
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань антикорупційної політики  

06 жовтня 2020 року 

(у режимі відеоконференції) 

Веде засідання перший заступник голови Комітету ЮРЧИШИН Я.Р.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, колеги, у нас з вами вже є кворум. Для того, 

щоб його зафіксувати, я попрошу, власне, всіх назватися. І з цього 

розпочнемо наше з вами засідання.  

Як ви знаєте, голова нашого комітету Анастасія Радіна зараз 

знаходиться разом з колегами, зокрема з паном Анатолієм Петровичем 

Бурмічем, знаходяться в Конституційному Суді на розгляді питання щодо 

конституційності Закону "Про Вищий антикорупційний суд". Тому сьогодні, 

власне, засідання згідно Регламенту і Закону про комітети буду проводити я. 

Тому зараз давайте зафіксуємо, власне, присутність.  

Юрчишин Ярослав присутній. 

Мошенець Олена. 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Присутня. Я присутня.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Володимир Кабаченко. 

КАБАЧЕНКО В.В. Присутній.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Присутній. 

Роман Іванісов. 

ІВАНІСОВ Р.В. Присутній. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз тут у нас в залі присутній. 

Поляков Антон. 

ПОЛЯКОВ А.Е. Є. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Присутній. 

Славицька Антоніна. 

СЛАВИЦЬКА А.К. Присутня.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Стернійчук Валерій. 

СТЕРНІЙЧУК В.О. На місці. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ірина Фріз.  

ФРІЗ І.В. Є. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Ірина присутня. Прошу тільки включати 

мікрофон. 

Віктор Чорний. 

ЧОРНИЙ В.І. Присутній. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І Іван Шинкаренко. 

ШИНКАРЕНКО І.А. Присутній. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, в нас 10 осіб, 10 членів комітету. У нас є 

кворум. Відповідно розпочинаємо наше засідання.  

У процесі до нас обіцяв долучитися пан Ткаченко, тому я думаю, що 

питання з кворумом у нас, в принципі, закрите. 

Колеги, всім вам розсилався порядок денний. Власне, в нас сьогодні 

переважно законопроекти по антикорупційній експертизі наших профільних 

законопроектів немає... Була пропозиція Володимира розглянути профільний 

законопроект про декларування членами наглядових рад наступного 

засідання. Зафіксовано. Попросимо секретаріат, власне, підготувати за 

можливості документи для цього. 

У "Різному" є питання про звернення народного депутата Стернійчука. 

Так само прошу включити в порядок денний перед "Різним", пропоную 

включити питання про план законодавчих робіт,  про нього Анастасія писала. 

Проект, власне, рішення в цьому питанні вже розісланий і вам на пошту, і в 

чаті у WhatsApp.  Відповідно пропоную такий порядок денний з включенням 

одного питання про порядок законодавчої роботи і "Різне", зокрема буде 

питання від Валерія, якщо в когось ще будуть питання в "Різне", прошу зараз 

зголоситися, щоб ми зафіксували.  
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Я так розумію, пропозицій немає. Тому пропоную проголосувати такий 

порядок денний за основу і одразу в цілому. Чи будуть заперечення? Немає. 

Дякую. Тоді рухаємося по голосуванню. 

Шинкаренко. 

ШИНКАРЕНКО І.А. Підтримую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чорний Віктор. 

Так, чекаємо. Віктор Чорний. Якісь технічні нюанси. 

Ірина Фріз. 

ФРІЗ І.В. За.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Стернійчук Валерій.  

СТЕРНІЙЧУК В.О. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Славицька Антоніна. 

СЛАВИЦЬКА А.К. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поляков Антон. Так, Антоне.  

ПОЛЯКОВ А.Е. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Роман Іванісов. 

ІВАНІСОВ Р.В. За.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, повернемося. 

Віктор Чорний. 

ЧОРНИЙ В.І. За.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кабаченко Володимир. 

КАБАЧЕНКО В.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мошенець Олена. 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я – за. Антона, на жаль, на даний момент поки що 

немає.  

9 – за. Рішення прийнято. Дякую. 

Тоді рухаємося, власне, по нашому порядку денному.  

Перше питання у нас на розгляді – законопроект 3715. Закон про 

внесення змін до розділу Х "Прикінцеві і перехідні положення" Закону 
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України "Про публічні закупівлі" (щодо виключення можливості здійснення 

закупівель без використання електронної системи закупівель). Відповідно до 

пропозиції нашого секретаріату в результаті антикорупційної експертизи 

пропонується визначити закон таким, який відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства, і таким, в якому не виявлено 

корупціогенних факторів. 

Чи будуть інші пропозиції?  

_______________. Повністю підтримати. Дуже важливий законопроект.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Тоді пропоную перейти до голосування.  

Юрчишин Ярослав – за.  

Мошенець Олена. 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За.  

Кабаченко Володимир. 

КАБАЧЕНКО В.В. За.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іванісов Роман.  

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поляков Антон. 

ПОЛЯКОВ А.Е. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Славицька Антоніна. 

СЛАВИЦЬКА А.К. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Стернійчук Валерій. 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Фріз Ірина. 

ФРІЗ І.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чорний Віктор. 

ЧОРНИЙ В.І. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шинкаренко Іван. Там мусимо оголосити, бо… 
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ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. Дякую. Рухаємось далі.  

Отже, законопроект (3095) про внесення доповнення до статті 10 

Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо конкретизації осіб, які мають 

належати до військовослужбовців. Так само в результаті антикорупційної 

експертизи визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства і не виявлено корупціогенних факторів. 

Колеги, чи будуть інші позиції? Так розумію, що інших пропозицій 

немає? Тоді прошу… 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. Підтримати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Антоніна.  

Тоді прошу проголосувати.  

