені здається. Да, Володимире? 

 

КАБАЧЕНКО В.В. 15 – за. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. Рухаємося далі, колеги. 

Наступний законопроект  - нашого колеги Антона Полякова. Да? Да, 

3329: про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від 

оподаткування доходів медичних працівників, які безпосередньо зайняті на 

роботах з ліквідації захворювання на коронавірусну хворобу, уточнено, що 

серед людей.  

Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи: не містить 

корупційних ризиків, відповідає антикорупційному законодавству. Фактично 

йдеться про те, щоб заробітна плата медиків, які задіяні в протидії епідемії, 

звільнялася від усіх податків і зборів. Єдине що, колеги, мушу зауважити, 

фінансово-економічне обґрунтування, як того вимагає стаття 91 Регламенту, не 

додано.  

Інших зауважень немає. І корупційних ризиків також не вбачається. 

Чи є щодо цього законопроекту коментарі? Колеги? Антоне? 

 

__________. Підтримати рішення комітету. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, дякую дуже.  

Тоді прошу визначатися: 3329 відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства з урахуванням коментаря по 91 статті Регламенту. Да, колеги? 

Анастасія Радіна – за. 

Ярослав Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Галина Янченко.  

 



ЯНЧЕНКО Г.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Анатолій Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Жмеренецький. 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іванісов Роман. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Одарченко. 

 

ОДАРЧЕНКО А.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антон Поляков. 

 

ПОЛЯКОВ А.Е. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антоніна Славицька. 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Ткаченко. 



 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ірина Фріз. 

 

ФРІЗ І.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І Іван Шинкаренко. Іване, мікрофон. Іване! 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. А то ми просто бачимо вашу темну фігуру 

на світлому фоні – і все. 

Далі, колеги, наступний законопроект - 3297… Колеги, наступний 

законопроект 3297: внесення змін до «Прикінцевих положень» Господарського 

кодексу України (щодо звільнення від обов’язків сплати штрафу, неустойки, 

пені і так далі за прострочення грошових зобов’язань під час дії карантину і в 

30-денний день – строк після завершення карантину, відповідно який ми маємо 

для запобігання поширенню COVID-19). Проект висновку за результатами 

антикорупційної експертизи: відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства. Я додам, вимогам часу також відповідає. Ми маємо якось 

підтримувати бізнес, який страждає від так званого локдауну. 

Щодо цього законопроекту, колеги, якісь коментарі? Не бачу піднятих 

рук. Тоді пропозиція визначатися. 3297 визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. 

Анастасія Радіна – за. 

Ярослав Юрчишин. 



 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Галина Янченко.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Анатолій Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Жмеренецький. 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Роман Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Одарченко. 

 

ОДАРЧЕНКО А.М. За. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Антон Поляков. 

 

ПОЛЯКОВ А.Е. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антоніна Славицька. 

Олександр Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ірина Фріз. 

 

ФРІЗ І.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чорний. Пане Вікторе, мікрофон.  

 

ЧОРНИЙ В.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Іван Шинкаренко. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Наступний законопроект, колеги, внесення змін… Я перепрошую, 

законопроект номер 3031: внесення змін до Закону України "Про приватизацію 

державного житлового фонду" щодо надання можливості приватизації 

житлового фонду, що перебуває в комунальній власності, колеги. Це 

законопроект нашого колеги Євгена Шевченка. Йдеться про можливість 

приватизувати житловий фонд, який знаходиться на території історико-

культурних заповідників, колеги.  



В мене змішані думки насправді щодо цього законопроекту, колеги, тому 

що фактично йдеться про те, що можливо буде приватизувати, наприклад, 

хатинку лісника на території заповідника, перетворити її на котедж і під час 

ремонтних робіт, наприклад, у цьому котеджі завдати шкоди охоронюваному 

відповідно законами історико-культурному заповіднику. Я просто нагадаю 

приклади заповідників, наприклад, «Чернігів стародавній». Це центр міста 

Чернігова, і там є споруди, які навколо цього можуть бути в житловому фонді, 

відповідно за цим законом підпадуть під приватизацію. Або такий заповідник, 

як «Качанівка», там прекрасний парк і також точно є те, що виглядає, як садиба 

лісника, яке може перетворитися на котедж. Така принаймні моя точка зору 

щодо цього законопроекту. 

Автор обґрунтовує появу цього законопроекту тим, що люди, які 

мешкають на території заповідника «Хортиця», також хотіли би приватизувати 

відповідно свій житловий фонд, але Закон про природно-заповідний фонд якраз 

забороняє будь-яку діяльність, яка може негативно впливати на стан історико-

культурних комплексів чи перешкоджає їх використанню за цільовим 

призначенням. 

Які щодо цього, колеги, законопроекту думки? Я хотіла би почути. 

Колеги, що скажете щодо цього законопроекту? 

Пане Анатолій, будь ласка. Пан Анатолій, і потім Володимир Кабаченко, 

бачу руку. Мікрофон. 

 

БУРМІЧ А.П. Ну, звичайно, ви все правильно сказали щодо того. Ви ж 

розумієте, якщо ті ж гуртожитки, ті ж музеї і все інше, хто його може 

приватизувати? Звичайно, чиновники, які сьогодні знаходяться при власті, чи 

вчора були, чи завтра будуть. 

Мені здається, так, це є ознаки корупції, тому що ми щось оставити 

повинні і майбутнім поколінням, і є, дійсно, недоторкані місця, і споруди, і все 

інше. Я вважаю, що не можна такий закон приймати, він містить корупційну 

складову. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир, будь ласка. Була піднята рука. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. По-перше, щодо цього законопроекту відсутній 

висновок ГНЕУ. По-друге, я можу зрозуміти спеціальну доцільність цього 

законопроекту, але він абсолютно «сирий», у ньому нема жодних запобіжників 

щодо можливого зловживання. І тому саме в цьому вигляді, я вважаю, що цей 

законопроект, він не співпадає із антикорупційною експертизою, і ми не 

можемо за нього голосувати, приймати в тому вигляді, в якому він є зараз. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, які ще думки щодо цього законопроекту? 

Колеги? 

 

__________. Голосуємо! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, колеги, але тоді, я так розумію, прозвучала 

пропозиція цей законопроект визнати таким, що не відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства, оскільки приватизація житлового фонду, що в 

комунальній власності на території історико-культурних заповідників, може 

сприяти вчиненню корупційних правопорушень у частині, власне, 

розпорядження, скажімо так, ласими шматочками землі, і відповідно може 

становити шкоду для охорони таких історико-культурних заповідників і їх 

збереження. Да, колеги? 

Прошу тоді по цьому визначатися. 

Анастасія Радіна – за те, щоби визнати законопроект таким, що містить 

корупціогенні фактори. 

Ярослав Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена Мошенець. 

 



МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Галина Янченко.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Анатолій Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Жмеренецький. 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Роман Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Одарченко. 

 

ОДАРЧЕНКО А.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антон Поляков. 

 

ПОЛЯКОВ А.Е. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антоніна Славицька. Антоніно, мікрофон. 



 

СЛАВИЦЬКА А.К. Я вибачаюсь. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Олександр Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ірина Фріз. Ірино! 

 

ФРІЗ І.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Віктор Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І Іван Шинкаренко. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, всіх назвала? Мені здається, да. Володимире, 

маємо рішення, да? 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Да, рішення маємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, колеги. 

Наступний законопроект у нас на розгляді, законопроект 2030:  

звільнення від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію 

громадських об’єднань осіб з інвалідністю, внесення змін відповідно в 

інформацію про такі громадські об’єднання і звільнення від адміністративного 



збору за зміни відомостей про прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – 

підприємця, що є особою з інвалідністю.  

Є негативний висновок Міністерства фінансів, бюджетний комітет нам 

говорить на цей законопроект, оскільки можливі втрати до державного 

бюджету, розрахунків до цього законопроекту немає. Однак в, скажімо, нашій 

профільній частині за результатами антикорупційної експертизи пропонується 

законопроект визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства, але звернути увагу на зауваження Міністерства фінансів 

України. 

Така, колеги, пропозиція. Чи будуть якісь інші думки? 

Пане Анатолій, будь ласка. 

 

БУРМІЧ А.П. Дивіться, ми попередньо на засіданнях лишили 

чорнобильців, які спасли нас фактично від тієї трагедії, яка була, тих пільг 

особисто ми їх лишили. А сьогодні пропонується, що для бізнесу, або 

юридичних осіб, або фізичних осіб, які проводять бізнес і є чорнобильцями, 

створити пільги. Ви розумієте, от в кінці 90-х – на початку 2000-х років 

фактично цей закон працював от в такому вигляді. Це були чорні діри: вся і 

розтаможка, і підакцизні товари – все проходило через ці пільгові зони. І, 

дійсно, держава втрачала дуже великі об’єми надходжень до бюджету. Я 

вважаю, що це є тут корупційна складова, і нам краще… Я вважаю, що тут є, в 

цьому законі, корупційна складова. Якщо надавати пільги чорнобильцям, то 

треба надавати особисто, в індивідуальному порядку. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ще раз. Я хочу уточнити, про що йдеться. 

Йдеться про сплату від адміністративного збору за державну реєстрацію 

громадського об’єднання, за державну реєстрацію відповідно зміни відомостей 

про таке громадське об’єднання і зміни відомостей про прізвище, ім’я, по 

батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця. Тобто тут про 

якусь бізнесову фактично складову не йдеться. Йдеться про елементарні 



реєстраційні дії, які, скажімо, так скажу, від обсягів коштів, які проходять або 

не проходять через ці громадські організації, або якими оперують відповідно 

такі фізичні особи – підприємці, ніяк-ніяк не залежить. Це фактично та 

невеличка плата за адміністративну послугу, яку ви сплачуєте кожного разу, 

коли приходите, наприклад, у ЦНАП для того, щоб змінити інформацію про 

себе в державних реєстрах. От про що йдеться. 

Тому, колеги, я би не погоджувалася, що тут є якась корупційна складова, 

оскільки, з усією повагою, це прості, прозорі платежі, і фактично надання такої 

пільги відображало б державну політику щодо стимулювання створення 

громадських організацій інвалідів. А вони, до речі, за своїм визначенням 

неприбуткові організації.  

А щодо ФОПів, ну, це про бізнесову діяльність, але знову ж таки 

адміністративний збір, він ніяк від результатів економічної діяльності такого 

ФОПа не збільшується, не зменшується. Тому тут не йдеться про корупційну 

саме схему. Хоча варто було б, звичайно, розрахунки знати. 

Колеги? А, Ярослав тримає руку. Ярославе, будь ласка. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Да, я повністю підтримую пана Анатолія в тому, що у 

нас через неверифіковані дані досить часто відбувалися маніпуляції, і люди, які 

мали спеціальний статус, і не лише чорнобильців, цим намагалися зловживати. 

Але тут у даному випадку повністю підтримую Анастасію, це дуже проста 

контракція, і у нас по фізичних особах – підприємцях це саме те, про що 

говорить пан Анатолій, це персональне як би полегшення. Тобто тут немає 

ніякого перетоку грошей, тут є, умовно кажучи, сплата реєстратору або 

несплата реєстратору. Ми, розуміючи, що треба підтримувати людей з, власне, 

відповідним статусом, просто розуміємо і підтримуємо. 

Тому я теж підтримую висновок комітету, що даний законопроект у цій 

сфері не містить корупційних ризиків, у цій сфері. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ярославе. Колеги, ще якісь коментарі? 



Тоді, колеги, я буду пропонувати визначатися по тому проекту рішення, 

який маємо. Законопроект 3020 визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. І прошу колег визначатися. 

Анастасія Радіна – за. 

Ярослав Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Галина Янченко.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире, я перепрошую, рішення? Ваше рішення в 

голосуванні. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. Дякую дуже. 

Анатолій Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 



Олексій Жмеренецький. 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Роман Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Одарченко. 

 

ОДАРЧЕНКО А.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антон Поляков. 

 

ПОЛЯКОВ А.Е. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антоніна Славицька. Антоніно, мікрофон, будь 

ласочка. 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. Я утрималась. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Олександр Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ірина Фріз. 

 

ФРІЗ І.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чорний. 



 

ЧОРНИЙ В.І. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І Іван Шинкаренко. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире, що ми маємо з рішенням? 

 

КАБАЧЕНКО В.В. 11– за, рішення маємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Маємо рішення, дякую дуже. Колеги, рухаємося далі. 

Наступний законопроект, колеги, реєстраційний номер 3322: внесення 

змін до Закону України про…  

 

__________. Це процедура банкрутства. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, колеги, в нас просто є, мені здається, помилка в 

назві законопроекту в проекті рішення, але йдеться про внесення змін до 

Кодексу України з процедур банкрутства (щодо недопущення зловживань у 

сфері банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання 

поширенню COVID-19), колеги. Поданий законопроект нашими колегами 

Тарутою, Наталухою і так далі.  

Власне, йдеться про прості і, мені здається, логічні норми щодо 

можливості проведення зборів комітетів кредиторів дистанційно, щодо 

невідкриття проваджень у справах про банкрутство із зобов’язаннями, які 

виникли з 1 лютого цього року. Продовження строку, протягом якого боржник 

зобов’язаний звернутися до господарського суду із відкриття, заявою про 

відкриття провадження у справі, якщо задоволення вимог одного кредитора 

призведе до неможливості виконання зобов’язань боржника у повному обсязі. 

Фактично, колеги, це сукупність норм, яка мала би запобігти, скажімо, 



процедурно запобігти масовим банкрутствам в результаті заходів для боротьби 

з епідемією, карантинних заходів. 

Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи: визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

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

прошу визначатися по тому проекту рішення, що маємо. Законопроект 3322 

визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

Анастасія Радіна – за. 

Ярослав Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олено! Дякую дуже. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Галина Янченко.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Анатолій Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. За. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Жмеренецький. 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Роман Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Одарченко. Андрію! Не бачу на зв’язку Андрія. 

Антон Поляков. 

 

ПОЛЯКОВ А.Е. За. 

 

ОДАРЧЕНКО А.М. Я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрію, за. Дякую дуже. Прошу зафіксувати: Андрій 

Одарченко – за. 

Антоніна Славицька. 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже.  

До нас Вікторія Сюмар приєдналася. Вікторія, ви встигли почути, що ми 

обговорюємо і за що голосуємо? 

 

СЮМАР В.П. Якщо от така одностайність в комітеті, я можу лише її 

підтримати, одностайність. Я послухала голосування всіх, тому я теж «за». 

Зафіксуйте. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 



Олександр Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ірина Фріз. 

 

ФРІЗ І.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І Іван Шинкаренко.  

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, всіх назвала, кого бачу на зв’язку. Дякую дуже. 

Володимире! 

 

КАБАЧЕНКО В.В. … – за, маємо рішення. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Маємо рішення, дякую дуже. Колеги, рухаємося далі. 

Наступний законопроект – реєстраційний номер 3011. Йдеться про 

порядок доступу до спортивних змагань і створення служби спортивної 

медицини в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Проект 

висновку за результатами антикорупційної експертизи: визнати таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

Разом із цим, колеги, я би додала насправді зауваження: в законопроекті 

йдеться про створення служби спортивної медицини, але, власне, не визначено, 

що це за орган: це орган виконавчої влади, це, власне, що, з якими функціями, 

для якої мети, кому підпорядкований і так далі. Тому, якщо ми вже говоримо 



про створення якогось нового органу, то було би не зле на рівні закону 

визначити, що це, для чого, з якими функціями, і банально його місце в 

структурі органів влади. Такий мій коментар, колеги. 

Чи є в когось ще коментарі щодо цього законопроекту? Колеги? Пан 

Анатолій, будь ласка. 

