
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань антикорупційної політики 

30 червня 2021 року 

Веде засідання голова Комітету РАДІНА А.О.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, доброго дня! Ми маємо кворум, присутні 12 

членів комітету, і можемо починати засідання комітету. Колеги, проект 

порядку денного наданий. Ми маємо розглянути... (Шум у залі) 

Колеги, ми готові працювати? Дякую дуже.  

Колеги, проект порядку денного наданий. У нас організаційне питання, 

два організаційних питання насправді. Питання щодо листа Міністерства 

юстиції щодо пропозицій до проекту Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України і низка законопроектів в порядку антикорупційної експертизи.  

Колеги, чи будуть пропозиції до проекту порядку денного? Да, будь 

ласка. 

 

БУРМІЧ А.П.  Є пропозиція. Вчора був прийнятий Закон про моряків, 

ми знаємо і нашу роль, комітету. Сьогодні в пресі з'явилося і 

розповсюджується Гордоном про те, що це заслуга Саакашвілі і Гордона. Я 

пропоную все-таки виступити, якесь звернення від комітету, що все-таки це 

заслуга нашого комітету. 

 

_______________. Прес-реліз від комітету. 

 

БУРМІЧ А.П. Да. 

 

_______________. Ми вітаємо рішення парламенту про ухвалення 

законопроекту, який був розглянутий... 
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БУРМІЧ А.П. Да. А намагання маніпулювати для того, щоб отримувати 

якісь голоси в Одеському регіоні у "збитих льотчиків" це, ну, негарно. Лучше 

заберіть ви ці голоси. 

 

_______________. А можна, шановні колеги, шановна пані голово, я 

вважаю, що це є політичною корупцією, коли хтось використовує річну 

роботу нашого комітету, яка була реалізована через прийняття закону вчора, і 

закону, який був підтриманий, до речі, всіма фракціями Верховної Ради 

України, а сьогодні ми бачимо, що політичні, ну, скажімо так, маніпулятори, 

да, намагаються використати цю подію в своїх особистих цілях.  

Тому я думаю, що треба, щоб наш комітет чи звернувся, чи голова 

комітету... щоб ми підготували звернення і ми чітко описали, як це було. 

Тому що впродовж принаймні одного року ми це робили. Ми – Комітет з 

питань антикорупційної політики, незважаючи на політичні там погляди, хто 

куди, в які фракції входить, але ми зробили дуже гарну справу для народу 

України, для моряків. І я думаю, що, Анастасія Олегівна, треба, щоб ви 

виступили, я маю на увазі підготували таке звернення і щоб ми дійсно 

розказали, як це було насправді. А не так, як зараз хочуть преподнести 

українському народу.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Олена Мошенець і Володимир Кабаченко.  

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Хочу в продовження просто сказати, що я навіть 

можу на себе взяти відповідальність підготувати драфтове  звернення, яке ми 

можемо розмістити на сторінці в фейсбук, зробити відповідні розсилки і 

відправити на сайт Верховної Ради. І кожен зможе погодити. Я думаю, що 

сьогодні-завтра ми це можемо зробити дуже швидко.  
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ГОЛОВУЮЧА.  Ми можемо також звернутися до інформаційного 

управління Верховної Ради України і розглянути можливість на сайті 

Верховної Ради України також поділитися повідомленням комітету. 

Володимире, будь ласка.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Колеги, я за більш дипломатичнішу позицію. До 

цього законопроекту  було дуже, не до цього законопроекту, а взагалі до 

боротьби із проблемою було дуже багато дотичних людей, державних 

органів, представників правоохоронних органів, різних організацій і 

громадських об'єднань. Назначено точно Іван Шинкаренко, він є єдиним 

ініціатором цього законопроекту, тобто він герой. 

Слід також відмітити, що абсолютно в кожному інтерв'ю Саакашвілі 

він також зсилається на Івана Шинкаренка як на автора цього законопроекту, 

тому тут ми зараз не говоримо про інтелектуальну власність, про авторські 

права. Кожна людина зробила свій внесок, однозначно точно лідером цього 

напрямку є Іван Шинкаренко, за що ми йому дуже дякуємо.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, по цьому питанню тоді... Колеги, по цьому 

питанню ми домовилися, колеги, ми насправді обговорюємо з вами проект 

порядку денного і питання було, чи є якісь пропозиції до порядку денного. І 

давайте тоді, можливо, затвердимо порядок денний. Так ми вже просто 

обговорили це питання. Звернення зробимо. Ми ж можемо це не голосувати.  