Іван Шинкаренко. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Віктор Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Ірина Фріз. 

 

ФРІЗ І.В. За. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Валерій Стернійчук. 

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антоніна Славицька. 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антон Поляков. 

 

ПОЛЯКОВ А.Е. За майбутнє.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Роман Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Майбутнє Полякова? 

Володимир Кабаченко.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Олена Мошенець.  

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Ярослав Юрчишин. 
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 МОШЕНЕЦЬ О.В.  Не "За майбутнє", просто "за".  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. "За", просто "за". Дякую. Рішення прийнято.  

Рухаємось далі. Законопроект №3095: доповнення до статті 10 Закону 

України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо конкретизації осіб, які мають 

належати до військовослужбовців.  

Так само, власне, в результаті аналізу запропоновано визначити таким, 

що відповідає вимогам антикорупційного законодавства і не виявлено 

корупціогенних факторів. При цьому, базуючись на пропозиціях Головного 

науково-експертного управління, я би пропонував зробити коротеньке 

зауваження з пропозицією деталізувати термін "важливі особисті 

документи". Бо, ну, насправді, він не є чітко правово визначений. Ну, хто 

буде визначати? Зрештою так, для мене там може бути, не знаю, моє 

свідоцтво, там атестат середньої школи важливим особистим документом. 

Тому в даному випадку я би пропонував визнати таким, що відповідає, 

але внести зауваження про потребу конкретизувати термін "важливі особисті 

документи".  

Колеги, чи будуть інші пропозиції? 

 

_______________. Немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Тоді голосуємо. Визнати таким, що відповідає антикорупційному 

законодавству і зазначити одне оголошене зауваження.  

Юрчишин Ярослав – за. 

Мошенець Олена. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Кабаченко Володимир. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Роман Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Антон Поляков. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, добре. 

Славицька Антоніна. 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Стернійчук Валерій. 

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антоне? 

 

ПОЛЯКОВ А.Е. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Ірина Фріз.  
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ФРІЗ І.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Шинкаренко. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Одноголосно. 

Прошу.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже.  

Прошу зафіксувати, до нас долучилася Галина Янченко. І я так чую, що 

"за". Так, Галино? Так. Відповідно рішення прийнято. 

Рухаємося далі. Законопроект 2037 про внесення змін до деяких законів 

України щодо посилення відповідальності у сфері охорони культурної 

спадщини. 

Так само за результатами антикорупційної експертизи пропонується 

визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

У мене лише одне технічне зауваження: пропозиція доповнити проект 

нормою про внесення змін до Кодексу України  в адміністративних 

провадженнях щодо визначення осіб, уповноважених на складання 

протоколу про адміністративні правопорушення за порушення законодавства 

про охорону культурної спадщини. Тобто щоб чітко зафіксувати хто може 

такі протоколи складати у виключний перелік. На даний момент, власне, цієї 
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зміни немає. Це може, в принципі, створювати на перспективу, якщо такі 

зміни не будуть внесені, певні корупційні ризики, коли там не уповноважені 

для цього особи спробують притягати до відповідальності. Тобто треба чітко 

визначити сферу відповідальності.  

Колеги, чи будуть інші зауваження? Я так розумію, що немає. 

От тоді, власне, визнаємо таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства, із зауваженням: рекомендуємо, власне, 

уточнити уповноважених. Так? Добре. 

Голосуємо. До нас долучився Олександр Ткаченко. Відповідно дуже 

дякую.  

Іван Шинкаренко. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван – за. 

Віктор Чорний.  

 

ЧОРНИЙ В.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ірина Фріз 

 

ФРІЗ І.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Валерій Стернійчук. 

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антоніна Славицька. 
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СЛАВИЦЬКА А.К. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антон Поляков.  

Роман Іванісов.  

 

ІВАНІСОВ Р.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Кабаченко.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Галина Янченко.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Я – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ярослав Юрчишин – за. 

Антон у нас не з'явився. 

Володимире, яка у нас ситуація по голосуванню?  

 

СОРОЧИК Ю.Ю. 9 – за. Рішення прийнято.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У мене 10 буде. До нас долучився ще Ткаченко. 

10 – за. Рішення прийнято. 

Так, Володимире?  
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КАБАЧЕНКО В.В. Так. Я говорив весь цей час з вами. 10 – за,  рішення 

прийнято. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Рухаємося далі. Отже, законопроект 3503: про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо особливостей 

складання протоколу про адміністративне правопорушення стосовно 

недодержання встановлених законом строків (термінів) надання відповіді на 

звернення або запит народного депутата. 

Відповідно наша антикорупційна експертиза пропонує визнати таким, 

що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. У мене до цього 

законопроекту зауважень немає.  

Колеги, чи будуть в когось інші пропозиції чи зауваження? Я так 

розумію, що зауважень немає. Тому переходимо до голосування. 

Юрчишин Ярослав – за. 

Мошенець Олена. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Галина Янченко. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Володимир Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Роман Іванісов. 
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ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антон Поляков. 

Антоніна Славицька. 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Валерій Стернійчук. 

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Вікторія Сюмар до нас долучилася.  

 

СЮМАР В.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Олександр Ткаченко 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ірина Фріз.  

 

ФРІЗ І.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. За.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Шинкаренко. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Отже, маємо за моїми підрахунками 12 голосів. Нас вже 13. Володя 

підтверджує: рішення прийнято. Дякую. 

 Рухаємо далі. Отже, законопроект 3672: про внесення змін до 

прикінцевих положень Закону України "Про безпечність та гігієну кормів" з 

метою стабілізації ринку кормів. Наша антикорупційна експертиза пропонує 

визнати таким, що відповідає антикорупційному законодавству. 