 

БУРМІЧ А.П. Я трошки спілкуюсь і з спортсменами, і зі спортивними 

лікарями. Наприклад, от сьогодні йде дуже така серйозна війна між ними, тому 

що: що це таке? Про ті скандали, які на великих спортивних змаганнях 

виникають, ми всі знаємо. А по суті, що це таке? 

По-перше, спортсмен повинен проходити огляди, за нього несе 

відповідальність повністю, якщо він допущений, за якісь там збої по здоров’ю 

державна спортивна медицина. Якщо ті, ви кажете, що на сьогоднішній день 

хочуть внести зміни і не визначають свої повноваження, то там можливі різні 

зловживання, а саме: просто спортсмени можуть купувати або не купувати, за 

гроші, не за гроші… На сьогоднішній день все це відбувається за гроші. 

Я вас підтримую в тому плані, що якщо десь є нечіткі визначення, то 

треба їх заставити, щоб вони написали все, розписали дуже чітко. Тому що, я ж 

кажу, що сьогодні в цьому плані, в сьогоднішній умовах є дуже велике 

зловживання, тому що спортсмен готується: там і спеціальна програма, і є 

відповідальні за його здоров’я. Якщо це все відмінити і він буде сам готуватися, 

будуть і смертельні випадки, будуть скандали, і будуть скандали щодо 

вживання різних таких, розумієте, стимуляторів і всього іншого. Треба чіткіше, 

якщо в законі є щось нечітко, треба заставити їх прописати все дуже чітко. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Власне, я правильно розумію, пане Анатолій, ви 

підтримуєте зауваження, яке я висловила? 

 

БУРМІЧ А.П. Так. Саме в цьому плані, просто я ширше розказав. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ще якісь коментарі? Ще якісь коментарі до 

цього законопроекту, колеги? 

Тоді пропозиція: законопроект 3011 визнати таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства, разом із тим, зробити зауваження 

щодо необхідності визначення статусу, функцій і місця в системі органів влади, 

якщо це орган влади, служби спортивної медицини. Да, колеги? Прошу тоді 

визначатися. 

Анастасія Радіна – за. 

Ярослав Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Утрималась. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Галина Янченко.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Утримуюсь. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Анатолій Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. Теж утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, а в мене тоді питання: можливо, варто тоді що 

поставити на голосування: корупційні ризики в законопроекті? Просто ніхто 

нічого не сказав, а усі масово утримуються. 

Ярославе. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Перепрошую, так, перепрошую. Я поясню, чому 

утримався. Якщо те, що говорила Анастасія і пан Анатолій, я не експерт у цій 



справі, але це чітко дискреція повноважень. Тобто ми насправді створюємо 

інституцію законом,  фактично не розуміючи, де вона, що вона, і що вона буде 

робити. Це, чесно, як би це по методології, затвердженій Міністерством 

юстиції, це є корупційний ризик. 

І тому в мене пропозиція таки визначити, що це є корупційний ризик. Я 

розумію, що дуже специфічна тема, і нам, справді, потрібно було б її 

вирішувати, але, власне, отакі неузгодження, вони і породжують можливості 

зловживань. 

Перепрошую, що не встиг просто включитися. Я хотів поставити це 

питання до пана Анатолія, бо те, що пан Анатолій розповів, це підстави 

вважати дискреційними функціями. І тому в мене пропозиція, власне, у 

висновку вказати, що є корупційний ризик – дискреція функцій, тобто нечітко 

прописані функції, які можуть створити умови для зловживань. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тоді, будь ласка, дайте знати, хто ще бачить 

корупційні ризики, щоб я бачила, чи є сенс витрачати час, закінчувати 

голосування, чи одразу ставити корупційні ризики. Колеги? 

Пані Ірино, будь ласка. 

 

ФРІЗ І.В. Я підтримую те, що сказав пан Анатолій, Ярослав. Тобто 

дискреція повноважень, тобто може вважатися як такою, що не відповідає 

антикорупційному законодавству. Тобто давайте ставити в такому …. питання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозуміла. Колеги, в мене тільки прохання, я розумію, 

що по відеозв’язку трохи складно, але якщо є пропозиція визначити таким, що 

містить корупційні ризики, то, колеги, прошу якось… одразу по цьому сказати, 

щоб ми не витрачали час на… щоб ми бачили просто, на чому є згода членів 

комітету, і не витрачали час на довгі дуже голосування в даному випадку. 

Добре, колеги, я тоді поставлю на голосування пропозицію: визнати 

законопроект таким, що не відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства, оскільки… Допоможіть мені сформулювати. Оскільки не 



визначено повноваження Служби спортивної медицини і дається можливість 

Кабінету Міністрів України фактично дискреційно самостійно визначити 

повністю весь статус цього органу, чим би він не був.  

Добре, колеги, тоді прошу... 

 

ЮРЧИШИН Я.Р.  Анастасія,  s те зауваження, яке ви говорили, що не 

зрозуміла позиція, тобто немає чіткої юридичної форми, який це орган. Це теж 

як би ризик. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, колеги, зрозуміло. Прошу тоді по такій 

пропозиції визначатися. 

Анастасія Радіна – за.  

Ярослав Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже.  

Олена Мошенець.  Олено! 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Галина Янченко. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Анатолій… Я перепрошую,  Володимир Кабаченко. 

Володимире!  Володимире, треба щось сказати.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. За.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже.  

Анатолій Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Олексій Жмеренецький.  

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Роман Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Андрій Одарченко. 

 

ОДАРЧЕНКО А.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антон Поляков. Антоне!  

 

ПОЛЯКОВ А.Е. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антоніна Славицька. 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія Сюмар. Вікторія.  

 

СЮМАР В.П. Я  буду порушувати вашу одностайність. Я теж інколи 

коли спілкуюсь з спортсменами. Відверто кажучи, у нас в жахливому стані 



спортивна медицина, її немає як такої взагалі. Якщо хтось хоче відродити 

орган, я не проти чіткості прописання таких речей, але я не бачу там 

можливостей таких зловживань. Це не НАБУ, статус якого треба визначати 

окремим законом. Це з усією повагою. Я утримаюсь.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Дякую за позицію.  

Олександр Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Ірина Фріз.  

 

ФРІЗ І.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чорний. Вікторе! 

 

ЧОРНИЙ В.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже.  

Іван Шинкаренко. Іване!  

 

ШИНКАРЕНКО І.А. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я нікого не пропустила? Андрій Одарченко, я 

назвала? Я перепрошую. Андрію!  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Так, Андрій був, Андрія назвали. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже.  

Володимире, що ми маємо по рішенню? 



 

КАБАЧЕНКО В.В. 14 – за. Рішення маємо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже.  

Колеги, рухаємося тоді далі по цьому. Законопроект 3182: внесення змін 

до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо уточнення діяльності 

центрів олімпійської підготовки. 

Ідеться про наступне: про можливість підготовки в центрах олімпійської 

підготовки не тільки членів олімпійських збірних, але і інших потужних 

спортсменів, які потенційно можуть в майбутньому стати членами 

олімпійських збірних, які відповідно до підзаконки, так скажу, мають право 

брати участь у відборі до… точніше, розглядаються як кандидати для 

олімпійських збірних.  

Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи: визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Чи є, колеги, щодо цього законопроекту якісь коментарі? Колеги?  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Вибачте, це який номер?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 3182.  

 

СЮМАР В.П. Настя, абсолютно слушна ініціатива. Давайте… тут немає 

якихось ризиків. Якщо олімпійські центри будуть використовуватися іншими 

спортсменами, це абсолютно нормально, це відкриває можливість розвитку 

інших видів спорту. 

Давайте підтримаємо, тому що ми так мало приділяємо уваги 

спортивним… взагалі цій темі і розвитку цієї галузі, цієї сфери, яка зараз 

вмирає у зв’язку з карантином насправді. І ще не зрозуміло, коли вийде взагалі 

з кризи, вони навіть тренуватися не можуть.  

Немає тут ризиків, тому підтримую.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Колеги, я тоді… 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. А можна коментар маленький? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексію, да, будь ласка.  

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С.  Я хотів за аналогією до інших галузей просто 

звернути увагу. Я не встиг вивчити цей законопроект. Але зазвичай недопуск 

інших категорій населення до певних послуг гарантує дещо, наприклад,  

олімпійським, в даному випадку олімпійським спортсменам буде в повній мірі 

надано цей об’єм послуг центром. Чи відкриття цього центру для всіх інших і, 

можливо, комерціалізація цієї галузі не зробить так, що заробляння грошей на 

послугах центру зашкодить доступу олімпійців до цих послуг?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Перше. Я не думаю, що тут йдеться про 

комерціалізацію цих послуг. Це центри, центри олімпійської підготовки, вони 

за рахунок бюджетних коштів працюють. І якраз йдеться про те, що 

безкоштовно там мають і послуги, пов’язані з організацією тренувань, і медичні 

послуги, і, мені здається, навіть  деяке забезпечення спортивним приладдям, 

мають члени олімпійських збірних отримувати безкоштовно.  

А цей законопроект, я так розумію, спрямований на відповідь на одне 

просте питання.  Є спортсмен, він не є членом олімпійської збірної, але він 

показує круті результати. Питання: чи не варто його допустити до тренування в 

центрі підготовки олімпійців для того, щоби він оцей останній крок, який йому 

не вистачає в своєму тренуванні пройти, пройшов і, власне, став олімпійцем? 

Чи ми назавжди консервуємо підготовку олімпійців тільки для олімпійців, не 

даючи можливість іншим крутим спортсменам фактично стати олімпійцями? 

От про що йдеться, якщо так просто пояснювати. Я принаймні так бачу логіку 

цього законопроекту.  



Ну, і якщо вже  говорити про корупцію в олімпійській підготовці, колеги, 

то вона, мені здається, не в цьому законопроекті, хоча, безумовно, там є цілий 

спектр проблем, але це вже зовсім інша історія.  

Тоді, колеги, пропозиція по цьому законопроекту визначатися. 3182, 

проект висновку: визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства.  

Анастасія Радіна – за. 

Ярослав Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Галина Янченко. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Анатолій Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Жмеренецький. 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Роман Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Одарченко. Андрію! 

 

ОДАРЧЕНКО А.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За? 

 

ОДАРЧЕНКО А.М. За.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антон Поляков. 

 

ПОЛЯКОВ А.Е. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антоніна Славицька. 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія Сюмар. 

 

СЮМАР В.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ірина Фріз.  

 

ФРІЗ І.В. За. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Шинкаренко. Іване! 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, колеги.  

Наступний законопроект, колеги, це законопроект 3231. І йдеться про 

надання пільги зі сплати податків та зборів для фізичних осіб-підприємців, які 

належать до категорії молоді, і для податку на доходи із заробітної плати для 

молоді, звільнення від оподаткування коштів підприємств, установ, організацій, 

які йдуть на житло для молоді. І можливість Фонду соціального страхування на 

випадок безробіття надавати дотації тим підприємствам, до яких для 

компенсації витрат на заробітну плату молоді у випадку, якщо це Фонд 

соціального страхування цю молодь направляє на роботу в ці підприємства.  

Фактично це механізм дуже схожий на той, що зараз працює для 

компенсації заробітної плати для осіб, яких через безробіття направляють на 

певні роботи.  

Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи, колеги: 

визнати законопроект таким, що не містить корупціогенних факторів і 

відповідає антикорупційному законодавству. Разом з тим, колеги, наступні я би 

зауваження запропонувала.  

Перше. Однозначно ці норми мають бути не в галузевих законах, а в 

Податковому кодексі України, тому що порядок надання пільг, точніше, пільги 

і порядок їх надання зі сплати податків і зборів мають Податковим кодексом 

регулюватися. На жаль, коли це не врегульовано Податковим кодексом, а 

врегульовано окремим спеціальним законом, то так стається на практиці, що це 



не пільга, а, скоріше, декларація державної політики. Ми би хотіли, щоби так 

було, а на практиці так не стається, бо це має регулювати Податковий кодекс.  

І, колеги, однозначно для механізму Фонду соціального страхування 

компенсовувати витрати на заробітну плату, коли він спрямовує молодь на 

роботу в підприємства, має бути на рівні закону прописана процедура 

контролю за цільовим використанням цих коштів. Тому що ми знаємо, що з 

цільовим використанням коштів, які через схожий механізм для підтримки 

безробітних спрямовується, скажімо, є певні проблеми з цільовим 

використанням цих коштів.  

Які, колеги, будуть коментарі чи думки щодо цього законопроекту? Пане 

Володимире, будь ласка. 

 

КАБАЧЕНКО В.В.  Ми зараз аналізуємо законопроект 3231, правильно? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.  

 

КАБАЧЕНКО В.В.  Просто в мене аналітика щодо цього законопроекту 

наступна. Тут йдеться мова про те, що органи місцевого самоврядування на 

свій власний розсуд приймають рішення щодо надання пільг на податок на 

прибуток, якщо в підприємстві оформлено 30 працівників на повний робочий 

день або в підприємстві працює молодь.  

Тому в мене тут декілька питань. Що таке молодь? Чому органи 

місцевого самоврядування на свій власний розсуд вирішують: надавати пільгу 

чи не надавати? Тому 3231 містить, як на мене, дискреційні повноваження. Але, 

Анастасія, моя аналітика цього законопроекту, вона повністю відрізняється від 

вашої.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зараз ще раз відкриваю порівняльну таблицю і… 

 

КАБАЧЕНКО В.В. 3231. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. 3231, тут йдеться про те, що держава гарантує надання 

дотації роботодавцю і визначається це Законом про загальнообов’язкове 

страхування на випадок безробіття. Йдеться про те, що органи місцевого 

самоврядування можуть встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих 

податків та зборів або звільняти від сплати податків та зборів окремих фізичних 

осіб-підприємців, що належать до категорії молодих громадян, молоді.  

Справді, колеги, тут є певне дискреційне повноваження, але, як я вже 

казала, принаймні, наскільки я розумію, оскільки або допоки це не визначено 

Податковим кодексом України, це декларація, а не реальний механізм надання 

податкових пільг. Бо те, що стосується податкових пільг, все-таки має бути 

врегульовано Податковим кодексом України.  

Чи є інші думки з цього приводу, колеги?  

 

СЮМАР В.П. Я собі дозволю… Очевидно, що місцеві органи 

самоврядування там фіксується, тому що йдеться про місцеві податки і збори. 

Кожне місто, в принципі, може собі придумати ще податок і сказати: «А ми от 

ті, хто можемо звільнити». Окрім стандартних. Але звичайні стандартні, які 

залишаються на місцях, тут питання виникає: чи всуперечПподатковому 

кодексу вони можуть надавати ці пільги?  

В любому випадку, я пам’ятаю дуже багато програм для молоді і 

підтримки молоді, і знаю, які зловживання довкола цього потім були, тому що, 

якщо будуть визначати на свій розсуд, хто у нас молодий підприємець, а хто не 

молодий підприємець, і тому подібне, мені здається, що має бути дуже 

максимальна чіткість, уніфіковані правила. Тому мені здається, що в таких 

гострих питаннях, як звільнення від оподаткування, та ще й на власний розсуд, 

та ще й можуть виокремлено і за такими підставами, дуже узагальненими, це, в 

принципі, може містити ризики.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Згодна, колеги. Дякую, Володимире, що звернув увагу 

на цю норму.  



Справді, тут йдеться про встановлення індивідуальних пільгових ставок 

місцевих податків та зборів, що, в принципі, звучить як величенька така 

дискреція, скажімо так.  

Колеги, щодо цього законопроекту ще якісь коментарі, чи зауваження, 

думки є?  

Тоді, колеги… Олена Мошенець. Будь ласка, Олена.  

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Я просто пропоную проект рішення, зважаючи на всі 

ризики: визнати таким, який містить корупціогенні ризики.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я тут погоджуюсь з цим. Справді, так виглядає.  