Антоніна, по порядку денному?  

 

СЛАВИЦЬКА А.К. Організаційне питання я задавала його в чаті 

стосовно нашого профільного законопроекту – Закон про внесення змін до 

Закону про НАБУ, який ми проголосували в першому читанні, вірніше, 

Верховна Рада. У нас було 7 днів, скорочений строк підготовки до другого 

читання, вони вже закінчились. У нас пройшло два комітети, суб'єкти подали 

свої пропозиції, власне, а ми його не виносимо.  
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ГОЛОВУЮЧА. Колеги, станом на зараз уряд також просить нас 

зачекати і дати їм можливість провести перемовини з партнерами для того, 

щоб вони могли принаймні проінформувати нас про те, як ідуть ці 

перемовини. Щоб ми могли це взяти до відома або не взяти до відома, яка 

буде воля комітету при ухваленні рішення.  

 

_______________. А навіщо ми скорочували? Це виглядає, знаєте, так 

якось... 

 

_______________. А хто заважає паралельно проходити правки? Хай 

ідуть перемовини, а ми собі будемо розглядати правки. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, тому що логіка уряду – це принаймні дати цю 

інформацію для розгляду тоді, коли ми розглядаємо питання. 

 

_______________. Анастасія, яку інформацію? 

 

ГОЛОВУЮЧА. Про те, як рухаються перемовини, зокрема з 

Міжнародним валютним фондом. 

 

_______________. А як це має вплинути на розгляд і підготовку до 

другого читання цим законопроектом? Це змінить зміст поправок? Який 

взаємозв'язок? 

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, уряд просить нас, зокрема і Міністерство 

юстиції, принаймні зважати на цю інформацію, коли ми розглядатимемо 

текст. Це ж не зобов'язує вас ухвалювати рішення?  

 

_______________. Ні, Анастасія… 
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ГОЛОВУЮЧА. Але принаймні мати цю інформацію. 

 

_______________. Ви нас проінформуєте письмово? Чи уряд нас  

проінформує письмово? Як ми дізнаємось про зміст цієї інформації, коли нам 

направили лист? Ну, це виглядає трошки дивно. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, я озвучую прохання, яке надійшло. 

 

_______________. Ну, давайте тоді рішення приймемо, що на 

наступний комітет це буде колективне рішення, або так, або ні. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, мені здається, ми мали б тут з повагою 

поставитись до уряду, який виконавча гілка влади, який відповідає за певні 

перемовини. 

 

_______________. Колеги, є пропозиція, щоб уряд також з повагою 

ставився до комітету, зокрема до профільного комітету, щодо якого ми 

розглядаємо законопроекти. Якщо є така інформація або таке прохання від 

уряду, то хотілося, щоб комітет був поінформований. Щоб не ми задавали 

питання, чому профільні законопроекти не розглядаються, а щоб ви як,  не 

знаю, організатор цього комітету, менеджер цього комітету повідомляли 

членів комітету вчасно. Чому ми розглядаємо, ну, вибачте на слові, 

незрозуміло що, але профільні законопроекти, там, де члени нашого комітету 

виступають авторами і головними авторами, чому вони не виносяться на 

комітет? 

Тому велике прохання, ми обговорювали це на позаминулому комітеті, 

що профільні законопроекти, там, де наш комітет є профільним комітетом, 

виносяться в першу чергу. Якщо є певні затримки по роботі з профільними 

законопроектами, то членів комітету вчасно інформувати. У нас є дуже 
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багато засобів для зв'язку і комунікації. Є чат, є телефони, є зрештою наша 

особиста можливість зустрітися в залі засідань або в комітеті. Тому велике 

прохання до всіх, хто причетний до організації роботи комітету, і до голови 

комітету, і до секретаріату, там, де це залежить від них, вчасно повідомляти і 

апдейтити членів комітету і головних авторів. Це перше прохання, 

пропозиція, крик душі – як хочете, так і запишіть це в протоколі.  

Друге питання. Ми зрозуміли, що уряд просить нас зачекати, поки вони 

вироблять позицію і проведуть переговори з міжнародниками. Питання: чи є 

в нас розуміння їхніх дедлайнів, щоб ми могли планувати  роботу комітету? 

Правильно я …(Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, я зі свого боку передам ще раз це питання 

уряду і на наступному засіданні комітету проінформую – гаразд?  