В мене зауважень немає. Чи будуть якісь інші пропозиції? Я так 

розумію, що зауважень немає, пропозицій. Відповідно прошу голосувати.  

Юрчишин Ярослав – за. 

Олена Мошенець. Будь ласка, включіть мікрофон.  

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Галина Янченко.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Володимир Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  
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Роман Іванісов.  

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Антон Поляков.  

Антоніна Славицька.  

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Валерій Стернійчук. 

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія Сюмар.  

 

СЮМАР В.П. За безпеку кормів.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Ткаченко.  

Ірина Фріз.  

 

ФРІЗ І.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чорний.  

 

ЧОРНИЙ В.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Шинкаренко.  

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Ткаченко.  

 

ТКАЧЕНКО О.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Маємо 12 голосів. Так, дякую, Володю. Рухаємося 

далі.  

Законопроект 3830: про внесення змін деяких законів України щодо 

оптимізації процесу законопроектної роботи. За антикорупційною 

експертизою відповідає антикорупційному законодавству.  

Відповідно, в принципі, в мене зауважень немає. Колеги чи у вас є?  

 

_______________. Немає.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Тоді починаємо голосувати.  

Іван Шинкаренко.  

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Віктор Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ірина Фріз. 

 

ФРІЗ І.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Ткаченко. 
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ТКАЧЕНКО О.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія Сюмар. 

 

СЮМАР В.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Валерій Стернійчук.  

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антоніна Славицька. 

 

СЛАВИЦЬКА А.Е. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антон Поляков. 

Роман Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Кабаченко.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Галина Янченко. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена Мошенець. 
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МОШЕНЕЦЬ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ярослав Юрчишин – за. 

Володя? 

 

КАБАЧЕНКО В.В. У нас 12 – за. Рішення маємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Рухаємось далі. Законопроект 3906: про внесення змін до Закону 

України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 

коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та 

пального" (щодо ліцензування суб'єктів господарювання, які здійснюють 

виробництво спирту етилового). Ну, чесно кажучи, сенсативна тема. Я 

думаю, що колеги зараз мали би включитися.  

Я можу сказати про зауваження, які помітив я. І просив би колег 

визначитися, наскільки вони ґрунтовні. Чи ми можемо обмежитися 

зауваженнями, чи це більше.  

Перше. Обмежується можливість суб'єктів господарювання на 

отримання ліцензій на виробництво у випадку залучення ними лабораторій 

на договірних засадах. Тобто ускладнюється доступ до ліцензування. При 

цьому технологічний цикл виробництва, за чинною редакцією, передбачає, 

що лабораторії можуть бути власними або залученими на договірних засадах. 

Тобто, з одного боку, фактично є певна неузгодженість. Так, ми дозволяємо 

залучити, а з іншого боку, обмежуємо можливість, так? 

Друге. Потрібно уточнити форму власності та джерел фінансування для 

створення і запровадження проектом Єдиної державної автоматизованої 

інформаційної системи. Так само уточнити вартість для суб'єктів 

господарювання програмно-апаратних засобів та програмного забезпечення 

для передачі даних до цієї системи. Так само створюється додаткова підстава 



19 

 

для анулювання ліцензії: рішення суду про встановлення факту 

необґрунтованої (нечітке формулювання, логічніше було б, наприклад, вжити 

термін "підтвердженої") невідповідності між обсягами фактично затрачених 

ресурсів на виробництво спирту етилового, в тому числі теплової і 

електроенергії, води, та фактично задекларованими обсягами виробництва 

готової продукції. Тобто хто буде обґрунтовувати? Підтверджувати, 

зрозуміло, тобто це є експертиза, процедура. Хто буде обґрунтовувати і як це 

буде відбуватися, власне, це складно.  

В принципі, зауваження ґрунтовні. Їх реально цілком виправити до 

другого читання. Головний комітет дає за основу. Тому моя базова 

пропозиція – це визнати таким, що відповідає вимогам, але містить 

зауваження. Зауваження я оголосив.  

Чи будуть інші пропозиції? 

 

_______________. Підтримуємо вашу пропозицію. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Інших пропозицій не поступало. Тому прохання голосувати.  

Ярослав Юрчишин – за. 

Мошенець Олена. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Галина Янченко. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Володимир Кабаченко. 
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КАБАЧЕНКО В.В. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Роман Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антон Поляков. 

Антоніна Славицька. 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Валерій Стернійчук. 

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія Сюмар. Не бачу пані Вікторії. 

Олександр Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М.  Я – за.  

Там в чаті написала Вікторія Сюмар, що вона утрималась. Не знаю, по 

цьому питанню чи ні.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нам потрібно буде підтвердження… Так, в нас 

голосування. Але ми зафіксуємо, власне, зараз неучасть в голосуванні чи 

"утримались" в рівнозначній позиції.  

Ірина Фріз. 

 

ФРІЗ І.В. За.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Віктор Чорний.  

 

ЧОРНИЙ В.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Шинкаренко. За.   

Дякую. Володимире, який результат?  

 

КАБАЧЕНКО В.В. 10 – за, рішення маємо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Рухаємося далі. Отже, законопроект 3965: про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо перейменування 

Фонду соціального захисту інвалідів і приведення термінології у 

відповідність із законодавством у сфері соціального захисту осіб з 

інвалідністю. Власне, просто відбувається зміна термінів. Тому 

рекомендація: відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

Зауважень  немає в мене принаймні.  

Колеги, чи будуть інші пропозиції? Бачу, що немає. Тоді прошу 

голосувати.  

Іван Шинкаренко. Іване! 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чорний.  

 

ЧОРНИЙ В.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ірина Фріз. 
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ФРІЗ І.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Ткаченко.  

 

ТКАЧЕНКО О.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія Сюмар. 