Тоді пропозиція:  законопроект 3231 визнати таким, що не відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства в частині надання органам місцевого 

самоврядування можливості самостійно,  фактично дискреційно, на власний 

розсуд надавати індивідуальні пільги певним… зараз я уточню формулювання, 

певним фізичним особам-підприємцям, які належать до категорії молодих 

громадян. Справді, тут можна багато чинників, які навіть спотворюють 

конкуренцію, багато, точніше, кроків, які спотворюють конкуренцію, можна 

вжити завдяки цій нормі, і загалом це, справді, сприяє вчиненню корупційних 

правопорушень.  

 І, колеги, я би лишила також зауваження, що у випадку, якщо… щодо 

норм щодо відшкодування заробітної плати для молоді, направленої на роботу 

Фондом соціального страхування на випадок безробіття, варто все-таки 

встановити процедури контролю за цільовим використанням коштів.  

Тоді, колеги, з урахуванням зазначеного, законопроект 3231 визнати 

таким, що містить корупційні  фактори в частині дискреційних повноважень 

органів місцевого самоврядування. Зауваження, яке я озвучила. Прошу тоді 

колег по цьому визначатися. 

Анастасія Радіна, я – за. 

Ярослав Юрчишин.  

 



ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена Мошенець.  Олено, в мікрофон. В мікрофон. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Галина Янченко. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Я, колеги, утримаюсь, тому що я вважаю, що мають бути 

все ж таки інструменти стимулювання, в тому числі промисловості. Так що 

утрималась.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Володимир Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Анатолій Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Жмеренецький.  

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. Я утримався, тому що в багатьох країнах є 

інструменти стимулювання місцевими органами, але в Україні є великі ризики. 

Тут або дуже чіткий механізм прописувати, щоб не зловживали, але просто і 

відмовлятися від цього неможливо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміла позиція. Дякую дуже. 

 



КАБАЧЕНКО В.В. Але ж ми дамо експертизу, антикорупційну 

експертизу. Я також погоджуюсь, що місцеве самоврядування має стимулювати 

бізнес. Я повністю підтримую і погоджуюсь. Але даний законопроект, він 

містить корупційні ризики. Наша з вами робота  – надавати антикорупційну 

експертизу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, давайте, може, вже будемо визначатися, бо я не 

розумію: ми ще обговорюємо чи вже голосуємо? Ми зупинилися на Олексію. 

Олексій… 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. Можна? Просто, секундочку, просто, 

Володимире, а в якій формі ти б хотів бачити цю норму про можливості 

стимулювання, щоб ви її не ідентифікували як корупційний ризик?  

 

СЮМАР В.П. Льоша, а можно я тобі скажу? Вибачте… Я тобі скажу, як 

це буде працювати. Це хтось приходить в мерію і каже: «Я не хочу пайову 

участь платити». А тобі до 35-ти, ти ще молодий - хорошо, давай нам откат вот 

столько-то і не плати пайову участь. Як це вони вибірково можуть давати або 

не давати? Давайте прописувати загальні підстави. 

Якщо в тебе є стільки-то людей і ти стільки-то платиш ЄСВ до бюджету, 

то ти можеш отримати таку-то податкову пільгу. Тоді зрозуміло. А так, 

вибірково: ми вважаємо, що він молодий підприємець і ми вирішуємо, якому з 

них давати пільгу, а якому - ні, - це вибірковий підхід.  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексію, я тут, якщо вже продовжується дискусія, я 

наведу аналогію. Це як із практичним застосуванням норми щодо права на 

отримання земельної ділянки. Право мають всі, але на практиці хтось 

приходить до місцевої ради і йому говорять, дістають з-під столу кадастрову 

мапу і показують: отут є гарна ділянка, хочеш її отримати? А хтось приходить і 

намагається отримати цю ділянку, а йому кажуть: «Нема». Коли нема 



механізму, як це відбувається, то тоді відповідно це відбувається так, як я 

описала.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Пішли далі, він утримався. Потім дискутувати будемо. 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. Просто в деяких містах європейських країн, я 

можу підняти, пізніше сказати, в яких конкретно, даються окремим 

корпораціям взагалі пільги, Volkswagen, чи окремим, яких запрошують 

будувати завод. Це практика усталена. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозуміла.  

Колеги, давайте, може… Олена, тримаєте руку, коментар? 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Да, я дуже швиденько і дуже коротко. Просто хочу 

доповнити….... коли існували ці корпорації, які допомагали готувати молоді так 

само документи для того, щоб отримати ці пільгові кредити. І реальна черга 

складалась не з цієї молоді, яка їх потребувала, а зовсім з іншої категорії людей. 

Тобто в цьому випадку буде те саме.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.  

Колеги, я би все-таки просила нас завершити голосування. Ми 

зупинилися на Олексію Жмеренецькому. Давайте далі визначатися по проекту 

рішення.  

Роман Іванісов. Романе!  

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Одарченко. Андрію! Здається, немає на зв’язку 

Андрія.  

Антон Поляков. Антоне! 



 

ПОЛЯКОВ А.Е. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. 

Антоніна Славицька. 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сюмар Вікторія. Вікторія! 

 

СЮМАР В.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Олександр Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Фріз Ірина. 

 

ФРІЗ І.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І Іван Шинкаренко. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире, що ми маємо із рішенням? 

 



КАБАЧЕНКО В.В. 13 –  за.  Маємо рішення.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Колеги, рухаємося далі по порядку денному. Наступний законопроект - 

3231-1. Аналогічно, внесення змін  до деяких законів щодо забезпечення 

належного рівня соціального захисту та встановлення справедливих соціальних 

гарантій для молодих громадян.  

Колеги, я мушу тоді також для себе перевірити, чи в альтернативному 

законопроекті є та сама норма, до якої ми мали претензії в головному 

законопроекті, тому що в решті норм законопроекти фактично аналогічні. Я не 

бачу таких норм в цьому законопроекті.   

Володимире, що говорить ваша прекрасна аналітика? 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Вона не бачить цього в цьому альтернативному 

законопроекті.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді, колеги, з своїх нотатків я принаймні бачу, що цей 

законопроект аналогічний до попереднього. Там також йдеться про ті самі 

пільги для сплати податків для ФОП, доходи із заробітної плати, також 

механізм з Фондом соціального страхування на випадок безробіття, плюс 

встановлюється розмір академічних стипендій в цьому законопроекті, але 

норми по місцевому самоврядуванню, мені принаймні здається, немає, я не 

бачу.  

Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи: визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Разом з тим, 

зафіксувати обсяги надання дотацій роботодавцю для працевлаштування 

безробітних молодих громадян. Це той механізм через Фонд соціального 

страхування через безробіття, і, власне, по зауваженням… і відсутність 

соціально-економічного обґрунтування.     

Олена Мошенець тримає руку. Будь ласка, Олена.  

 



МОШЕНЕЦЬ О.В. Я просто хочу зазначити, що Інститут законодавчих 

ідей так само бачить в цьому альтернативному законопроекті ті самі ризики і ті 

самі дискреційні повноваження органів місцевого самоврядування. Просто на 

цьому наголошую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просто не бачу, колеги, цю норму. Може, зверніться і 

зверніть мою увагу, про яку саме норму йдеться. Колеги? Колеги, про яку… ми 

говоримо про корупціогенний фактор, про яку саме норму йдеться? 

 

КАБАЧЕНКО В.В. По альтернативному законопроекту? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, 3231-1. Бо я просто дивлюся на той самий висновок 

Інституту законодавчих ідей, і в ньому не йдеться про повноваження органів 

місцевого самоврядування. Поправте мене, якщо я помиляюся.  

 

КАБАЧЕНКО В.В.  У мене відсутня ця інформація.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тут йдеться про… тут зауваження наступного фактору,  

наступного характеру, що по всьому тексту законопроекту фактично йдеться 

про те, що можуть фінансуватися, наприклад, потреби в здобутті освіти, 

можуть укладатися певні договори, можуть відшкодовуватись витрати на 

заробітну плату. Я це сприймаю наступним чином, що можуть у разі, якщо є 

такі можливості бюджету, а не дискреційно щодо окремих категорій громадян.  

Але які будуть думки колег щодо цього законопроекту ще?  Колеги? 

Ярославе.  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Я теж не бачу норми, яка би давала дискреційні 

повноваження органам місцевого самоврядування. Тобто ми не можемо давати 

зауваження, нечітко регулюючи до норми, яка порушується. Тому в даному 

випадку поки що виглядає, що цього ризику немає.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ще раз, який проект висновку: зауваження чи 

все-таки ви бачите корупційні ризики? Якщо бачите корупційні ризики, давайте 

визначимося, в якій саме нормі, бо я просто не бачу цю норму. Колеги? 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Настя, я зараз намагаюся знайти, щоб не було просто 

так, але потрібен певний час. Тому не можу поки що сказати точно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді, колеги, що робимо із законопроектом? Давайте 

тоді… 

 

СЮМАР В.П. Може, ми відкладено, Олена пошукає, і під кінець….. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте лишимо цей законопроект на кінець засідання 

комітету, а поки будемо рухатися далі.  

Наступний законопроект, колеги, 3321: про внесення змін до деяких 

законів України щодо захисту населення від розповсюдження інфекційних 

хвороб. Це законопроект Кабінету Міністрів України, колеги. І цей 

законопроект говорить про можливість фактично встановлення тимчасового 

обмеження на заборону або в’їзд на  територію України іноземних громадян, 

транспортних засобів з країн чи місцевості, де зареєстровано особливо 

небезпечні інфекційні хвороби. Також йдеться про інформовану згоду на 

ізоляцію або самоізоляцію в разі, якщо є підозри на інфікування COVID-19.  

Щодо цього законопроекту, колеги, у мене, як-то кажуть, змішані 

відчуття. З одного боку, ми розуміємо, що це необхідно в тих умовах, які ми 

зараз маємо. З іншого боку, ми маємо 33 статтю Конституцію України, яка 

говорить, що обмеження права вільно залишати територію України має 

встановлюватися законом, а не Кабінетом Міністрів України, як це пропонує 

цей законопроект. Тому, колеги, які будуть коментарі, думки щодо цього 

законопроекту? 

Ярославе, будь ласка. 

 



ЮРЧИШИН Я.Р. Ми мусимо рухатися за нашою традицією. Якщо є 

суперечності, власне, з Конституцією, а тут є чітка суперечність з 

Конституцією, він містить корупційні ризики. І фактично у нас немає ще 

визначень таких в законодавстві, як країни з місцевою передачею інфекційних 

хвороб; хвороби, що мають міжнародне значення. Тобто це не визначені 

терміни, які дають дуже широку дискрецію, власне, тим, хто буде визначати.  

Є епідемії, які є гостротривалі, такі як COVID, а є епідемії, які є 

повільнотривалі, тобто в часі, як  ВІЛ/СНІД. І отут виникає дуже багато 

непорозумінь.  

Але перша позиція, яка була озвучена Анастасією, ми традиційно, якщо є 

суперечності з Конституцією, визначаємо, власне, такі законопроекти 

корупційними. Зрозуміло, що уряд хоче… але потрібно давати набагато 

ґрунтовно підготовлені ініціативи, щоб просто вони працювали. Бо ми вже 

маємо дуже багато випадків, коли адміністративні стягнення, які ініціює 

накладання  поліція, судами оскаржуються через необґрунтованість і через 

нечітку прописаність. Ми як законодавці маємо з цим боротися.  

Тому моя пропозиція – містить корупційні ризики.  

 

СЮМАР В.П. Я підтримую Ярослава і Анастасію. Маю великий гріх 

перед народом України в тому плані, що була одним із розробників тоді 

законопроекту про збільшення адмінвідповідальності до 17 тисяч гривень. 

Зараз бачимо, наскільки це в судах розпадається, наскільки це неадекватна, 

скажімо, ситуаціяі може застосовуватися досить волюнтаристськи. Слава Богу, 

мені тоді вдалося зупинити норму про… статтю Кримінального кодексу про 

зараження інфекційними хворобами, а саме так пропонувалося Міністерством 

внутрішніх справ. Тобто ви можете собі уявити, наскільки це було би абсурдно 

і порушувало конституційні права. 

Я вважаю, що сьогодні ми не маємо права заходити на поле дії 

Конституції, а ми на нього вже зайшли насправді в практиці. І маємо знаходити 

баланси зовсім іншого характеру зараз, а не посилювати, даючи абсолютно, 

скажімо так, і дискреційні повноваження, які будуть застосовуватися в 



волюнтаристський спосіб, і які точно суперечать як Конституції, так і Конвенції 

з прав людини насправді. 

Тому я підтримую, що суперечить Конституції, є корупційні ризики. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, з іншого боку, колеги, в мене тоді питання. Ми 

стикнулися з викликом, який, очевидно, не могла передбачити Конституція 

України багато років тому. Як тоді мала би бути сформульована можливість 

виконавчої влади реагувати на ситуацію, коли фактично йдеться про 

необхідність закриття кордонів, і дуже багато країн, дуже багато країн кордони 

закрили? Як тоді це мало би виглядати?  Як в принципі може виглядати 

встановлення законом такого роду обмежень з визначенням підстав, з 

визначенням конкретних меж цих обмежень і так далі?  

 

СЮМАР В.П.  Настя, давайте, якщо ми вже про конституційні практики 

будемо сперечатися, то, мені здається, там теж очевидно. Закрити кордони ми 

можемо, але заборонити громадянину України виїжджати ми не можемо, 

правда? І особливо під такою загальною категорією, як різі інфекційні хвороби, 

які  виникли. Люди мають право виїжджати, мають право пересуватися, і те, що 

їм зараз забороняють це робити, це виглядає на якусь… ну, ми знаємо ці 

заборони на  трудові міграції  і тому подібне. Хай приїжджають і сидять на 

карантині, хай їх тестують досить активно.  Зрештою, да, можна  

попрописувати дуже  багато норм, не порушуючи базовий  конституційний 

принцип.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ярослав Юрчишин. Потім Антоніна Славицька, 

Володимир, Антон. Аншлаг! 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Ну, насправді, дуже чітко можна визначити, що в  

момент оголошення  Всесвітньою організацією  охорони здоров'я пандемії  з 

тих країн, де перейдений епідеміологічний поріг, наприклад, це дає, умовно  



кажучи, конкретне посилання на обмеженість і  чітко вказує, в яких… ну, тобто 

не дає можливість подвійних трактувань.  

Знову ж таки, але тут питання в тому, що  Кабінет Міністрів України  має  

ціле Міністерство юстиції  і величезний штат юристів. Ну, я якось не  дуже 

готовий сприйняти те, що ми, утримуючи вже як платники  податків цей 

величезний штат,  маємо, власне, для них відшуковувати форму.  

Ну,  даний законопроект - він явно суперечить  і містить  дискреційні  

можливості для  Кабінету Міністрів, бо не зрозуміло як би…  місцева передача, 

інші речі. Ну,  і тому в даному  випадку я  би зараз не починав дискусію про те, 

як  варто сформувати. Ми як законотворці, ініціатори законодавчої ініціативи 

маємо вказати те, що не  відповідає  і містить корупційні  ризики.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую дуже.  

Антоніна, мені здається, тримала  руку. Володимир і Антон.  

 

СЛАВИЦЬКА А.К. Я повністю поділяю  думки колег, які були озвучені 

під час обговорення цього проекту закону. Ви знаєте, обмеження прав і    

свобод людини, воно взагалі можливо, але в рамках введення   надзвичайного 

стану. Але мені здається, що  замість того, щоб  цю процедуру  соблюсти, 

скажімо так,  яка там регламентується терміном 30  днів, а потім  продовжена 

на 30 днів, уряд  хоче просто в ручному режимі  ці  обмеження вводити, власне, 

без якогось там  конкретного терміну.  