 

_______________.  Добре.  

І є третє, якщо можна, я, щоб завершила свій виступ. Я би хотіла 

подякувати всім членам комітету, які долучилися до роботи по 

законопроекту по АРМА,  70 народних депутатів були співавторами цього 

законопроекту. Більша частина нашого комітету теж долучилися.  

Є прохання і пропозиція. Прохання попрацювати з вашими фракціями, 

якщо є якісь концептуальні пропозиції і зміни до законопроекту, щоб їх 

максимально зібрати і обговорити концептуально. А прохання до всього 

комітету провести наступного тижня не один, а, можливо, два комітети, 

провести умовно позачерговий комітет в четвер або у п'ятницю. Можливо, 

ми встигнемо розглянути правки, поки є оцей ентузіазм і запал зробити щось 

із наведенням порядку в АРМА, то розглянути правки і, можливо, 

подумати… 

 

ГОЛОВУЮЧА  Позачерговий комітет в четвер чи в п'ятницю… 
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_______________. Наступного тижня.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Чесно кажучи, колеги, мені видається це 

маловірогідним з однієї простої причини, тому що о 12 годині ночі 

спливають строки для подання поправок. Залежно від того, скільки буде 

правок, суто технічно можливо день-два буде потрібно на те, щоби просто 

звести ці поправки всі до купи і розмістити їх в таблиці. Після цього може 

бути час, потрібен колегам для того, щоби опрацювати ці поправки.   

 

_______________. Дякую, шановна голова комітету. Але хотілося б 

також почути думки і членів комітету. Тому що як-не-як, але я хотіла б 

нагадати, що комітет Верховної Ради є колегіальним органом. Тому я думаю, 

що колеги також мають право висловитися і сказати свою думку. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Да, будь ласка. 

 

_______________. Дякую. 

Я думаю, що якщо секретаріат буде готовий підготувати таблицю для 

того, щоб її розглянути, наприклад, в п'ятницю орієнтовно, то немає ніяких 

проблем для того, щоб через Zoom-конференцію провести комітет і пройти ці 

правки, щоб не витрачати зайвий час. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Будь ласка. 

 

_______________. Якщо розмірковувати стосовно організаційних 

питань, буде тиждень роботи комітету, потім пленарний тиждень. В оцей 

пленарний тиждень ми так само можемо в понеділок чи у вівторок… 
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_______________. У вівторок може бути позачергове, із великою 

імовірністю… 

 

ГОЛОВУЮЧА. Можемо провести засідання комітету в понеділок, 

наприклад, і в усіх буде час для того, щоб… 

 

_______________. Після Погоджувальної. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Але, колеги, я тоді буду дуже просити провести 

засідання комітету, точніше, запланувати тоді проведення засідання комітету 

на понеділок у фізичному режимі. Тому що голосувати правки в режимі 

Zoom це дуже часозатратно і неергономічно. 

(Загальна дискусія) 

  

_______________. Буду вдячна колегам за підтримку такої ініціативи. 

Понеділок після другої тоді. 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧА. Після другої. Погоджувальна рада буде об 11-й, і 

зазвичай десь на другу можна планувати. 

 

_______________. Є пропозиція. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Да, будь ласка. 

 

_______________. Якщо ми говоримо про законопроект про АРМА, 

якщо ми будемо обговорювати поправки стосовно цього законопроекту, то 

дуже хочеться запросити представників АРМА на комітет, але із фізичним 

відвідуванням на понеділок. 
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_______________. Приймається. 

(Загальна дискусія) 

  

_______________. На позачергове засідання комітету наступного 

понеділка. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, все, ми обговорили це питання? 

Колеги, тепер, можливо, ми можемо затвердити все-таки наш порядок 

денний. 

У нас якраз там першим питанням є розклад засідань комітету на 

липень. Можемо відобразити пропозицію, яка надійшла. Додаткових саме до 

порядку денного, колеги, пропозицій немає?  

Тоді прошу порядок денний затвердити за основу і в цілому, колеги. 

(Шум у залі) Колеги, можна порядок денний спочатку? Колеги, порядок 

денний нашого засідання комітету сьогодні прошу за основу і в цілому 

одразу підтвердити.  

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

Перше питання нашого порядку денного – це , власне, розклад засідань 

комітету на липень, колеги. І є пропозиція з урахуванням обговореного 

наступна. Провести засідання комітету 6 липня о 12-й голині в режимі 

відеоконференції, це наступний тиждень – тиждень роботи в комітетах. І 

провести 12 липня, колеги, це понеділок, через тиждень о другій голині 

засідання комітету в звичайному режимі, тобто тут, в залі засідань комітету. 