Валерій Стернійчук.  

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антоніна Славицька.  

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антон Поляков.  

Роман Іванісов.  

 

ІВАНІСОВ Р.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Кабаченко.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Галина Янченко.  

Олена Мошенець. Олено!  

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Я – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
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Ярослав Юрчишин – за. 

Володимире. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. 10 – за. Рішення маємо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.   

Рухаємося далі.  Законопроект 4066: проект Закону про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних 

комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку. 

Результати експертизи: відповідає вимогам антикорупційного законодавства, 

але є ряд зауважень. 

 Отже, перше, проектом доповнено примітку статті 56 Закону про 

запобігання… спецперевірка претендента на посаду з відповідальними та 

особливо відповідальним становищем. Необхідно внести зміни і до примітки 

статті 50 Закону України "Про запобігання корупції", віднести члена 

регулятора до переліку службових осіб, які займають відповідальне та 

особливо відповідальне становище. Наслідок – обов'язкова повна перевірка 

декларацій плюс додаткові заходи фісконтролю. Тобто це фактично 

узгодження, ми вносимо зміни в одну статтю нашого профільного закону, але 

не дублюємо їх в іншій важливій статті. Пропозиція, власне, їх 

продублювати. 

Друге. Необґрунтованим є виведення з-під дії сфери закону 

нормативно-правових актів регулятора комунікацій. Тобто фактично 

необхідно залишити право аналізувати нормативно-правові акти регулятору.  

Третє. Проект необґрунтований і не відповідає Закону України "Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності". А саме: встановлює особливості державного нагляду, зокрема, 

скорочено перелік прав суб'єкта господарювання під час недопущення 

посадовця до держнагляду; відсутні можливості припинення перевірок у разі 

перевищення їх максимального строку. Тобто тут важливо захистити, власне, 
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право через припиняти перевірку, якщо вона продовжується 

неаргументовано довго, це в нас є по іншим перевіркам.  

Ці всі фактично зауваження змістовні, але цілком можливо їх 

врахувати до другого читання. Профільний комітет пропонує прийняти за 

основу. Тому моя пропозиція буде з урахуванням вищезазначених зауважень 

визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Колеги, чи є застереження чи інші пропозиції?  

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Тоді рухаємося до голосування.  

Юрчишин Ярослав – за.  

Олена Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Галина Янченко.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Володимир Кабаченко.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Роман Іванісов. Романе?    

 

ІВАНІСОВ Р.В.  За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Антон Поляков.  



25 

 

Антоніна Славицька.  

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Валерій Стернійчук.  

 

СТЕРНІЙЧУК В.О.  За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Вікторія Сюмар – немає.  

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.  

Володимире?  

 

КАБАЧЕНКО В.В.  10 –  за, рішення прийнято.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  10 – за, рішення прийнято. Дякую. Рухаємося далі.  

Законопроект 4131:  про внесення змін до деяких Законів України щодо 

забезпечення ефективної реалізації парламентського контролю.  

Відповідає вимогам антикорупційного законодавства, розширює 

можливості, власне, парламентського контролю. Думаю, в наших  умовах це  

надзвичайно важливий законопроект. Пропонується, власне, без зауважень.  

Чи є інші пропозиції? Немає.  

Тоді переходимо до голосування.  

Іван Шинкаренко.  

 

ШИНКАРЕНКО  І.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Віктор Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ірина Фріз.  

 

ФРІЗ І.В. За.        

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М.  За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторії Сюмар немає.  

Валерій Стернійчук. 

 

СТЕРНІЙЧУК В.О.  За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антоніна Славицька. 



27 

 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поляков Антон – не відповідає. 

Роман Іванісов 

 

ІВАНІСОВ Р.В.  За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Кабаченко. Володимире! 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Так, я – за, я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Галина Янченко. 

Так, Олена Мошенець. 

Так, Галина... 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Я є, я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Галина, дякую. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена, дякую. 

Ярослав Юрчишин – за. 

Володимире. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Ми маємо 11 голосів "за". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 11 – за. Рішення прийнято. Дякуємо. 
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Рухаємося далі. Законопроект 4130: про внесення змін до деяких 

законів щодо  забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків 

яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та 

суверенітету України. 

За  результатами антикорупційної експертизи пропонується визначити 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Зауважень  в 

мене принаймні немає, колеги. Чи є у вас? Немає. 

Надзвичайно чутлива тема, тому рухаємося.  

Юрчишин Ярослав – за. 

Мошенець Олена. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Галина Янченко. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Володимир Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Роман Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В.  За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антон Поляков. 

Антоніна Славицька. 
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 СЛАВИЦЬКА А.К. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Валерій Стернійчук. 

 

СТЕРНІЙЧУК В.О.  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. Я – за.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Володимире. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. .…. –  за. Рішення прийнято.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийнято. 

Законопроект 3657: проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про ринок електричної енергії". Пропозиція визнати таким, що 
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відповідає антикорупційному законодавству. Є невеличкі зауваження – чітко 

встановити дату набрання чинності даного законопроекту, бо якби 

невстановлена дата не дуже відповідає нашим термінам, які ми вживаємо в 

діючому законодавстві. Відповідно в разі прийняття відповідного закону до 

15 липня 20-го року він має вводитись не раніше 1 січня 21-го року, але якщо 

після, то відповідно не раніше 1 січня 22-го року. Тобто, в принципі, просте 

зауваження – уточнити чітко дату щодо введення в дію даного 

законопроекту. 

Чи будуть інші зауваження, пропозиції? 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Який номер законопроекту? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це законопроект 3657.  