Тому я вважаю, як сказали мої колеги, що оскільки цей законопроект 

містить певну суперечність  з Конституцією, його треба  визнавати таким, що 

не відповідає  антикорупційному законодавству, як ми це традиційно робимо 

згідно нашої практики.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую дуже.  

Володимир. І  потім Антон. І потім, колеги, прошу переходити  до 

рішення. Володимире!  

 



КАБАЧЕНКО В.В. Я всім хочу нагадати про постанову Кабміну, яку  

Кабмін прийняв в середині квітня. Так от, там не забороняли заїжджати людям, 

повертатися до України, але  вони чітко прописали, що  українці, які  

перетинають кордон з інших країн, вони мають бути  в обов'язковому   порядку 

поміщені  до обсерватору. Оце і є  вирішення цієї   проблеми, і зовсім  нема 

жодної необхідності порушувати конституційні права українців і вносити це як 

цілий законопроект, затверджуючи  порушення Конституції.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Антоне! Антоне, ви  тримали руку.  

 

ПОЛЯКОВ А.Е. (Виступ російською мовою)   

Во-первых, поддерживаю всех коллеги. А во-вторых, вот  читая…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Антоне, я перепрошую, українською, якщо можна, 

маємо.  

 

ПОЛЯКОВ А.Е. Вибачте. Цитую: "Крім того, звертаємо увагу, що 

частиною другою статті 55 Конституції України гарантується право на 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності  органів  державної влади". А в 

цьому законопроекті  це право нівелюється, як і в антибанківському, і в інших 

законопроектах, які ми зараз розглядаємо. Тобто це, в принципі, і є вже  

корупційні ризики. Тому тут однозначна  у нас повинна бути позиція.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, ще якісь коментарі?  

Тоді, я так бачу, що є пропозиція визначити законопроект  таким, що не 

відповідає  вимогам  антикорупційного законодавства,  містить антикорупційні 

ризики,  оскільки дає  дискреційні повноваження Кабінету Міністрів  України 

всупереч вимогам, як мінімум, статті 33 Конституції України. (Шум у залі)    

Прошу? 

 



_______________.   Корупційні! Ви сказали " антикорупційні" містить  

ризики. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, вибачте. Це вже… це професійна деформація. 

Корупційні ризики, да, звичайно.  

Тоді прошу по цьому визначатися, колеги.  

Анастасія Радіна – за.  

Ярослав Юрчишин.  

  

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олена Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Галина Янченко. Галино!  

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. (Не чути)   

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Здається, немає на зв'язку Галини.  

Володимир Кабаченко.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олексій Жмеренецький.  

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. Я перепрошую, я – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  За. Дякую дуже.  

Олексій Жмеренецький.  

 



ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Анатолій Бурміч.  

 

БУРМІЧ А.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Роман Іванісов.  

 

ІВАНІСОВ Р.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Андрій Одарченко. Андрію!  

 

ОДАРЧЕНКО А.М. Я – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую дуже.  

Антон Поляков. Антоне! 

 

ПОЛЯКОВ А.Е. Я – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже.  Андрію, дякую, ми зафіксували. 

Антоніна Славицька.  

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Вікторія Сюмар.  

 

СЮМАР В.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олександр Ткаченко.  

 

ТКАЧЕНКО О.М. За.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ірина Фріз.  

 

ФРІЗ І.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Віктор Чорний.  

 

ЧОРНИЙ В.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  І Іван Шинкаренко.  

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую дуже, колеги.  

Наступний законопроект, рухаємося далі. Законопроект 3075: про 

внесення змін до Закону «Про публічні закупівлі» щодо ефективної реалізації  

державної політики у сфері  фізичної культури та спорту. 

Колеги, у нас є проект висновку за результатами антикорупційної 

експертизи:  визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства. Але у мене принаймні є питання до цього законопроекту. 

Йдеться про те, що закупівлі для потреб спортивних заходів, які  внесені до  

єдиного календарного плану  фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів в 

Україні, так от закупівлі  для  потреб забезпечення  спортсменів, які беруть 

участь в цих  заходах, закупівлі на суму до  півтора мільйона  гривень для  

послуг та робіт і до 200 тисяч за товари фактично мають здійснюватися  без  

застосування порядку  спрощених  закупівель, тобто в будь-якому порядку, в  

якому замовник  цієї закупівлі  визначить собі  за потрібне це  здійснювати.  

Тобто йдеться про  допорогові закупівлі, які пропонується вивести навіть  із 

процедури так званих спрощених закупівель,  а просто віддати на повний 

розсуд суб'єкту, віддати на розсуд  суб'єкту… я перепрошую, замовнику  

закупівлі.  



Тому, колеги, я прошу   також висловити думки щодо цього  

законопроекту.  

 

СЛАВИЦЬКА А.К. Я перепрошую. Як суб'єкт ініціативи  в 

пояснювальній записці пояснює  цю новацію? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Прекрасне питання, Антоніно. На жаль, мушу 

констатувати, що ніяк.  Пише, що це   необхідно для  ефективного  

забезпечення  спортсменів, які беруть участь в цих  заходах, всім, що для цього 

потрібно. Але сам той факт, що йдеться  про  заходи з єдиного  календарного 

плану,  мені, в принципі, підказує, що ці  заходи піддаються плануванню,  а 

отже, можливо, нема необхідності їх  екстрено виводити з-за закупівель, і 

можливості закупівлі  можуть здійснюватися  в цивілізованому, плановому 

порядку, а не в останню хвилину.  

Володимир перепитує. Йдеться про законопроект 3075, Володимире. 

Колеги, які щодо цього  законопроекту ще будуть думки?  Антоне, будь 

ласка.  

 

ПОЛЯКОВ А.Е. Ну, я вважаю, що, однозначно, цей законопроект містить 

корупційні ризики, і я особисто стикався з таким  в Чернігові, коли  депутат 

міської ради, який працює на громадських засадах і займається  

підприємницькою діяльністю, а саме має  магазин  спортивних товарів, таким 

чином   реалізовував і, скажімо так, освоював бюджет міста. І  ми ж знаємо, що  

обійти суми до порогу, можна  просто  розбивши суму   на декілька рахунків, і 

все. Тобто це однозначно містить  корупційні ризики.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую дуже, колеги. Ще якісь коментарі щодо  цього 

законопроекту? 

 Ірина Фріз, будь ласка. Ірино!  

 



ФРІЗ І.В. Я дуже коротко. Дійсно, змінювати Закон про публічні 

закупівлі, роблячи подібний виняток, ми  реально даємо можливість створення 

антикорупційних ризиків при використанні цього законопроекту, якщо він 

раптом може  бути ухвалений.  

Тому я підтримую  всіх, хто говорив про наявність корупційних ризиків  

в цьому законі, і вважаю,  що наше  рішення має  грунтуватися  на  тому, що 

цей законопроект  не  відповідає антикорупційному законодавству. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ще якісь коментарі щодо цього законопроекту? 

 

_______________.   Голосуємо!  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, тоді є пропозиція  законопроект 3075 визнати 

таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства, оскільки  

йдеться про  виведення з  процедури закупівель, навіть спрощених закупівель,  

достатньо великих сум  для   закупівлі послуг  для проведення  заходів фізичної 

культури і спорту, для підготовки… для  проведення участі в  заходах з єдиного 

календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів. Отак. 

Тоді, колеги,  прошу по цьому   визначатися.  

Анастасія Радіна – за.  

Ярослав Юрчишин.  

  

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олена Мошенець. Олено! 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Галина Янченко.   

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. За.     



  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Володимир Кабаченко.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Анатолій Бурміч.  

 

БУРМІЧ А.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олексій Жмеренецький.  

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Роман Іванісов.  

 

ІВАНІСОВ Р.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Андрій Одарченко. Андрію!  

 

ОДАРЧЕНКО А.М. За! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Антон Поляков.  Дякую, зафіксували.  Антон Поляков. 

 

ПОЛЯКОВ А.Е. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Антоніна Славицька.  

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Вікторія Сюмар.  

 



СЮМАР В.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олександр Ткаченко.  

 

ТКАЧЕНКО О.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ірина Фріз.  

 

ФРІЗ І.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Віктор Чорний.  

 

ЧОРНИЙ В.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Іван Шинкаренко.  

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую дуже.   

 

КАБАЧЕНКО В.В. ……. за, рішення маємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступний законопроект, колеги, законопроект 2621: 

про внесення  зміни до статті 364 Кримінального Кодексу України щодо 

уточнення ознак окремих злочинів  у сфері  службової діяльності.   

Фактично, колеги, йдеться  про  можливість притягнення до кримінальної 

відповідальності за такими статтями, як зловживання владою, перевищення 

влади працівником правоохоронних  органів, службова недбалість… службова 

недбалість і, наче, все,  не тільки  у разі, якщо завдано матеріальну шкоду, а 

також… але  і у разі, якщо завдано  істотну шкоду, але не матеріальну, 

наприклад,  порушення прав людини, які не завжди можна  категорією 



матеріальної  шкоди обчислювати. Йдеться про можливість  притягнення до  

кримінальної відповідальності в таких випадках також. 

Висновок за результатами антикорупційної експертизи, пропозиція, 

точніше: визнати законопроект таким, що відповідає  вимогам 

антикорупційного законодавства і не містить корупціогенних факторів.  

Колеги, які будуть коментарі щодо цього законопроекту?  

Пане Анатолію, будь ласка.  

 

БУРМІЧ А.П. Ну, ми всі  знаємо, що в кожному злочині є  об'єктивна, 

суб'єктивна  сторона, об'єкт, суб'єкт. Іі один із важливих складових злочину – 

це  завдання збитків.  

Трактування про те, що  немає матеріальних збитків, але завдані інші там, 

можна трактувати як завгодно. Я вважаю, що  будуть зловживання уже   тими, 

хто буде  застосовувати це  законодавство. Воно… ну, не бачу потреби  його 

змінювати, тому що, навпаки,  бачу, що будуть  зловживання, і я вбачаю тут  

корупційні ризики.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я би тільки хотіла уточнити, що  в законопроекті 

йдеться про те, щоби  не прив'язуватися в цьому складі злочину виключно до   

поняття  збитків,  але зберігається поняття  шкоди, а поняття шкоди - воно, 

насправді,  вище, ніж поняття… ширше, перепрошую.    

 

БУРМІЧ А.П. Але ж ми знаємо, що є, крім  ув'язнення і кримінальної 

відповідальності, є адміністративна відповідальність, є  інша відповідальність і 

таке інше. А ми тут це все забуваємо  і обов'язково повинні   садити людину або  

там  ще десь її обмежувати, якщо не завдано збитків.  Є ж інші  методи 

покарання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Йдеться все одно  про  ознаку істотної шкоди, про  

ознаку істотної шкоди йдеться.  



 

БУРМІЧ А.П. А поняття  істотної шкоди, знов же,  хто  буде визначати це 

все?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, які ще щодо цього  законопроекту  думки? 

Колеги!  

Ярославе, будь ласка. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Ну,  визначення істотної шкоди  в  процедурі слідства 

відбувається за всією процедурою, тобто слідчий, процесуальний керівник і 

відповідно суд. Тобто я в даному  випадку поділяю позицію, яка була  

висловлена  в аналізі комітету, я не бачу в даному законопроекті корупційних 

ризиків.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Колеги, я тоді, оскільки є дві пропозиції, з вашого 

дозволу, все-таки поставлю спочатку  ту, що перша прозвучала. Пропозиція: 

2621 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного  законодавства.  

Колеги, прошу по цьому  проекту рішення  визначатися.  

Анастасія Радіна – за.  

Ярослав Юрчишин.  

  

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олена Мошенець.  

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Галина Янченко.   

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. За.     

  



ГОЛОВУЮЧИЙ.  Володимир Кабаченко.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Анатолій Бурміч.  

 

БУРМІЧ А.П. Утримався.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олексій Жмеренецький.  

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Роман Іванісов.  

 

ІВАНІСОВ Р.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Андрій Одарченко.  

 

ОДАРЧЕНКО А.М. За! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Антон Поляков.  

 

ПОЛЯКОВ А.Е. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Антоніна Славицька.  

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Вікторія Сюмар.  

 

СЮМАР В.П. За. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олександр Ткаченко.  

 

ТКАЧЕНКО О.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ірина Фріз. Ірина Фріз! Ірино!  

 

ФРІЗ І.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую дуже.  

Віктор Чорний. Вікторе!  

 

ЧОРНИЙ В.І. Утримався.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  І Іван Шинкаренко. Іване!  

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую дуже.  

Володимире, що у нас з рішенням  маємо?  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Маємо рішення, 13 – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую дуже, колеги.  Тоді по цьому законопроекту ми  

визначилися.  

 Наступний законопроект  у нас на розгляді - це  законопроект 2618: про 

внесення змін до Закону  України про протимінну діяльність. Йдеться  про 

спрощення певної вертикалі управління і  координації в сфері протимінної 

діяльності без витрачання додаткових  коштів  з бюджету, колеги, я  

підкреслюю. Центр протимінної діяльності  на  існуючих фондах Міністерства 

оборони, центр гуманітарного розмінування на існуючих фондах   Міністерства 



внутрішніх справ. Фактично, да,  уточнення по  суб'єктах і структурі   

управління  здійснення заходів  в сфері протимінної діяльності. 

Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи: визнати 

таким, що  відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Чи є щодо цього  законопроекту, колеги,  коментарі? Пані Ірино, будь 

ласка. Да, пані Ірино, будь ласка.  

 

ФРІЗ І.В. Колеги, я б хотіла проінформувати про  перебіг  ухвалення  

законопроекту про протимінну діяльність, який було ухвалено в наступному  

скликанні.  Він був розроблений  спільно з нашими міжнародними  партнерами, 

там працювали представники Офісу, або представництво НАТО в Україні, були 

залучені представники британського посольства, Сполучених Штатів  Америки, 

вивчався досвід  Хорватії. І в такий спосіб була вибудувана архітектура, яка 

дозволяє запобігти  будь-яким корупційним  у тому числі  ризикам і  лобізму, 

тому що… Просто, щоб ви розуміли, достатньо довго йшла суперечка, кому 

саме  буде підпорядковуватися так званий цей національний  орган протимінної 

діяльності. 

І цей законопроект, який сьогодні стоїть у нас на розгляді,  в чому його 

лобізм, а відповідно і  загроза, тобто дискреція повноважень?   Тому що він, цей 

центр протимінної діяльності, повністю відходить від  Міністерства оборони. 

Саме між Міністерством оборони  і Міністерством внутрішніх справ  постійно  

точилися суперечки, які  не  дозволяли вчасно  ухвалити цей законопроект.  І 

потім, коли, нарешті, вибудували   модель, яка  виводить цей національний  

орган протимінної діяльності  в підпорядкування Кабміну з повним… з 

наявністю демократичного контролю  і повноваженнями  Верховної Ради  

отримувати  звіт від  керівництва  центру протимінної діяльності, зараз цим 

законом  насправді не  спрощується, а руйнується  та архітектура,  яка 

дозволяла  в принципі запобігати корупційній діяльності на   ниві протимінного 

розмінування, бо, так би мовити, є гуманітарне розмінування і є протимінна 

діяльність.  Тобто цей законопроект  не спрощує, він є відверто лобістським, і 



він такий, що призводить  до  дискреції повноважень, а саме: розширення 

повноважень Міністерства   оборони  України.  

Дякую.  

 

СЮМАР В.П. Іра, а можна питання?  Я вибачаюсь, просто  Іра реально 

цим займалася, я знаю, що там було  багато дискусій. Там  йде проект 

міжнародної допомоги, наскільки я розумію. Про яку там суму йдеться?  