Погоджуємося, колеги? Це понеділок на другу годину, да. 

 

_______________. Цей, що буде? 

 

ГОЛОВУЮЧА. 12 липня, да. Да, на другу. 

 

_______________. Чому на 12-е? 
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ГОЛОВУЮЧА. Колеги, тому що на одинадуяту є Погоджувальна рада і 

вона закінчується, зазвичай, на пів на першу.  

Домовилися, колеги? Тоді прошу такий графік засідань комітету, 

колеги, на липень затвердити.  

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

Колеги, наступне питання нашого порядку денного. Надійшов лист від 

міністра юстиції щодо надання пропозицій до проекту Програма діяльності 

Кабінету Міністрів України в частині пропозицій Міністерства юстиції 

України. Документ був наданий, колеги, для ознайомлення.  

Чи є в когось пропозиції, коментарі чи зауваження до наданого 

документу? Немає, колеги? Надсилали і на пошту, і надсилали окремо в чат, і 

в електронному порядку денному має бути. Це загальні пропозиції 

Міністерства юстиції до програми діяльності уряду. Тут є частина, що 

стосується верховенства права, частина, що стосується роботи судової 

системи. 

Прошу. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Перше зауваження стосовно абзацу першого, 

програмна ціль 1. Я зараз зачитаю, а потім  коментар. 

На чому наполягає Кабінет Міністрів. "Суддівське самоврядування є 

однією з гарантій забезпечення незалежності суддів. Діяльність органів 

суддівського самоврядування має сприяти створенню незалежних 

організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і 

суддів, утверджувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів від 

втручання і їхню діяльність, а також підвищувати рівень роботи з кадрами у 

системи судів". 

Моє запитання. Ставлячи собі одним із завдань забезпечити 

справедливе правосуддя, Кабінет Міністрів фактично планує втрутитися в 
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діяльність органів суддівського самоврядування, що є неприпустимим в 

умовах поділу влади. Це перше зауваження. 

Стосовно … (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, давайте формулювати не в зауваженнях, а тоді 

в пропозиціях. Комітет пропонує Міністерству юстиції, що зробити стосовно 

цього пункту. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Так, комітет пропонує Кабінету Міністрів не 

втручатися в організацію суддівського самоврядування. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Може більш вузько сформулювати, Володимире. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Просто відкрийте абзац перший програми, ціль 

один. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Пане Володимире, давайте, можливо, сформулюємо 

більш прицільно, що саме зробити.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Ще раз: виконавча гілка влади в особі Кабінету 

Міністрів... (Шум у залі) Я готовий. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Прошу. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Я готовий. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Пане Володимире, між тим я просто звертаю вашу 

увагу на те, що Міністерство юстиції в листі просить нас узгодити пропозиції 

щодо цілі 4 – посилення відповідальності за корупційні злочини. Я думаю, 
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всі решта цілей буде розглядати відповідний профільний комітет, яким є 

Комітет з правової політики в даному випадку. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Стосовно абзацу 4, стосовно абзацу 4? 

 

ГОЛОВУЮЧА. Нас просять відкоментувати програмну ціль 4 

"Посилення відповідальності за корупційні злочини". 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Тоді у мене відсутні зауваження стосовно 

програмної цілі 4. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, тоді пропозиція наступна: взяти до відома 

проект...  

Антоніна, по цьому питанню? Будь ласка. 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. Ну, я почула вас, Анастасія, про програмну ціль 4, 

але я ось відкрила програмну ціль 1, яка називається: "Права людини і доступ 

до правосуддя". І тут є така фраза "забезпечення реальної незалежності 

НАБУ". Який це має стосунок до прав людини та доступу до правосуддя? Це 

перше. 

І що, зараз немає незалежності? Про яку реальну незалежність? Реальна 

незалежність – це що, не можна нікого там притягнути до відповідальності за 

порушення, оскаржити їхні дії? Що це за маразм, вибачте. У нас вже така 

ступінь незалежності, що просто неважливо щось… добитися якоїсь істини. І 

який це має стосунок до пункту 1 "Завдання прав людини та доступ до 

правосуддя"? Ну, це якийсь маразм.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Є якась пропозиція, яку ми можемо спрямувати в 

Міністерство юстиції з цього приводу, Антоніна? 
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СЛАВИЦЬКА А.К.  Пропозиція. Що найменше сказати про те, що 

забезпечення реальної незалежності НАБУ не стосується прав людини та 

доступу до правосуддя, щонайменше. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р.  Найбільш логічною буде пропозиція просто зняти цю 

фразу з розділу І "Права людини" от і або його трасформулювати в сфері 

боротьби з корупцією, перенести. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Це як рекомендацію, да, іншого формату у нас немає.  