Так, хвилинку даємо Володимиру і переходимо до голосування.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. У мене зазначено, що тут є корупційні ризики. У 

проекті, як і у чинних положеннях закону, не розкривається зміст термінів 

"профіль навантаження" та "профіль споживання електричної енергії". Тобто 

цим законопроектом встановлюються 2 терміни і не пояснюється, що саме 

вони означають.  

І, по-друге, в проекті доцільно дотримуватись термінологічної єдності. 

Так, у новій редакції статті 29 закону слово "конкурс" вживається як з малої, 

так і з великої літери, в зв'язку з чим може складатись таке враження, що 

мова йде про різні конкурси. Якщо основний комітет наполягає на прийнятті 

в першому читанні, то я погоджуюся. Це можна виправити до другого 

читання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, зараз глянемо тоді,  власне, чи є, в якому читанні 

пропонується профільним комітетом приймати. Відповідно це перше читання 

профільного комітету, тому ми зможемо виправити і можемо, щоб 
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термінологічно було правильно, наші зауваження сформулювати, врахувати 

зауваження ГНЕУ. Власне, Володимир читав це зауваження теж, власне, з 

цього переліку. Правильно? Так буде найбільш коректно, щоб ми зараз не 

плуталися в термінології.  

Дякую. Тоді переходимо до голосування.  

Шинкаренко Іван. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За.  

Віктор Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ірина Фріз. Так, пані Ірини немає. 

Олександр Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Валерій Стернійчук.  

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антоніна Славицька. Так, Антоніни теж, я так 

розумію, з нами немає. 

Зараз перевіримо чи в нас є кворум. 

Антон Поляков.  

Роман Іванісов.  

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Кабаченко.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Все ж таки утримуюсь. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Галина Янченко. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Олена Мошенець. 

Так, це було – за? 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Ярослав Юрчишин – за. 

Володимир, скільки в нас голосів? 

 

КАБАЧЕНКО В.В. У нас 9 – за і 1 – утримався. Тобто нас зараз 10. 

Правильно?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто кворум у нас є. Рішення в нас…  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Поки є. Кворум є – 10 людей.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення теж прийнято. Дякую. Рухаємося далі. 

Альтернативний законопроект про ринок електричної енергії щодо 

врегулювання проблемних питань на ринку електричної енергії (3657-1). Я 

так розумію, що ряд зауважень, в принципі, ідентичний щодо дати. Чи ми 
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можемо просто продублювати аналогічно зауваження з пропозицією 

врахувати зауваження ГНЕУ?  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді, в принципі, і рухаємося в такому форматі.  

Чи будуть інші пропозиції? Немає. Тоді голосуємо.  

Юрчишин Ярослав – за. 

Олена Мошенець.  

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Галина Янченко.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Роман Іванісов.   

Зафіксували. Володимир – утримався.  

Роман Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Валерій Стернійчук. 

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Ткаченко.  

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Шинкаренко.  

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Рухаємося поки є в нас…  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Зараз є у нас кворум?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте порахуємо.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. 8 – за, 1 – утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 8 – за?  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Я думаю, що у нас зараз немає кворуму.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте тоді зараз зробимо перекличку, щоб 

зафіксувати відсутність чи наявність кворуму, так? Іншого варіанту в нас 

зараз немає.  

Ярослав Юрчишин – присутній. 

Олена Мошенець.  
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МОШЕНЕЦЬ О.В. Присутня.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Галина Янченко.  

Володимир Кабаченко.  

 

КАБАЧЕНКО В.В.  Володимир Кабаченко – присутній.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Роман Іванісов.  

 

ІВАНІСОВ Р.В. Присутній.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Поляков Антон. Відсутній.   

Антоніна Славицька. Відсутня.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Володимир Стернійчук.  

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. Валерій. Присутній.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Перепрошую, Валерій.  

Вікторія Сюмар. Відсутня.   

Олександр Ткаченко.  

 

ТКАЧЕНКО О.М. На місці.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Ірина Фріз. Відсутня.  

Віктор Чорний.  

 

ЧОРНИЙ В.І. Єсть. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  І Іван Шинкаренко.  

 

ШИНКАРЕНКО І.А. Є.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  На даний момент скільки в нас є, Володя?  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Вісім людей зараз присутні.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вісім людей. Нам не вистачає двох людей для, 

власне, кворуму.  

Відповідно, колеги, в нас є питання: або ми закриваємо наше засідання, 

зважаючи на те, що ми вичерпали наш кворум. В принципі, ми достатньо 

оперативно попрацювали. Єдине, що, на жаль, не встигли розглянути два 

важливих питання – це звернення колеги Валерія і, власне, наш законодавчий 

план роботи на наступний рік.  

По пропозиції Валерія. Я би просто пропонував Валерію загрузити 

свою пропозицію в СЕДО і кинути на підпис членам комітету і адресувати 

керівництву комітету. Ми просто це як рішенням комітету, але як вашого 

авторства, перешлемо за призначенням, і щоб ви просто не гальмувати 

прийняття як би розгляд важливої справи. Так?  

А по законодавчому, звісно, прикро.  

Валерію.  

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. Звернення вже є в СЕДО, я скину номер, бо ми вже 

другий раз переносимо. Я вважаю, що ми повинні реагувати, бо насправді ж 

те розслідування, про яке йдеться у зверненні…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  
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СТЕРНІЙЧУК В.О. ………….. То я дуже буду просити колег 

підтримати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Тоді, власне, колеги… Тоді пропозиція зараз 

закривати засідання, зважаючи на відсутність кворуму. Так? Чи пробуємо 

шукати колег і мотивувати їх включатись? Які будуть пропозиції?  

 

_______________. Можливо, запитати у колег, чи  продовжувати? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, буквально тільки що отримав повідомлення, 

наша голова Анастасія планує включитися для одного питання з 

Конституційного Суду, власне, про затвердження плану законодавчої роботи. 