 

ФРІЗ І.В. Ця сума визначається лише після  того, як  запрацює наше 

законодавство. Вона достатньо велика, вона обчислюється десятками мільйонів  

доларів або євро. Відповідним чином постійно точився  лобізм навколо  

отримання цієї  міжнародної допомоги.  

 

СЮМАР В.П. Абсолютно.   

 

ФРІЗ І.В. З одного боку - Міністерство оборони, а з іншого боку постійно 

Міністерство внутрішніх справ через МЧС намагалися   забрати цю  допомогу 

під себе. І саме  та архітектура, яка  закладена в ухваленому законопроекті, 

дозволяла уникнути  зловживань  і безпосередньо можливості  отримання  

допомоги,  перетягування  ковдри на  одне чи інше   міністерство.   

Тому цей законопроект  є таким, що  не відповідає  антикорупційному 

законодавству, а саме: містить дискрецію  повноважень Міністерства оборони.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую дуже.  

Колеги, які ще  думки щодо   цього законопроекту? Колеги!  

 

СЮМАР В.П. Я підтримую Ірину,  тому що я знаю теж цю історію. Я 

бачила боротьбу  в минулому складі  парламенту, і тут  треба бути уважним, 

оскільки,  хоча не йдеться про гроші  з бюджету,  йдеться про великі гроші. І  



має бути дотримана система  балансів з тим, аби  в майбутньому це  не 

призвело до дуже серйозних зловживань.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, в мене насправді по цьому  законопроекту тоді 

буде така   пропозиція. Давайте все-таки   запросимо  авторів законопроекту  на 

наступне засідання, оскільки, мені здається… ну, я принаймні  не  беруся  

оцінювати, я не є фахівцем  з протимінної діяльності, і  відповідно можу не 

знати  передісторії цього законопроекту. Ддавайте поставимо ці питання  

авторам законопроекту, почуємо їх. І якщо  відповіді нас не задовольнять з  

точки зору  їх  бачення запобігання  корупційним ризикам  в цьому питанні,  то 

тоді  ми можемо відповідно рішення в будь-якому разі  на наступному засіданні  

комітету  ухвалити, виходячи з нашого  внутрішнього переконання.  

Що скажете, колеги?  Да? Дякую дуже, колеги. Тоді давайте цей 

законопроект як все-таки вузько спеціалізований   відкладемо, щоб в будь-

якому разі у нас було фахове рішення.  

Колеги, і тоді аналогічна пропозиція щодо законопроекту 2618-1, 

напевно,  да, колеги? Пані Ірина, да?  

 

ФРІЗ І.В. Так, абсолютно  правильно, тому що там  також є  дискреція, 

але  вже з іншого боку.  

Дякую.  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я зрозуміла. Тоді давайте весь цей пакет лишимо для 

того, щоб  заслухати  авторів. 

Наступний законопроект  у нас на розгляді  - 2329: про внесення змін до 

Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" 

щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків 

невиконання грошових зобов'язань.  

Колеги, йдеться про  можливість  внутрішньо переміщених осіб звільнити  

від… від інфляції… Я перепрошую, від інфляції - ні, на жаль. Від  штрафу і 

пені, і від застосування  індексу інфляції  за час прострочення виконання  



грошового зобов'язання. І, власне, звільнити від відсотків за договорами 

кредиту і договорами  позики, і встановити, що сума процентів  не може 

перевищити суму  процентів, нарахованих до настання  терміну виконання  

основного зобов'язання.  

Тут фактично достатньо серйозні, особливі  умови для договорів 

кредитування, договорів позики для осіб, які є внутрішньо переміщеними 

особами.  

Проект висновку за результатами…  Прошу?   

 

_______________.   І під час карантину  розповсюджується норма?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні, це  загальна норма для осіб, які є внутрішньо 

переміщеними особами. Така пропозиція авторів законопроекту.  

Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи: визнати 

таким, що  відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

Колеги, які будуть думки з приводу  цього законопроекту? Колеги!  

Я бачу, нема коментарів, тоді… Пані Ірино, будь ласка. 

 

ФРІЗ І.В. Спробую  коротко. З того, що у мене є  по аналізу. Тобто 

нечітко визначено коло осіб, на яких буде розповсюджуватися  дія цього 

закону,  і відповідно пільги,  які він пропонує.  

Також  в частині п'ятій  статті  9.2  закону визначено, що  правила цієї 

статті не поширюються на внутрішньо переміщених осіб.   Тобто є  певна 

колізія. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я перепрошую Ірино, був поганий зв'язок, принаймні, з 

мого боку.  

 

ФРІЗ І.В. Да, є правова невизначеність, яка може,  в принципі,  

використовуватися   для подвійного трактування або  для трактування на 

власний розсуд. Тому  можна, напевно,  давати зауваження стосовно нього, 



адже порушена там…  те, що ми говоримо, правила  законодавчої техніки, 

принцип правової визначеності і наявні правові суперечності. Тобто 

недосконало виписана адміністративна процедура в принципі може бути такою, 

що  призведе  до  корупційних ризиків. Тобто це як зауваження  ми  маємо  

обов'язково дати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Пані Ірино,  я уточню: зауваження чи корупційні 

ризики? Зауваження. Я правильно почула?  

 

ФРІЗ І.В. Я думаю, що  давати як зауваження, тому що,  якщо вже 

повністю  на невідповідність антикорупційному законодавству, то  тут більш 

технічно потрібно підходити, але тут просто ключове: адміністративна правова 

недосконалість, невизначеність, вона в принципі  може призвести до  наявності  

корупційних ризиків при застосуванні цього закону і  після ухвалення.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, тобто, я правильно розумію,  фактично йдеться про   

вади  техніки? Не дуже… 

 

ФРІЗ І.В. Недосконало виписана адміністративна процедура.  А якщо 

вона недосконало виписана, це може  призвести до ризиків. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре.  

Колеги, озвучене пані Іриною зауваження. Які ще щодо цього 

законопроекту коментарі?  

Тоді, колеги,  прошу  визначатися. Законопроект 2329 визнати таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного  законодавства з урахуванням тих 

зауважень, які  пані Ірина озвучила. Да, колеги?  

Прошу визначатися.  

Анастасія Радіна – за.  

Ярослав Юрчишин. Ярославе!   

  



ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олена Мошенець.  

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Галина Янченко.   

 

ЯНЧЕНКО  Г.І. За.     

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Володимир Кабаченко.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Утримався.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Анатолій Бурміч.  

 

БУРМІЧ А.П. За.    

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олексій Жмеренецький.  

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Роман Іванісов.  

 

ІВАНІСОВ Р.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Андрій Одарченко. Андрію!  

 

ОДАРЧЕНКО А.М. (Не чути)   

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Не бачу на зв'язку Андрія.  



Антон Поляков.  

 

ПОЛЯКОВ А.Е. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Андрію!  

 

ОДАРЧЕНКО А.М. За! Я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Андрій Одарченко – за. Дякую дуже.   

Антоніна Славицька.  

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Вікторія Сюмар.  

 

СЮМАР В.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олександр Ткаченко.  

 

ТКАЧЕНКО О.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ірина Фріз.   (Шум у залі)   

Колеги, хтось має вимкнути  мікрофон, бо ми слухаємо про продукти!  А 

хочемо почути Ірину Фріз і ваше рішення по цьому законопроекту.  

 

ФРІЗ І.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  За.  

Віктор Чорний.  

 

ЧОРНИЙ В.І. За.    



 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Іван Шинкаренко.  

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую дуже, колеги. Рухаємося далі. (Шум у залі)   

  

ІВАНІСОВ Р.В.  Я вибачаюся,  ми голосували  зараз за продукти, чи за 

що?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні, ми голосували… Це серйозне питання, чи жарт, 

Романе?  

 

ІВАНІСОВ Р.В.  Це жарт трошки, пані голово.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую дуже. Ми наче ще продукти не розподіляємо  на 

антикорупційному комітеті. Ще не так все погано.  

Наступний законопроект, колеги, законопроект 2207: щодо проекту 

Закону про управління побутовими та іншими відходами. Проект нашого 

рішення.  

Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи:   визнати 

законопроект такими, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

Фактично йдеться  про… Зараз, одну секундочку, колеги.  Про певну систему 

управління не тільки побутовими відходами, але  побутовими і  іншими 

відходами.  Тут пропонується, власне, застосовувати дозвільну систему для  

управління небезпечними відходами.  

Крім того, колеги… Зараз, одну секундочку. Є такі, наприклад, цікаві 

норми: вимога до суб'єктів  господарювання, діяльність яких  призводить до 

утворення побутових і інших відходів, забезпечувати відеофіксацію здійснення 

операцій з відновлення та видалення небезпечних побутових та інших відходів. 



Загалом, колеги, проект висновку за результатами антикорупційної 

експертизи: визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства.  

Колеги, також одразу скажу,  що  у нас є три таких законопроекти: цей, 

головний, альтернативний 2207-1 і ще один альтернативний 2207-2. І рішення 

комітету по цих законопроектах: на повторне перше читання відправити 2207-1.  

Тому, колеги,  по законопроекту 2207  проект висновку:  визнати таким, 

що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи будуть якісь щодо 

цього коментарі? Колеги? Я бачу, що нема.  

Тоді я пропоную визначатися  по тому проекту  висновку, який  маємо: 

2207 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, 

колеги.  

Анастасія Радіна. Я  – за.  

Ярослав Юрчишин.  

  

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена Мошенець. Олено! 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Я утримаюсь, тому що, наскільки я пам'ятаю, в цьому 

законопроекті є певні корупційні ризики, пов'язані з тим, що органи місцевого 

самоврядування можуть самостійно обирати компанію, з якою вони можуть 

мати співробітництво щодо цих відходів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мені здається, Олено, є така норма, але, мені здається, 

йдеться про законопроект 2207-2. А це 2207, головний законопроект. Така 

норма, про яку ви сказали, вона в 2207-2 є. А ми до нього ще не дійшли до 

обговорення. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Так, ця норма є в альтернативному. Ця норма є в 

альтернативному 2, який… У базовому  і 1 немає цієї норми.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді, Олено, з врахуванням цього… 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Тоді, вибачаюсь, з урахуванням цього тоді за 

основний я також – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Галина Янченко. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Кабаченко.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Анатолій Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Жмеренецький. 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Роман Іванісов.  

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Одарченко.  

 

ОДАРЧЕНКО А.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  



Антон Поляков. 

 

ПОЛЯКОВ А.Е. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антоніна Славицька. 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія Сюмар. 

 

СЮМАР В.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ірина Фріз. Ірино! 

 

ФРІЗ І.В. Утрималася. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Шинкаренко. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже.  

Колеги, наступний законопроект - 2207-1. Передбачає отримання 

безстрокових дозволів на здійснення операцій з управління відходами із 



змінами до умов цього дозволу у разі зміни умов діяльності. Достатньо 

необтяжлива, з того, що я бачу, дозвільна процедура, чіткі права і обов'язки усіх 

учасників правовідносин. Це те, про що аналітика, принаймні моя, говорить, 

колеги.  

Ну, і проект висновку за результатами антикорупційної експертизи від 

секретаріату комітету аналогічно: визнати законопроект таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства і не містить корупціогенних 

факторів, колеги.  

Якісь думки чи коментарі щодо цього законопроекту є? Колеги, я так 

бачу, що немає дискусії по цьому законопроекту. Тоді пропоную визначатись. 

2207-1 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

Анастасія Радіна – за. 

Ярослав Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Якщо це той законопроект, я утрималась. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні, це 2207-1. А те, про що ви говорили, було в 2207-

2. Тут немає такої норми. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Галина Янченко. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Кабаченко.  



 

КАБАЧЕНКО В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Анатолій Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Жмеренецький. 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Роман Іванісов.  

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Одарченко.  

 

ОДАРЧЕНКО А.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антон Поляков. 

 

ПОЛЯКОВ А.Е. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антоніна Славицька. 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія Сюмар. 

 

СЮМАР В.П. За. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ірина Фріз.  

 

ФРІЗ І.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чорний. Вікторе! 

 

ЧОРНИЙ В.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Шинкаренко. Іване! 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже.  

Наступний законопроект, колеги, 2207-2. Якраз щодо нього прозвучало 

від пані Олени питання, точніше, прозвучав аргумент щодо того, що 

законопроект може містити корупційні ризики, оскільки передбачає, що 

суб'єкти господарювання фактично мають укладати договір із виконавцем 

послуг з поводження з побутовими відходами, який визначений органом 

місцевого самоврядування, причому для органу місцевого самоврядування тут 

не визначено вимоги щодо проведення конкурсу для визначення такого 

суб'єкта. Ну, і фактично це виглядає приблизно так само, як нав'язування 

мешканцям новобудов певної управляючої компанії з певним відповідно рівнем 

цін, і спотворення тут конкуренції і позбавлення права на вільний вибір 

постачальника послуг. 

Колеги, щодо цього законопроекту ще коментарі, чи зауваження, чи 

корупційні ризики? Колеги? Олено, може вам слово? 

 



МОШЕНЕЦЬ О.В. Я просто по цьому законопроекту точно утримаюсь, 

тому що сфера поводження з відходами, ну, я вважаю, що це одна з таких 

найбільш корупційних. Якщо ще будуть нав'язуватись певні, скажімо так, 

підрядники щодо цих послуг, це взагалі перетвориться на те, що хтось 

монополізує кінцево і легально цю сферу в своїх інтересах. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я так розумію, що прозвучала пропозиція: цей 

законопроект визнати таким, що містить корупційні ризики через оцю норму 

про обов'язок суб'єктів господарювання укласти угоду з тим постачальником, 

якого вибере орган місцевого самоврядування. І так виглядає, що зберігається 

можливість на власний розсуд цього постачальника послуг для місцевої ради 

обрати, да? 

Колеги, якісь ще щодо цього законопроекту думки?  

Тоді, колеги, відповідно до цієї пропозиції, яка прозвучала, 2207-2 

визнати таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства в тій 

частині, в цій нормі, яку щойно обговорили. Прошу по цьому визначатися, 

колеги.  

Анастасія Радіна – за. 

Ярослав Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Галина Янченко. Галино! 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Кабаченко.  



 

КАБАЧЕНКО В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Анатолій Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Жмеренецький. 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Роман Іванісов.  

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Одарченко.  

 

ОДАРЧЕНКО А.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антон Поляков. 

 

ПОЛЯКОВ А.Е. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антоніна Славицька. 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія Сюмар. 

 

СЮМАР В.П. За. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ірина Фріз.  

 

ФРІЗ І.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чорний.  

 

ЧОРНИЙ В.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Шинкаренко.  

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже.  

Колеги, наступний законопроект – 2548: щодо внесення змін до деяких 

законів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері 

поводження із пестицидами і агрохімікатами.  

Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи: визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Я нагадаю, колеги, схожий законопроект ми вже розглядали. Йшлося 

про… і в цьому законопроекті йдеться про можливість ввезення на митну 

територію України дослідних зразків пестицидів і агрохімікатів без вимоги 

щодо їх реєстрації в країні походження. 

Ви пам'ятаєте, колеги, у нас щодо цієї норми була дуже довга дискусія. І 

ми попередньо зійшлися на тому, що ця норма не містить корупційних ризиків, 

оскільки йдеться про можливість ввезення дослідних зразків і оскільки 

реєстрація на території країни походження, вона трошки позбавлена сенсу, 

тому що придатність пестицидів і агрохімікатів в країні походження абсолютно 



не означає їх придатності і однакової ефективності в інших кліматичних і 

інших умовах. 

Крім цього, колеги, цей законопроект говорить про відміну особливих 

вимог до застосування пестицидів і агрохімікатів на землях, які підлягають 

особливій охороні, для вирощування продукції дитячого і дієтичного 

харчування. По цьому якраз є пропозиція отримати позицію Кабінету Міністрів 

України щодо, в принципі, можливості забезпечення безпеки навколишнього 

середовища у випадку, якщо спеціально уповноважений центральний орган 

виконавчої влади не буде окремо слідкувати за діяльністю, пов'язаною із 

пестицидами і агрохімікатами і не матиме відповідних повноважень. 

Колеги, які думки і коментарі щодо цього законопроекту? Я бачу, пан 

Анатолій тримає руку.  

Пане Анатолію, будь ласка. І потім – Роман Іванісов. 

 

БУРМІЧ А.П. Так, дійсно, ми дуже багато говорили про подібний той 

закон, але там трошки воно мало інший зміст. Все-таки, дивіться, любий 

пестицид, який розробляються в країні-виробнику, він, скажімо так, 

розробляється для своєї території чи для якоїсь іншої, він повинен бути 

зареєстрований. Для того, щоб він застосовувався в іншій країні, він повинен 

бути вже зареєстрований в іншій країні, для тих кліматичних умов і таке інше, 

тому що він, дійсно, може не підходити. Він, якщо зареєстрований в своїй 

країні-виробнику, то може потім дослідними партіями завозитись до нас, 

випробовуватись і у нас реєструватись як той, який може в наших умовах 

застосовуватися. Якщо він навіть не зареєстрований в країні-виробнику, ви 

розумієте, що хіміки сидять і кажуть: «А чого ми будемо в себе його 

випробовувати? Давайте ми в третій країні випробуємо».  

Це аналог того, як сьогодні розгортається скандал про ці біолабораторії 

американські, де в Америці заборонено їх взагалі проводити, такі досліди, а 

вони проводять в третіх країнах. А це ми пішли далі. Це взагалі тут вноситься і 

про страхування в закон, і про відповідальність, і дуже-дуже всього багато. Ми 

хочемо перетворити країну у дослідну площадку для когось. 



Я вважаю, що любий пестицид повинен, який у нас не зареєстрований, 

але хоча б має реєстрацію в країні походження, він має право випробовуватись і 

в наших умовах. Але якщо він навіть не зареєстрований у виробників, то 

випробовувати їх у нас, я вважаю, це, не те що корупційна тут складова, а це 

загроза нашій екології, це загроза нашому здоров'ю, це загроза нашому 

майбутньому, це загроза нашим територіям.  

Я вважаю, що його треба відправити на доопрацювання, тому що вони 

тут пішли далі, чим в попередньому, який ми тоді з горем пополам якось 

пропустили. Я вважаю, що вони обнагліли. Не можна цей закон пропускати. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ще які… Роман Іванісов тримав руку.  

Романе, будь ласка. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. Дякую.  

Я хочу приєднатися, звичайно, до слів колеги Бурміча і додати, що… От 

дивіться, у мене в Рівненській області це дуже велика проблема сьогодні з 

незареєстрованими пестицидами. Тобто по сей день їх завозили контрабандой, 

хтось там щось там намутив в якихось банках і привезли сюди.  

Сьогодні бджоловоди всієї нашої країни, наскільки я знаю, зокрема 

Рівненської області це сто відсотків, б'ють на сполох, дуже багато звернень, 

тому що завозять сюди ці несертифіковані пестициди, вони травлять не тільки 

бджіл, а травлять людей. На моєму окрузі у всьому Гощанському районі жодної 

вже немає сім'ї бджолиної, тому що вони померли. Ми писали звернення, 

зверталися до цих всіх профільних лабораторій і комісій. Знаєте, що вони 

кажуть? «Ну, ви вибачте, ми не можемо походження цього препарату, бо немає 

ніяких документів, визначити, що воно до чого». Тобто йдуть от такі відписки.  

Тому, якщо ми зараз дозволимо, дійсно, робити у себе в країні такій 

полігон, де будуть испытывать, кто испытывать, что испытывать, яка це фірма, 

чи має вона взагалі право? Чому там, де вона знаходиться, в тій країні, 



походження того препарату, його не сертифікують, а у нас як в странах 

третього мира ми будемо це робити? Тому я сто відсотків проти. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире, будь ласка 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Колеги, я повністю підтримую Анатолія і Романа. Це 

таке ж саме, якби ми зняли державний контроль з завезення іноземних ліків. Це 

абсолютно неприпустимо. Під час карантину ми з вами прийняли норми, що 

медичні засоби, які допоможуть нам подолати COVID-19, так, ми можемо 

завозити, але це виключно під час карантину. Якщо ми дозволимо завозити 

пестициди, абсолютно неконтрольовано ………. на територію України, це вже є 

державна небезпека. Абсолютно недопустимо голосувати за цей законопроект. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, з усією повагою, ми ще поки не голосуємо за 

цей законопроект. Ми дивимося на нього в порядку антикорупційної 

експертизи. 

Ірина Фріз. А потім у мене коментар. 

 

ФРІЗ І.В. Дякую, пані голово. 

В порядку антикорупційної експертизи. Дивіться, окремі положення 

зазначеного законопроекту, якщо вже в деталі заходити, змінюють 

повноваження ЦОВВ. Зокрема, в законопроекті пропонується виключити норму 

чинного закону, якою чітко визначено перелік ЦОВВів, які визначають та 

проводять державну політику у вказаній сфері. Відповідним чином це створює 

корупційні ризики, коли окремі ЦОВВ будуть намагатися перетягнути на себе 

покривало, або ковдру, між різними гілками влади.  

Тобто наявність корупційного ризику, якщо ми говоримо про 

антикорупційну експертизу, як мінімум. І це лише єдина стаття, там можна 

найти і вказати інші. Тобто зміна повноважень ЦОВВ у сфері державного 



регулювання, контролю та нагляду за додержанням законодавства про 

пестициди та агрохімікати. Це прямий антикорупційний ризик.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, у мене такий коментар щодо цього і подібних 

законопроектів.  

Дивіться, у нас, зазвичай, корупційні ризики можуть бути двох умовних 

груп. З одного боку, це недоліки процедури, які, в принципі, не будучи 

глибоким фахівцем у специфічних галузевих питаннях, ми можемо з вами 

побачити, оцінити і звернути на них увагу. А інша група корупційних ризиків 

може бути пов'язана з нюансом регулювання саме галузевих певних речей, як-

то, пам'ятаєте, ми з вами довго сперечалися про, на перший погляд, незначні 

зміни у визначенні металобрухту. Ми довго обговорювали це питання про 

ввезення чи неввезення не зареєстрованих у країнах походження агрохімікатів, і 

чи це корупційний ризик, чи це навпаки ліквідує монопольне становище одного 

певного постачальника.  

До чого це я так довго веду? До того, що, колеги, тут я би також 

пропонувала насправді запросити авторів і почути їх думку саме щодо 

галузевих питань, для того щоб ми могли вийти на професійне рішення 

комітету. Що скажете, колеги? 

Пане Анатолію. 

 

БУРМІЧ А.П. Крім того, я хочу доповнити: цей законопроект не 

відповідає статям 16 і 50 Конституції України, які гарантують забезпечення в 

Україні екологічної безпеки, підтримання екологічної рівноваги на її території, 

збереження генофонду українського народу та право кожного на безпечне 

життя і здоров'я довкілля. Цей закон іде врозріз цим нормам Конституції. 

Дякую.  

 

ІВАНІСОВ Р.В. Я хочу додати, з вашого дозволу, пані голово.  



От я взагалі… от ви кажете, що там їх заслухати. Вони вже приїжджали, 

ми їх заслуховували. Ми розуміємо, що вони гнуть свою лінію. Але, вибачте, 

будь ласка, у нас даже немає такого - може, він і є, але він взагалі не працює, -  

органу, який би міг контролювати процес кроплення цими препаратами на 

полях. Тобто, наскільки я знаю, там в законі прописано, що не менше ніж 200 

чи 300 метрів від забудови, де мешкають люди. У нас кроплять - 2 метри немає, 

тобто під хатою прямо. Купа є звернень у мене, я вам покажу, де люди 

звертаються з різними там болячками, і склоняються, що це від цих пестицидів. 

Підкреслюю: пестицидів, які несертифіковані, які завозяться контрабандою 

сюди. 

 

БУРМІЧ А.П. І ще два слово, ще два слова. Підкреслюю те, що говорили 

ми до цього. Якщо він навіть не зареєстрований в країні походження, ви ж 

розумієте, що це відсутні будь-які… де воно, що воно, звідки воно. Звідки ми 

знаємо, скільки воно… від кого і як, хто відповідальність за це все несе, з ким 

заклечається: Іван, Петя, Джон, я не знаю? Ви уявіть собі – несертифікований! 

Це що значить? Це значить те, що невідомо що взагалі везуть, невідомо хто, і 

безвідповідально. Чому Україна повинна цим безвідповідальним людям чи 

організаціям надавати свою територію, ризикувати своїм майбутнім і 

навколишнім середовищем для якихось полігонів? Навіщо? Давайте поважати 

себе хоч чуть-чуть. Ну, звернулись якісь лобісти, заплатили, гади, кому-то, 

может быть, и так далее.  

Режем! Режем! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена Мошенець тримає руку. Будь ласка. 

 

ФРІЗ І.В. Я коротко. Пані Олено, дуже коротко. 

В доповнення того, що сказав пан Анатолій. Насправді визначати 

можливість ввезення цих несертифікованих пестицидів буде один ЦОВВ. В 

законі немає ні умов, ні критеріїв, згідно яких він буде визначати, хто буде 

ввозити і звідки буде ввозити. Тому це пряма корупція.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже.  

Олена Мошенець. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Романе, я перепрошую, Олена Мошенець давно 

тримає руку. Давайте дамо їй слово. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. Я вибачаюсь. Чекаю. Вибачаюсь. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Олено, будь ласка. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Давайте все ж таки запросимо авторів, тому що, от я 

згадую ту дискусію, яка була попереднього разу, на жаль, тоді не весь комітет 

був присутній, і вони пояснювали просто професійно, що означає, що той чи 

інший препарат не зареєстрований в країні походження. Тобто там трошки інше 

трактування, це не зовсім так, як ми з вами це розуміємо. Тому що оці 

випробування, вони мають пройти в тій країні, де вони будуть застосовуватись. 

І це, дійсно, різні кліматичні умови, різні умови і так далі. Вони просто 

професійно це пояснюють. Я думаю, що тоді ми зможемо… 

 

БУРМІЧ А.П. Олено, вибачте, я вас переб'ю. Дуже вибачаюсь перед вами 

як колегою, як жінкою.  

Правильно ви сказали, що вони повинні провести досліди в країні їх 

застосування, тому що є різні кліматичні… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую, пане Анатолію, пані Олена якраз цього 

не казала, вона казала… 

 



БУРМІЧ А.П. Але вони не зареєстровані в країні походження, а там… (Не 

чути) Тому це зовсім різні речі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Анатолію, будь ласка, пані Олена казала, що… 

Пане Анатолію, пані Олена казала, що є пропозиція авторів спитати і поставити 

оці питання, які ви зараз ставите… 

 

БУРМІЧ А.П. Та які автори, якщо їх немає, і ми не знаємо, що і хто везе! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, чекайте, автори є: наші колеги пан Халімон, 

Грищенко і так далі, група авторів законопроекту - народних депутатів. 

 

БУРМІЧ А.П. Ну, ми ж визначили, що є корупційні ознаки. І пані Ірина 

сказала, і всі розказали. Що ви это самое… Хай вони доопрацюють, а потім, як 

у нас будуть сумніви, тоді їх і запросимо. Як сумнівів немає, чого їх 

запрошувати сюди? Чого? 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Можна останній аргумент буквально от з нашої знов-

таки попередньої дискусії за схожим законопроектом?  

Дивіться, якщо ми не дозволяємо ввезення нових препаратів, а тут, як 

правило, в цю категорію потрапляють саме новітні препарати, то ми 

залишаємось там на мінус 10-20 кроків назад з нашими технологіями. І я зараз 

не хочу називати назву українських компаній, які займаються хімією, і ті, 

скажімо так, гучні прізвища, які стоять за цими хімічними компаніями. Тому 

що, якщо ми ставимось до іноземців так, тоді ми лобіюємо інтереси абсолютно 

іншої категорії. І тут теж варто сказати, що це теж не найкращий варіант для 

нашого сільського господарства. 

 

БУРМІЧ А.П. Олено, дорогенька… 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Анатолію, я перепрошую, пан Володимир тримає 

руку. Давайте… 

 

БУРМІЧ А.П. … не зареєстровані в країні походження.… тільки для 

дослідів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Анатолію, пане Анатолію, вибачте, будь ласка.  

Володимир Кабаченко. 

 

БУРМІЧ А.П. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Анатолію, не змушуйте мене вимкнути мікрофон. 

Будь ласка! 

Володимир Кабаченко тримає руку. Ірина Фріз тримає руку. І, мені 

здається, Ярослав піднімав, ні?  

Володимире, будь ласка. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Я хочу відреагувати на останню тезу Олени. Ми не не 

дозволяємо завезення імпортних препаратів на територію України. Ми хочемо, 

щоб будь-яке завезення імпортних препаратів з-за кордону на територію 

України контролювалось державою Україна. 

Я приєднуюсь до своїх колег, я не бачу жодного змісту для того, щоб ми 

запрошували авторський колектив цього законопроекту, тому що ми вже 

вказали на корупційні ризики, які присутні в цьому законопроекті. І будь-які 

пояснення авторського колективу цього законопроекту, вони не нададуть нам 

відповіді, чому корупційні ризики відсутні. Тобто факт присутності 

корупційних ризиків вже встановлений нашим комітетом. Робота нашого 

комітету на цьому закінчується. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ірина Фріз тримала руку і Ярослав Юрчишин. 

Ірино, будь ласка. 



 

ФРІЗ І.В. Дякую, пані голово. 

Дивіться, насправді це буде відбуватися наступним чином: китайські 

дешеві хімікати, пестициди будуть сюди завозитися, тому що в Китаї немає 

жодної сертифікації навіть для внутрішнього попиту деяких препаратів. Тому 

вони не передбачають наявність сертифікатів навіть для внутрішньої країни. 

Тобто ми відкриваємо ринок, ми відкриваємо можливість завезення на 

територію України дешевих, без будь-якої сертифікації, пестицидів, які реально 

наражають нашу державу на екологічну безпеку. Тому що використання їх в 

законі не прописано, як можливість відслідковувати, в який спосіб будуть 

впливати ці пестициди при використанні. Розумієте? Тобто їх будуть завозити 

масово, їх будуть використовувати масово, а ми будемо потім писати відкриті 

листи як від бджолярів, так і від інших аграріїв. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, Ірино. 

Ярослав Юрчишин. І потім – Олексій Жмеренецький. 

Ярославе, будь ласка. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Дивіться, колеги, я теж, в принципі, погоджуюсь з тим, 

що навряд чи нам допоможе зустріч з ініціаторами. В принципі, ну, як би я не 

бачу проблеми, чи зараз прийняти, чи на наступному засіданні. 

Мене дуже хвилює одна стаття, я не розумію логіки її скасування. У нас 

стаття 16-2, яка раніше в діючому законодавстві регламентувала, що 

відбувається із залишками ввезених пестицидів і відходів, і покладала 

відповідальність на ЦОВВ за контролем цих залишків, їх там знищення чи 

якихось інших механізмів, то вона взагалі зникла, тобто її немає. У даному 

випадку є якісь залишки - і все. Тобто ні відповідальності за їх збереження, ні 

контроль їх там знищення і тому подібне. І тут виникає досить багато 

корупційних ризиків, тобто у нас незавершений фактично цикл. Привезли з 

усіма ризиками, які описали колеги, протестували, якась частина залишилась, 

може, не залишилась. І відповідно що далі? Тобто насправді, як би те, що, з 



одного боку, розширюється дискреція центрального органу виконавчої влади, з 

іншого боку, центральний орган виконавчої влади не контролює весь процес 

використання, тобто немає закінченої... ну, це величезний ризик. І тому я 

погоджуюсь з тим, що закон містить корупційні ризики.  