Щоб ми не виглядали, як халтурщики єдині з комітетів, які це не подадуть 

вчасно, а треба до 12-го. Нам потрібно ще принаймні одну людину. 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу?  

 

_______________. Чи ми маємо цього тижня засідання комітету ще 

одне?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не маємо. Колеги, особливо ті, хто включені у 

виборчі процеси, просили вивільнити цей час, щоб мати можливість 

зайнятися виборчою кампанією. Я думаю, що просто, щоб ми знову не 

губили кворум в процесі, що це цілком резонне зауваження.  

Давайте тоді, я прошу на правах головуючого ще 5 хвилиночок 

"повисіти" у нас в системі. Спробуємо... Колеги, якщо хтось може нагадати 

колегам, щоб включилися.  

(Загальна дискусія)  
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Так, до нас долучається Анастасія Красносільська. Радіна, sorry. Я її 

довший час знаю під іншим прізвищем, на жаль, поки не переключився.  

Так, вітаємо, пані голово. В нас єдине, що ще потрібна 1 людина. 

Номінально нас насправді в системі перебуває… Прошу?  

 

_______________. Серед попередніх людей, які голосували, чи всі 

лишилися на місці? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми зараз перед тим, як голосувати по рішенню по 

законодавчій роботі, ми ще раз проведемо перекличку. Це єдиний шанс. І 

заодно, Валерію, спробуємо і ваше питання розглянути. 

Так, колеги, в мене справді в системі є 10 осіб, але серед них Антон 

Поляков, який пішов здобувати своє майбутнє, на жаль, тому, в принципі, 

зараз поки ще немає підстав проводити перекличку. Але якщо хтось може 

смикнути колег, це було би дуже добре. Так, в мене, здається, таке враження, 

що ми втрачаємо колег, бо я так розумію, що відключився… 

 

РАДІНА А.О. Олексій Красов намагається підключитися також на 

засідання комітету. В нього якісь перебої з… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але в нас від'єднався Олександр Ткаченко.  

Друзі, в мене пропозиція... 

 

РАДІНА А.О. У мене є пропозиція, я просто зараз перебуваю в 

Конституційному Суді і тут перебуває, як мінімум, також один член 

комітету, а саме пан Анатолій Петрович Бурміч. І зараз має відбутися 

перерва в засіданні Конституційного Суду. Можливо, якби ми зачекали 

кілька хвилин, то міг би приєднатися Анатолій Петрович до нас. Як ви 

гадаєте?  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Прикро, але насправді колеги, які без попередження 

від'єдналися, – це вияв неповаги до інших колег, бо насправді...  

Долучився Олексій Красов.  

 

КРАСОВ О.І. Доброго дня всім! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вітання! Нас поки що все одно 9. 

 

РАДІНА А.О. Колеги, я думаю, що буквально за кілька хвилин ми 

зможемо, я сподіваюся принаймні на це, пана Анатолія Петровича залучити. 

Я прошу буквально кілька хвилин почекати, поки буде перерва в засіданні 

Конституційного Суду.  

Дякую дуже. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друзі, і нам тоді, коли в нас буде кворум, треба буде 

проголосувати за той, який ми голосування почали, 3657-1, де ми просто 

проводимо зауваження продублювати... підтримати зауваження ГНЕУ, і 

відповідно два наших питання, які залишилися: законотворчої роботи і 

пропозиції Валерія. Якщо ми не згубимо залишки кворуму.  

 

РАДІНА А.О. Колеги, я дуже прошу буквально ще кілька хвилин 

почекати. Колеги, Олексій Жмеренецький ще має включитися.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чекаємо. Як тільки буде в нас натяк на кворум, 

одразу будемо фіксувати присутність і голосувати.  

 

РАДІНА А.О. І ми ще маємо розглянути, якщо не помиляюся, 

звернення Валерія Стернійчука в "Різному". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Саме так. 
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Олексію Жмеренецький, чи ти з нами? Є.  

Добре, тоді зараз переводимо оперативно перекличку. Тоді нагадую, у 

нас буде три голосування.  

Перше – це по законопроекту 3657-1 з зауваженнями ГНЕУ, такий як 

відповідає антикорупційній експертизі. Бо ми почали голосування, не 

завершили.  

Далі – проект нашого рішення по законотворчій роботі. Проект 

рішення всім розісланий, зачитувати не буду для економії часу.  

І третє питання – це підтримати звернення Валерія Стернійчука. Там 

ми його вже проговорили, тому теж.  

Тобто, в принципі, зараз фіксуємо присутність, підряд три голосування. 

І завершуємо, щоб один одного не затримувати. 

Отже, колеги, фіксація присутності. 

Юрчишин Ярослав –  присутній. 

Анастасія Радіна. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Давайте спочатку, щоб я відмітив собі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрчишин Ярослав –  присутній. 

Анастасія Радіна. 

 

РАДІНА А.О.  (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Присутня. 

Олена Мошенець. Олено! 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Присутня. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Присутня. 

Володимир Кабаченко. 
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КАБАЧЕНКО В.В. Присутній. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Роман Іванісов.  

 

ІВАНІСОВ Р.В Присутній. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Стернійчук Валерій. 

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. Присутній. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Красов Олексій.  

 

КРАСОВ О.І. Присутній. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Жмеренецький Олексій. 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. Присутній. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. Присутній. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шинкаренко Іван. Іване! 

Друзі, на жаль… 

 

РАДІНА А.О. Колеги, я зараз ще раз наберу Анатолія Петровича 

Бурміча. Можливо, нам все-таки пощастить.  

 



42 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Шинкаренко буде за хвилину. Але в нас з'явився 

Анатолій Петрович Бурміч. Прошу зафіксувати присутність.  