Мені не принципово, тобто якщо є якась можливість, що нас автори 

переконають, я готовий підтримати пропозицію заслухати на наступному 

засіданні. Але просто, дивлячись на налаштування колег, я просто не розумію 

логіки інвестицій в це часу.  

Тому я підтримую як пропозицію з корупційними ризиками зараз. І ці 

ризики називалися: дискреція, неконтроль повного циклу,  і від цього 

можливість зловживання контролюючими органами. І так само підтримую 

пропозицію запрошення на наступне засідання, як визначиться комітет. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Жмеренецький тримав руку. Олексію.  

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. Я все-таки пропоную заслухати колег. Чому? 

Тому що у нас була в партії "Слуга народу" зустріч і нагода поспілкуватися і 

посперечатися з ними. І справа в тому, що коли ви кажете про завезення і 

використання несертифікованих шкідливих речовин, то ви ж трошки 

маніпулюєте, тому що мова йде про завезення невеличких партій виключно для 

проведення тестування. І це тестування… 

 

ІВАНІСОВ Р.В. А де це написано, що це невеличкі партії? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В законопроекті, Романе.  

 

ІВАНІСОВ Р.В. Є конкретна кількість невеличких партій? 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. Послухайте, тому що вони дуже добре 

розказували, що існує окрема процедура випробування, що закон лише 

дозволяє це випробування, а от вже сама процедура випробування і якраз 



регламентації, які партії, які там дозволи окремі на ввезення, тобто це ж не 

просто, це якийсь митний контроль, це все прописано в іншому законодавстві 

чи в підзаконці. І вони нам зможуть показати, що от, вводячи норму про дозвіл 

тестування, ми одразу ж переходимо в зону регулювання іншої нормативної 

бази, вони розкажуть якої, яка вже це все убезпечила від того, щоб завозили 

масово, багато і потім його продавали на ринку. Мова взагалі не йде про 

продаж, мова йде про тестування під наглядом на якихось виділених ділянках, 

за участю якихось фахівців, МОЗу, чи там, я не знаю, кого. Ну, тобто є якась 

процедура. Давайте послухаємо, яка це процедура. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. Олексію, у нас немає обладнання даже в країні, щоб 

визначити ці препарати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Романе, Романе, я перепрошую!  

Колеги, колеги, ми вже достатньо довго сперечаємося. У мене пропозиція 

наступна. Давайте я поставлю на голосування запросити, відкласти 

законопроект, запросити авторів. Не буде підтримане це рішення - будемо 

дивитися, яке інше рішення у нас може бути. Я тоді проситиму вас 

сформулювати, про які корупційні ризики йдеться. Добре, колеги? Але я прошу 

зважено до цього підійти, бо все-таки це вузькогалузеві речі, в яких, ну, я 

принаймні про себе можу сказати, що я точно не є фахівцем, і хотіла б почути 

позицію фахівців в цьому питані. 

Тому, колеги, хто за те, щоб зараз цей законопроект відкласти і на 

наступне або одне із наступних засідань запросити авторів законопроекту з тим, 

щоб їм задати ті питання, які так звучали, що колеги задають мені? 

Анастасія Радіна – за. 

Ярослав Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена Мошенець. 



 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Галина Янченко. Мені здається, немає на зв'язку 

Галини. 

Володимир Кабаченко.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Анатолій Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Жмеренецький. 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Роман Іванісов. Романе, не чутно, я перепрошую. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Одарченко.  

 

ОДАРЧЕНКО А.М. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антон Поляков. 

 

ПОЛЯКОВ А.Е. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антоніна Славицька. 

 



СЛАВИЦЬКА А.К. Утрималася.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія Сюмар. 

 

СЮМАР В.П. Я підтримую тільки тому, що це загальний принцип, яким 

керувався комітет завжди. Ми завжди давали можливість авторам висловитися, 

хоча я принципово проти цього закону. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Ткаченко. Олександре! Не бачу на зв'язку 

Олександра.  

Ірина Фріз. 

 

ФРІЗ І.В. Утрималась. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Шинкаренко. Іване? 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире, що ми маємо по результатам голосування? 

 

КАБАЧЕНКО В.В. 6 – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 6 – за.  У нас немає рішення  по цьому законопроекту.  

Гаразд, колеги. Я тоді пропоную сформулювати. Будь ласка, 

сформулюйте, яке інше рішення, з якими корупційними ризиками, чітко 

сформульованими, ви пропонуєте поставити на голосування. Колеги, 

допоможіть,  будь ласка. 



 

БУРМІЧ А.П. Не відповідає антикорупційному законодавству.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правильно. Пане Анатолій, це… 

 

БУРМІЧ А.П. Дивіться, ми  в інших не розшифровуємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні, пане Анатолію, завжди.  

  

БУРМІЧ А.П.  Це протирічить Конституції – раз. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні, пане Анатолію, вибачте.   

 

БУРМІЧ А.П. Я називав, 16 і 50 статті. Дуже складне питання.  

 

______________. Потрібно будувати лабораторії, по-перше, а потім 

завозити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ще раз, ми завжди…  

 

БУРМІЧ А.П. Ірина хай ще скаже. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Анатолію, дозвольте я скажу?  

Ми завжди, коли визнаємо законопроект таким, що не відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства, ми чітко кажемо, в якій нормі який конкретно 

ризик  ми бачимо, або якій конкретно нормі антикорупційного законодавства 

норма законопроекту не відповідає.  

Тому, колеги, оскільки я, ще раз кажу ,не є фахівцем в цій конкретній 

підгалузі, я би навіть сказала, "пестиди  та агрохімікати", я прошу допомогти 

сформулювати, який  конкретно корупційний ризик  ми бачимо в цьому 



законопроекті і відповідно з яким  корупційним ризиком мені запропонувати 

висновок комітету для голосування.  

 

СЮМАП В.П. Я можу тільки запропонувати, що це може бути 

відсутність контролю в сфері імпорту цих хімікатів, як міжнародного так і 

всередині України, може призвести до суттєвих зловживань… От відсутність 

контролю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Володимире. 

 

______________.А звідки ми знаємо, чи він  існує, цей контроль, чи ні?  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Мені здається, Анатолій Бурміч дуже чітко 

сформулював невідповідність статті Конституції в частині нанесення ризику 

окружающей среде Украины. 

 

ФРІЗ І.В. А до того, зміна повноважень  ЦОВВ у сфері державного 

регулювання, контролю та нагляду за додержанням законодавства про 

пестициди  та агрохімікати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, дякую дуже. Я би, чесно скажу, не говорила би 

тут про Конституцію України, тому що ми оцінюємо питання екологічної 

безпеки, де ми не є головним комітетом, не є фахівцями. Тут якраз це робота 

для  іншого комітету.  

Ярослав Юрчишин тримає руку. 

Пані Антоніно, я перепрошую, мікрофон. 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. Вибачте. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 



Ярослав Юрчишин.  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Я теж пропоную не посилатися в даному випадку на 

Конституції, тому що статті, які зацитував  пан Анатолій, дуже широкі. І 

насправді  для того, щоб довести порушення Конституції, потрібно 

аргументовано чим.  

Але те, що вказувала пані Ірина: фактично зміна повноважень 

центрального органу виконавчої влади, яка створює дискреційні функції для 

нього як у сфері, власне, реєстрації,  так і у сфері подальшого поводження  з 

завезеними пестицидами, - це може бути чітка позиція. Перелік статей 7, 11, 16-

2, там, справді, міняються повноваження. І повноваження фактично, як я вже 

говорив, обрубуються на етапі використання, тобто що далі відбувається з 

залишками, не зрозуміло, скоріше за все. А це створює можливість цієї  

дискреції. Тобто дискреція органу центральної виконавчої влади через зміну 

повноважень і не повний цикл, забезпечення не повного циклу контролю за 

ввезеними пестицидами. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую дуже. 

Пані Ірино, це те формулювання, про яке йшлося.  

Гаразд, колеги. Тоді я запропоную для голосування, для волевиявлення 

членами комітету наступний проект рішення. Законопроект 2548 визнати 

таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства в тій частині, 

яку щойно, а в тому числі під стенограму, озвучив Ярослав Юрчишин. Я не 

візьмуся повторити.  Так? 

Тоді, колеги, прошу по цьому визначатися. Хто які має думки з цього 

приводу?  

Анастасія Радіна, я, колеги, я утримаюся. 

Ярослав Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Я утрималась. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Галина Янченко. Колеги, мені здається, немає на зв'язку 

Галини.  

Володимир Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Я – за. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Анатолій Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Жмеренецький. 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Роман Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Одарченко. 

 

ОДАРЧЕНКО А.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антон Поляков. 

 

ПОЛЯКОВ  А.Е. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антоніна Славицька. 



 

СЛАВИЦЬКА А.К. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія Сюмар. 

 

СЮМАР В.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Ткаченко. Не бачу на зв'язку Олександра. 

Ірина Фріз. 

 

ФРІЗ І.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чорний. Вікторе, мікрофон! Вікторе? 

 

ЧОРНИЙ В.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Іван Шинкаренко.  

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире, що ми маємо з рішенням? 

 

КАБАЧЕНКО В.В. 11 – за. Рішення маємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, колеги.  

Колеги, по регламенту нашої роботи я пропоную ще декілька нескладних 

законопроектів розглянути і потім перейти до пункту "Різне". Гаразд? Дякую. 

Наступний законопроект – 2553: про внесення змін до деяких 

законодавчих актів  України   запровадження на ринку природного газу  обліку 

та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії.  



Колеги, дуже проста насправді історія за цим законопроектом стоїть. 

Пропонується запровадити технічну можливість переходу на облік природного 

газу з кубічних метрів, як робимо це зараз ми, в кіловат-години, як це  роблять 

переважно в країнах Європейського Союзу. Бо, власне, той факт, що в нас зараз  

трохи різні підходи до обліку, трохи нам ускладнює відповідно оформлення 

імпортованого природного газу з країн ЄС чи його закачування в газосховища у 

режимі митного складу, оскільки в нас цей газ проходить в одному режимі 

вимірювання, а в країнах Європейського Союзу відповідно в іншому. І саме цю 

проблему мав би цей законопроект вирішити. 

Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи: визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи щодо цього 

законопроекту, колеги, якісь коментарі чи думки є? 

Пане Анатолію, будь ласка. І пан Володимир. 

 

БУРМІЧ А.П. Я не думаю, що якісь є ускладнення для того, щоб 

перевести по якійсь формулі і так далі. Якщо ми перейдемо на ці форми, нам 

треба буде облік змінювати, і всі облікові лічильники, і таке інше, не тільки  на 

вході, а навіть у нас тут всередині країни все треба буде міняти, всі обліки. Це, 

по-перше, гроші. Це, по-друге, за чий рахунок це все буде? І тільки 

аргументувати те, що це із Європи, і тим більше, що ми знаємо, що він не з 

Європи, все одно цей газ, а ми його забираємо з труби, я вважаю, це робиться 

для маніпуляцій чиновниками нашими, для того щоб десь якусь собі вигоду 

мати.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Володимире, будь ласка.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Як на мене, це критично важливий законопроект. 

тому що, якщо ми подивимося на енергобаланс країни, то більш ніж 30 

відсотків газу ми сьогодні  імпортуємо з Європи. У Європі облік газу ведеться в 

мегават-годинах, а в Україні він ведеться в калорійності. Саме така одиниця 



виміру, як мегават-година, вона визначає, яку кількість  енергії ми з вами 

спожили. Калорія – це інша фізична величина, і вона… Коли ми з вами 

включаємо газ, ми  бачимо, що він не завжди синього кольору. І ось саме ця 

різниця і ……… в тому, що ми споживаємо з вами у калоріях одну кількість 

газу, а по факту енергії  вона нам дає набагато менше. Це друга проблема. 

І третя проблема. Коли митниця імпортує газ із Європи, для того, щоб 

перевести мегават-години в кубічні метри, там також є дуже великі втрати газу. 

І для того, щоб уникнути цього, саме і ведеться переведення із гігакалорій в 

мегават-години. Ті платіжки, які ми з вами, до речі, отримуємо щодо газу, там 

завжди в дужках визначається кількість газу у мегават-годинах. Але вона є 

приблизною, вона є математично вирахованою.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую дуже, Володимире. 

Колеги, які ще думки щодо цього законопроекту?  

Колеги, я тоді, з вашого дозволу, поставлю на голосування проект 

висновку, підготовленого для нас секретаріатом  комітету, а саме: законопроект 

2553 визнати таки, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства і не 

містить корупційних ризиків.  

Прошу тоді колег по цьому визначатися. 

Анастасія Радіна. Я – за.  

Ярослав Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Галина Янченко. Не бачу Галини на зв'язку.  

Володимир Кабаченко. 

 



КАБАЧЕНКО В.В. За. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Анатолій Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Жмеренецький. 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Роман Іванісов. Роман попереджав, що мусить раніше 

піти. 

Андрій Одарченко. 

 

ОДАРЧЕНКО А.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антон Поляков. 

 

ПОЛЯКОВ  А.Е. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антоніна Славицька. 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. Утрималась. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія Сюмар. 

 

СЮМАР В.П. Однозначно – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Ткаченко. Не бачу Олександра на зв'язку. 

Ірина Фріз. 

 



ФРІЗ І.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Іван Шинкаренко.  

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Володимире, що ми маємо? 

 

КАБАЧЕНКО В.В. 9 – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І ми маємо рішення. Так? Дякую дуже. 

Колеги, буквально ще кілька законопроектів я проситиму розглянути. 

Законопроект 2588: внесення змін до деяких  законодавчих актів щодо 

забезпечення діяльності музеїв закладів вищої освіти. Фактично пропонується 

закріпити статус музеїв закладів вищої освіти, пропонується норма щодо  

захисту прав  працівників і створення умов для  належного захисту музейних 

колекцій і відповідно уніфікація термінології. А також включення музеїв  до 

переліку структурних підрозділів закладів вищої освіти і додавання до переліку 

основних посад науково-педагогічних працівників закладів освіти посад 

"директор  музею" і "науковий працівник музею".  

Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи: визнати 

таким, що відповідає  вимогам антикорупційного законодавства.  

Колеги, які будуть коментарі чи думки щодо цього законопроекту?     

Колеги, тоді пропозиція законопроект 2588 визнати таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства. І прошу по цьому визначатися. 

Анастасія Радіна – за.   



Ярослав Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Анатолій Бурміч. Пане Анатолію! Мені здається, немає 

на зв'язку пана Анатолія. 

Олексій Жмеренецький. 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олену Мошенець  я називала? Так. Дякую дуже. 

Андрій Одарченко. 

 

ОДАРЧЕНКО А.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антон Поляков. 

 

ПОЛЯКОВ  А.Е. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антоніна Славицька. 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія Сюмар. 

 

СЮМАР В.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Ткаченко. Немає Олександра на зв'язку. 

Ірина Фріз. 

 

ФРІЗ І.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І  Іван Шинкаренко.  

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, колеги. 

Колеги, на цьому я би пропонувала перейти до питань в пункті "Різне". 

Володимире, давайте, може, ваше питання перше, воно коротше. 

Колеги, я щиро перепрошую, вибачте, будь ласка, перш ніж ми 

перейдемо до "Різного". Володимире, я перепрошую, було питання, яке ми 

відклали, тому що уточнювали норми законопроекту  - 3231-1.  

Олено. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Так, якщо можна, дивіться, я все ж таки переглянула 

"Порівняльну таблицю", і що в мене особисто викликає занепокоєння, це     все-

таки що в цьому альтернативному законопроекті дуже багато  формулювань, 

які пропонують автори, пов'язані зі словом "можуть". От наприклад: "Органи 

місцевого самоврядування можуть встановлювати за рахунок коштів, які 

надходять, пільгову плату за реєстрацію підприємств, створених молодими   



громадянами". Тобто розумієте, можуть встановлювати, а можуть і не 

встановлювати. Для одних можуть встановлювати одне, для інших можуть 

встановлювати інше.  

Потім, тут також використовується  такий показник, як середня заробітна 

плата в регіонах, на яку повинні орієнтуватись при виплаті  і компенсаціях для 

молоді. І от  експерти зазначають, що для регіонів цей показник, він такий 

досить умовний, тому що  для одних це буде один  рівень  середньої заробітної 

плати, а для інших, наприклад, інший рівень.  

Відповідно я би все ж таки пропонувала так, як і за основним 

законопроектом,  визнати цей законопроект таким, який містить корупційні 

ризики.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, які ще  будуть думки чи коментарі щодо цього 

законопроекту?  

Колеги, я тоді, з вашого дозволу, пропозицію Олени Мошенець поставлю 

на голосування. Законопроект 3231-1 визнати таким, що  не відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства, з врахуванням тих зауважень, які Олена 

озвучила. Так, колеги?   

Тоді прошу по цьому визначатися. 

Анастасія Радіна – за.  

Ярослав Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Галина Янченко. Не бачу Галини на зв'язку. 

Володимир Кабаченко. 

 



КАБАЧЕНКО В.В. За. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Анатолій Бурміч.  

Олексій Жмеренецький. 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Роман Іванісов.  

Андрій Одарченко. Також, на жаль, мусив раніше піти. 

Антон Поляков. 

 

ПОЛЯКОВ  А.Е. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антоніна Славицька. 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія Сюмар. 

 

СЮМАР В.П. Я так розумію, що обґрунтування – це  нечіткість 

формулювання, яке допускає  зловживання. Правильно?  

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Так. Дискреція.  

 

СЮМАР В.П.  Дякую. Добре. Я – за.    

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Ткаченко.  

Ірина Фріз. 

 

ФРІЗ І.В. За. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Шинкаренко.  

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, колеги.  

 

КАБАЧЕНКО В.В.  9 – за, рішення маємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Маємо рішення. Тоді, колеги, на цьому пропоную з 

законопроектами  все-таки завершити і перейти до "Різного". В нас було три 

питання в "Різному". 

Володимире,  будь ласка, вам слово. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Колеги, у мене зараз в руках знаходиться Програма 

діяльності  Кабінету Міністрів України.  Програма, яка абсолютно нереально і 

абсолютно неякісно прописана, за виключенням одного… Зараз, Ярославе. Тут 

написано: "Організація протиепідемічних заходів: створення умов для 

забезпечення вітчизняного виробництва необхідних лікарських засобів, 

медичного обладнання та виробів, а також інших критично важливих товарів". 

Ще раз: "створення умов для забезпечення вітчизняного виробництва". Це 

декларує Кабінет Міністрів  України.     

Що відбувається насправді, я вам зараз надам, як приклад, два реальних 

випадки, які вже мали місце. І хочу, щоб ви допомогли мені звертатися вже до 

профільних органів, щоб ми  досконало вивчили обидва випадки. 

Перший випадок вам всім відомий, це коли Міністерство охорони 

здоров'я оголосило тендер про закупівлю захисних костюмів. Цей тендер 

виграла українська компанія. Якість продукції, яку виробляє ця українська 



компанія, на 100 відсотків відповідає технічному завданню, яке було 

прикріплене  до тендерної документації. Але з якоїсь причини, дуже цікавої… 

Так, це перший пункт. 

Другий пункт. Ця вітчизняна компанія,  вона виграла цей тендер, про що 

було написано на ProZorro.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире, я щиро перепрошую, що перебиваю. 

Давайте якось регламент, бо в нас ще є питання в "Різному". Тому давайте дуже 

коротко, якщо ваша ласка. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Якщо  всі в курсі цієї історії, вчора я вам направив 

проект звернення нашого комітету на Міністерство охорони здоров'я, на 

Державне підприємство "Медичні закупівлі України" з метою  запросити їх на 

засідання нашого комітету для того, щоб вони нам пояснили, чому українська 

компанія, яка виграла тендер, вона не отримала передплату від Міністерства  

охорони здоров'я, і чому після того, як ця українська компанія виграла тендер, 

сам тендер було анульовано і тендер на закупівлю цих костюмів був вже 

переданий на іншу іноземну компанію. Це перший момент. 

Переходити на другу історію? Там ще цікавіше буде. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні. Володимире, я перепрошую. Тобто пропозиція 

ваша: запросити ДП "Медичні закупівлі" і представників Міністерства  охорони 

здоров'я на засідання комітету для пояснення цієї ситуації? Правильно я 

розумію?  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Так. Абсолютно правильно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ярослав Юрчишин тримає руку. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. У мене пропозиція так само запросити представників    

пацієнтських організацій, які закуповували для лікарів відповідно забракований 



міністерством хімзахист, і по тій же ціні, по якій фактично український 

постачальник був  готовий поставити. І лікарі зараз ним користуються без 

жодних проблем, рівень захворюваності в тих лікарнях нижчий, ніж загалом по  

Україні.  

Тобто я підтримую цілком Володіну пропозицію. І пропоную ще 

запросити профільні громадські організації. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире, так влаштовує?   

 

КАБАЧЕНКО В.В. Абсолютно. 

І я вам також надсилав другий проект звернення… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, колеги, давайте по одному. Якщо можна, коллеги, 

ініціатива Володимира - запросити, єдине, що я би зафіксувала,  на одне  із 

засідань комітету, тому що, на жаль,  ми зараз в такому режимі працюємо, що 

не завжди наш графік роботи є таким передбачуваним, як нам би хотілося, тому 

на одне із наступних засідань комітету запросити відповідно названих осіб для 

надання комітету інформації і пояснень з цього приводу. 

Володимире?  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Анастасіє, але з цим не можна зволікати, тому що, 

якщо ми будемо чекати на будь-яке наступне засідання, то… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я просто до того, що ми не можемо 

запросити… тобто ми листи-запрошення надішлемо, але, наприклад, я не можу 

завтра написати  в листі, на яку саме дату ми запрошуємо, бо ми трохи 

прив'язані до  графіку позачергових засідань, який відсутній. От в чому справа. 

Тобто ми в робочому режимі. 

 

СЮМАР В.П. Дозвольте,  будь ласка. Я би підтримала тут Володимира. 

Тому що  історія в тому, що дійсно, питання… мова йде на дні, бо це питання 



захисту лікарів, і воно зараз актуальне, ми ж  чекаємо піку в травні, на початку. 

І я пропоную на наступне засідання все-таки це зробити. Це дуже резонансна 

історія. Дякую Володі, що він її підняв. Очевидно, треба давати відповіді на це 

питання. І головне, щоб були зрушення, бо поки що ми бачимо навпаки, там 

звільнення… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміла, колеги. Має сенс на наступне засідання 

комітету тоді запросити. Я тоді в такому форматі, колеги, пропоную це питання 

проголосувати: запросити на наступне засідання комітету представників 

Міністерства охорони здоров'я, ДП "Державні закупівлі" і пацієнтські 

організації, які закуповують відповідні товари, для того щоби заслухати 

ситуацію із скасуванням закупівлі і ймовірною закупівлею за завищеними 

цінами. Так, колеги? 

Хто за таке запрошення, прошу визначатися. 

Анастасія Радіна – за.  

Ярослав Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Галина Янченко. Немає Галини в чаті. 

Анатолій Бурміч. Мені здається, також немає. 

Володимир Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Жмеренецький. 

 



ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Одарченко. Не бачу. 

Антон Поляков. 

 

ПОЛЯКОВ  А.Е. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антоніна Славицька. 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія Сюмар. 

 

СЮМАР В.П.  За.    

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Ткаченко.  

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ірина Фріз. 

 

ФРІЗ І.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І Іван Шинкаренко.  

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже.  

Наступне, Володимире, у вас було питання. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Тут у нас 12 – за. Рішення маємо. 

Наступне питання, щоб не витрачати час, така  ж сама ситуація. МОЗ в 

обхід ДП "Медичні закупівлі України" хоче провести тендер. Для проведення 

цього тендеру МОЗ знайшли собі посередника. Посередник за свої функції бере  

4 відсотки, а сума закупівлі становить   45 мільйонів євро. Тобто, минаючи ДП 

"Медичні закупівлі  України", МОЗ через абсолютно невідому компанію, 

сплативши додатково 2 мільйони євро посереднику, хоче провести також ще 

одну закупівлю, минуючи, найголовніше, ДП "Медичні закупівлі  України" - 

організацію, яка функціонує саме для  того, щоб робити такі закупівлі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ярослав Юрчишин, мені здається, тримав руку. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. В мене пропозиція. Зважаючи, що ті ж самі адресати, 

просто доповнити попереднє наше запрошення, не робити два різних, а 

доповнити запрошення просто тим самим питанням, ще додатково питання, яке 

поставив Володя. Бо пропозиція та сама - запросити. І буде представник МОЗ, 

представник ДП, і відповідно  логічно, щоб не робити два окремих листи, 

просто пропозиція їх об'єднати і дати два питання. Мені здається, так буде і 

логічніше, і простіше.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Ярославе, єдине що, у другій справі там також фігурує 

Мінрегіонрозвитку.  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Його теж запросити. 

 



КАБАЧЕНКО В.В. І тому просто їх вносимо до списку запрошених в 

одному листі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, колеги. 

Колеги, думаю за це ми також маємо проголосувати. Запрошення для 

надання пояснень по тій ситуації, яку Володимир  описав. Прошу визначатися.  

Анастасія Радіна – за. 

Ярослав Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Жмеренецький. 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антон Поляков. 

 

ПОЛЯКОВ  А.Е. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антоніна Славицька. 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія Сюмар. Здається, немає Вікторії в чаті.  

 

СЮМАР В.М. Я є. Я – за. Вибачте. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 

Олександр Ткаченко.  

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ірина Фріз. 

 

ФРІЗ І.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Шинкаренко.  

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. По цьому ми маємо рішення. Дякую, 

колеги.  

Питання в "Різному" було від Ярослава Юрчишина. Ярославе? 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. В мене пропозиція  винести на наступне засідання для 

антикорупційної експертизи Програму уряду. Вже більшість комітетів дали 

свою оцінку, власне, реферату на тему Програми уряду. Я думаю, що ми теж 

маємо виконати це завдання. Просто включити в порядок денний наступного 

засідання  законопроект  3330 щодо Програми уряду. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую  дуже, Ярославе. 

Колеги, мені здається, що це логічна пропозиція. В принципі, Програма 

уряду на нас розписана. Тому не бачу необхідності окремо голосувати це 

питання. Включимо до порядку денного наступного засідання комітету. 

Колеги, і в мене  є ще одне питання для обговорення в "Різному". Я 

інформую, колеги, що до нас надійшов запит від громадської організації щодо 

надання роз'яснення комітету з наступного питання: щодо можливості 

політичним партіям зараховувати гроші, отримані в якості державної підтримки 

статутної діяльності політичних партій, зараховувати ці кошти на депозит з 

подальшим використанням цих коштів на відповідно статутну діяльність 

партій, з урахуванням тих обмежень, які встановлені для державного 

фінансування політичних партій.  

Такий запит на роз'яснення надійшов. Я нагадаю, ми відповідно до 

Закону "Про комітети Верховної Ради України" маємо право такі роз'яснення  

робити. Ми певну попередню роботу з цього приводу зробили. І встановили 

наступне, що антикорупційне законодавство не забороняє таке робити, що 

законодавство про політичні партії також не містить такого роду  заборони. Є 

певні умови, а саме, що кошти державного фінансування політичних партій,  

точніше… Давайте спробую структурувати: відсотки за  депозитами мають 

зараховуватися на окремий рахунок і використовуватися з окремого рахунку, а 

не зараховуватися на інший рахунок, де вони будуть змішуватися з грошима,  

для яких немає обмежень в цільовому використанні. Тобто ці кошти, доходи від 

розміщення на депозитах мають бути на окремому рахунку і використані з 

урахуванням вимог щодо використання коштів державної підтримки 

політичних партій.  

Також, колеги, має статутна діяльність, точніше, статут політичної партії,   

в принципі, передбачати можливість розміщення коштів  на депозитах. І, 

власне, це всі обмеження, які вдалося нам встановити з цього приводу. 

Колеги, я тоді прошу обмінятися думками, хто що думає щодо такого 

роз'яснення комітету. Колеги, чи є якісь думки з цього приводу? 

Ярославе,  будь ласка. 



 

ЮРЧИШИН Я.Р. Насправді, наскільки я знаю, законодавство повністю  

резонно і чітко сформульовано. Відповідно так само, я думаю, що було би 

доцільно взяти експертизу в бюджетного комітету, оскільки це кошти держави, 

державного бюджету. Відповідно щоб вони так само підтвердили наш 

висновок, і таким чином ми мали максимально повний, захищений висновок, 

який  ми можемо дати запитувачу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, які ще думки з цього приводу? 

Колеги, тоді пропозиція така. Ми викладаємо наш висновок відповідно до 

того, що я сформулювала, проводимо консультації із бюджетним комітетом. І 

якщо бюджетний комітет не висловлює ніяких зауважень щодо можливості 

використання в такий спосіб бюджетних коштів, ми відповідно це рішення  

затверджуємо. Гаразд, колеги? Так підходить? Ярославе? Так? Так. 

Тоді, колеги, тут, напевно, ми нічого не голосуємо. Чи голосуємо за те, 

щоби роз'яснення в тому формулюванні, яке я запропонувала, провести по 

цьому формулюванню консультації із бюджетним комітетом для того, щоб 

мати чисте роз'яснення? Як правильно зробити?  

Давайте тоді проголосуємо за те, щоби той варіант роз'яснення, який 

запропоновано, ми опрацювали разом із бюджетним комітетом, і з врахуванням 

зворотного зв'язку від бюджетного комітету затвердили роз'яснення комітету 

нашого. Так? 

Хто за такий підхід до цієї справи? 

Анастасія Радіна – за.  

Ярослав Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Галина Янченко. Не бачу Галини. 

Володимир Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Анатолій Бурміч. Не бачу пана Анатолія. 

Олексій Жмеренецький. 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Роман Іванісов. Роман мав раніше піти. 

Антон Поляков. Не бачу Антона на зв'язку.  

Антоніна Славицька. 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія Сюмар.  

 

СЮМАР В.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Ткаченко.  

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ірина Фріз. 

 

ФРІЗ І.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чорний. 

 



ЧОРНИЙ В.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Шинкаренко.  

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, колеги.  

На цьому, мені здається, ми вичерпали наш порядок денний. Ми 

проговорили всі питання, які хотіли проговорити в "Різному". Щиро дякую, 

колеги, за  роботу.  

Про дату і час наступного засідання комітету домовимося в робочому 

режимі з урахуванням відповідно графіку проведення позачергових засідань 

Верховної Ради України. Гаразд?  

Все, колеги, щиро тоді вам дякую. Тепер вже, мені здається,  не можна 

побажати гарних свят, тому що, будь ласка, дотримуйтеся правил карантину, 

лишайтеся вдома. Гарно тоді всім з  врахуванням цього провести час!  

Дякую, колеги. До побачення.  

 

                                                   

 

 

 

 

 