 

РАДІНА А.О. Колеги, я прошу все-таки продовжувати Ярослава 

Юрчишина вести засідання комітету, оскільки ми з Анатолієм Петрович в 

таких походних  умовах, в нас може бути дуже шумно і місцями  погано 

чутно.  

Дякую дуже.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Анатолію Петровичу, від вас треба фіксацію, що ви 

присутній.  

 

БУРМІЧ А.П. Я присутній.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все. Добре. В нас є кворум – 10 голосів. Тому 

виношу поступово питання.  

Перший законопроект 3657: про ринок електричної енергії щодо 

врегулювання проблемних питань на ринку електричної енергії. Відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства. Але звертаємо зауваження, які 

вказує ГНЕУ. Попередньо обговорили. Прошу голосувати.  

Анастасія Радіна.  

 

РАДІНА А.О. Колеги, за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрчишин Ярослав – за.  

Мошенець Олена.  

Галина Янченко. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Галина Янченко.  
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ЯНЧЕНКО Г.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Володимир Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Це "за" Мошенець сказала, да, Олена?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це Янченко сказала. Зараз повернемося до Олени.  

Володимир Кабаченко.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Кабаченко Володимир – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена Мошенець. На жаль, якісь проблеми зі 

зв'язком.  

Бурміч Анатолій.  За.   

 

РАДІНА А.О. Пан Анатолій утримався, мені здається.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так.  

Олена Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Мені дуже погано чути. Мошенець – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена Мошенець – за.  

Анатолій Петрович –  утримався.  

Так, добре.  

Жмеренецький Олексій.  

 

 ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Роман Іванісов.  

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Красов Олексій.  

 

КРАСОВ О.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так, хто в нас ще  присутній?  

Валерій Стернійчук.  

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За.  

 

_______________. Колеги, я приєдналася, але в мене дуже поганий 

Інтернет. По електроенергії я – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Супер.  

Віктор Чорний.  

 

ЧОРНИЙ В.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так, і Івана Шинкаренка я не бачу.  

Скільки в нас голосів, Володя?  

 

КАБАЧЕНКО В.В. В нас 9 – за, 2 – утрималися.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Прекрасно, в нас є рішення.  

Переходимо до наступного рішення – це проект наших законотворчих 

робіт. Проект рішення скинутий. Чи будуть якісь застереження чи приймаємо 

в тому варіанті, в якому, власне, було надіслано?  
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_______________. Колеги, я єдине хотіла попросити, я не маю 

важливих ……. пропозицій. Я хотіла переконатися, що там, в цих 

пропозиціях, є обидва наших законопроекти по АРМА: один по управлінню 

активами, інший – по поверненню активів.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Насправді ці законопроекти в нас вже на розгляді, їх 

включати, в принципі, немає: один з них повернутий, інший…  Тобто це те, 

що ми плануємо ще розробити, наскільки я розумію. 

 

_______________.  Добре.  

Колеги інше тоді. Два зразу прохання. …………, але тим не менше це 

вже ..……. Цей законопроект в нас, законопроект по управлінню активами 

повернутий на повторне перше читання. В принципі, ті депутати, які 

виявляли проактивне бажання залучитися, і не тільки депутати, а всі – і 

зовнішні ……….., які виявляли проактивне бажання долучитися до процесу 

виправлення цього законопроекту, …….……. долучилися, і в нас вже є там 

приблизно зведені правки.  Тому я би попросила, щоби ми наступне 

засідання комітету,  до речі, коли воно буде,  присвятили якраз того, щоб 

розглянути цей законопроект і підготувати його до повторного першого.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Це трошки, справді, ………., давайте ми до цього повернемося одразу 

після голосування. Пропозиція  важлива, давайте зараз просто не переривати 

процес розгляду цього питання.  

Анастасія.  

 

РАДІНА А.О. Я просто хотіла звернути увагу, колеги, на те, що 

пропозиції щодо внесення закону про АРМА в той проект рішення, який 



46 

 

наданий, включенІ. Тут нема номерів законопроектів, бо не передбачає           

формат плану законотворчих робіт, але сама пропозиція вона зафіксована. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, за уточнення, Анастасія.  

Інші є пропозиції, зауваження? Немає. Тоді прошу голосувати.  

Анастасія Радіна. 

 

РАДІНА А.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ярослав Юрчишин – за.  

Олена Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Я перепрошую, колеги, хто був за? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володя, Анастасія, я, Олена – за. 

Галина Янченко. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Володимир Кабаченко.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Володимир Кабаченко – утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бурміч Анатолій. Ще раз. 

 

БУРМІЧ А.П. Утримався. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Утримався.  

Олексій Жмеренецький. 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Роман Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. Ярославе, це 3455?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, це наше рішення про законодавчу роботу. Закон 

"Про Національне антикорупційне бюро", Закон про АРМУ –  це те, що ми за 

рік хочемо розробити. Скидався проект в чат і на пошту.  

 

ІВАНІСОВ Р.В. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Красов Олексій. 

 

КРАСОВ О.І. За.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Іванісов – утримався. Красов – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так.  

Валерій Стернійчук. 

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чорний. 

Так, Вікторе, звук. 

 

ЧОРНИЙ В.І. За.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Шинкаренко Іван. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Здається, назвав всіх.  

Володимире, рішення.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. У нас 9 – за і 3 – утримались. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

І останнє питання. Пропозиція такого рішення: заслухавши і 

обговоривши інформацію народного депутата України Стернійчука про 

звернення від ГО "Спілка безпеки управління "Антикорупція" щодо 

можливого неналежного досудового розслідування у кримінальних 

провадженнях вирішили звернутись до Офісу Генерального прокурора, 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного 

антикорупційного бюро щодо можливого неналежного досудового 

розслідування кримінальних справ та вжити заходів реагування. Тобто 

фактично підтримати пропозицію пана Стернійчука, нашого колеги.  

Анастасія. 

 

РАДІНА А.О. Колеги, я правильно розумію, що ми комітетом 

переспрямовуємо звернення Валерія? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, ми комітетом перепрямовуємо звернення 

Валерія, за його авторства. Так, ми про це, власне, проговорили попередньо. 

Валерію? 
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СТЕРНІЙЧУК В.О. До правоохоронних органів, так, там все вказано.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, чудово.  

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. Ми просимо проінформувати про хід слідства і 

вжити заходи, щоб запобігти затягуванню розслідування згідно 

кримінальним проваджень.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо.  

Колеги, щоб не затримувати, пропоную одразу голосувати.  

Іван Шинкаренко. Секунду… Володимире? 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Володимир Кабаченко – за.  

Шинкаренко Іван. Іван Шинкаренко? 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Віктор Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Стернійчук Валерій. 

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Красов Олексій. 

 

КРАСОВ О.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Роман Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Жмеренецький Олексій. 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бурміч Анатолій відійшов, я так розумію.  

 

РАДІНА А.О. На жаль, відійшов Анатолій Петрович. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Галина Янченко.  

Олена Мошенець.   

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, Жмеренецький Олексій, я питався чи ні ще? 

Питався, був "за", добре. 

Юрчишин Ярослав – за.  

Анастасія Радіна. 

 

РАДІНА А.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире. 
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КАБАЧЕНКО В.В. 9 голосів – за. Але зв'язок був дуже поганий. Я 

зафіксував 9 – за. Збігається?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В нас 10 було "за". 10 – за.  

Дякую. Рішення прийнято.  

Колеги, в принципі, ми вичерпали наш порядок денний. Зараз, 

зважаючи, що всі вже в бігах, пропоную питання призначення наступного 

засідання комітету, оскільки колеги-мажоритарники попросили, власне, щоб 

до виборів ми працювали дистанційно і не збирали комітет, і є пропозиція від 

Галини Янченко зібратися для підготовки закону, направленого нам для 

повторного першого читання, обговорити дистанційно, тобто в чаті, і 

прийняти рішення вже там, щоб мати можливість врахувати думку і тих 

колег, які зараз вже відключилися і з нами немає.  

Чи будуть інші пропозиції? Немає. Тоді дуже дякую всім, хто не 

відключався і працював системно, так само всім, хто нас підтримував.  

Так, Галина включилася, мушу дати їй слово. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Коли у нас наступне засідання? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми домовилися узгодити в чаті, бо зараз дуже мало 

людей, є питання чи ми зможемо кворум зібрати.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. І ми його робимо в Zoom, і ми його присвячуємо 

зокрема в першу чергу підготовці до розгляду і підготовці до повторного 

першого читання Закону про управління активами АРМА. Все правильно я 

зрозуміла? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Як ми визначимо. В Zoom – то однозначно, але 

питання Закону про АРМА ми точно мусимо підняти. Єдине, я не впевнений, 

що ми зможемо в форматі комітету його підготувати до першого читання. 
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Скоріше, нам треба буде просто в робочій групі попередньо напрацювати 

наше бачення і виносити… 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Ярослав, я думаю, що можемо, тому що, в принципі, як 

я говорила, тобто всі, хто висловлював активне бажання і з нашої, з моєї 

фракції, зі "Слуги народу" і з інших фракцій, всі були долучені.  

Якщо, до речі, хтось із колег, хто присутній, дуже бажає сказати своє 

слово, включити свої правки або подивитися попередні, будь ласка, дайте 

мені знати, тому що це насправді як би ……………. максимально 

пропрацювати цей законопроект. Там всі спірні, на мою точку зору, норми 

вже викреслені, взагалі досить серйозно цей законопроект, скажемо так, 

очікуваний і додані нові норми, про які ми говорили.  

Тому, будь ласка, якщо можна, до кінця цього тижня вийдіть якимось 

чином на зв'язок або маякніть, я до вас вийду на зв'язок, і ми підготуємо тоді 

як би бачення, а на комітеті розглянемо. І взагалі за Регламентом ми це маємо 

зробити протягом 30 днів з моменту голосування Верховною Радою 

прийняття рішення про повторне перше читання. Як би процес може  

затягнутись, тому давайте якраз конструктивно попрацюємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

В мене… 

 

_______________. Який номер законопроекту?  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Який номер законопроекту? 3335-1.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 3335-1.  Я так розумію, що в Галини є проект, власне, 

рішення і проект, який би виносився на комітет. То пропозиція просто так 

само проактивно скинути в чат комітету чи розіслати членам комітету на 

пошти цей проект і пропозицію рішення, які би пропонувалися для розгляду 
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на комітеті, і, справді, це пришвидшить процес. Затягувати в цьому форматі 

точно немає потреби. В принципі, можна через СЕДО, через секретаріат 

можна це зробити. Секретаріат готовий в цьому плані допомогти, якщо є така 

потреба.  

Ми домовилися, що наступне засідання ми проводимо, домовимося 

дату, коли проводимо. Обов'язково розглядаємо два питання: одне, яке 

попросив Володя, це стосовно декларування членів наглядових рад, і друге 

питання, ініціатива Галини Янченко, розглядаємо повторне перше читання 

законопроекту 3335-1. Правильно?  Дякую. 

Тоді всім дякую за роботу. До зустрічі офлайн і онлайн.   

Романе, це було до побачення чи це було питання? 

 

ІВАНІСОВ Р.В. Дякую. До побачення.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Всім дякую. Всім до побачення.     

 