 

СЛАВИЦЬКА А.К. Можемо сказати, що ми звертаємо увагу, що в 

пункті там розділу такого-то, який має назву таку-то, є  ... (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧА. Гаразд, гаразд. 

Володимире. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Да. В мене є зауваження стосовно абзацу 15 

програмна ціль номер 1. Скасування обов'язковості державної реєстрації 

друкованих засобів масової інформації. Це от час, коли ми говоримо... 

 

ГОЛОВУЮЧА. Це в цілі 4? 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Ні, це абзац п'ятнадцятий програмна ціль 1. Яким 

чином у час, коли ми з вами живемо, дезінформації, коли приймається Закон 

про медіа, яким чином скасування обов'язковості державної реєстрації 

друкованих засобів масової інформації можуть поліпшити цю ситуацію?  
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ГОЛОВУЮЧА. Пане Володимире, я, на жаль, не можу відповісти на 

ваше питання.   

 

КАБАЧЕНКО В.В. Ні-ні, це не питання, тоді рекомендація скасувати 

це положення.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Але це не предмет відання нашого комітету, з усією 

повагою. Мені здається, ми, я принаймні точно не можу фахово про це 

дискутувати.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Ми ж усі розумні люди.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Напевно, я не настільки.  

 

ЮРЧИШИН Я.Р.  Колеги, насправді... Друзі, так само... 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Скасування обов'язковості державної реєстрації.  

 

ЮРЧИШИН Я.Р.  Так само аналогічні, тобто аналогічні запити пішли 

на всі комітети і ми можемо через наших колег в інших комітетах звернутися 

до розділів, які не стосуються нашого відання, бо насправді перетягати на 

себе сферу не нашого відання в даному випадку не є доцільним.  

Зауваження Антоніни логічне, бо це  наше відання, тобто НАБУ –  це 

наша юрисдикція. А якщо в нас немає зауважень до четвертого розділу, то 

можна це як... 

 

_______________. Насправді до четвертого немає, там загальні такі 

фрази, які в стратегії є. Вони є в стратегії, то тут ми можемо додати.  
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ГОЛОВУЮЧА. Гаразд. Колеги, тоді пропозиція наступна: лист 

Міністерства юстиції взяти до  відома,  проінформувати Міністерство 

юстиції, що за результатами розгляду на комітеті висловлено зауваження, 

озвучене пані Антоніною, пропозицій не висловлено. Да, колеги? Тоді прошу 

таке рішення затвердити.  

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

Наступне питання на порядку денному – створення в комітеті робочої 

групи з контролю за виконанням рішень комітету за підсумками виїзного 

засідання у місті Одеса.  

Олександре. Олександр Ткаченко, прошу.  

 

ТКАЧЕНКО О.М. Колеги, на минулому засіданні за результатами 

виїзного засідання було прийнято рішення про створення робочої групи, яка 

буде контролювати хід того, як насправді рухаються справи щодо 

кримінальних справ в рамках корупційних схем під час дипломування 

моряків  було направлено проект рішення заздалегідь. І депутати, які виявили 

бажання прийняти участь у цій групі, були включені. Також будемо залучати 

Нацпол, ДБР, СБУ, Офіс Генерального прокурора і представників 

Міністерства інфраструктури. 

Отже, хотів би ще додати, що якщо у когось є бажання вступити до 

групи, будь ласка, запрошую. 

Все. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, чи до цього проекту рішення є пропозиції чи 

зауваження? 

 

_______________.  Підтримати пропозиція. 
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ГОЛОВУЮЧА. Колеги, тоді, як ми в принципі і домовлялися ще на 

минулому засіданні, є повне сприяння комітету в роботі такої робочої групи. 

Прошу проект рішення підтримати. 

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

Колеги, перш ніж ми перейдемо до розгляду, у мене, якщо можна, 

інформація організаційна. Колеги, перш ніж ми перейдемо до розгляду 

питань щодо антикорупційної експертизи, я хочу проінформувати, що на 

комітет надійшло запрошення щодо зустрічі зі співдоповідачами одного з 

комітетів ПАРЄ. І є пропозиція таку зустріч провести 6 числа, це наступний 

вівторок, о 10:30 в комітеті. 

Вони хочуть загалом. Ми якраз уточнювали, який предмет розмови. 

Вони сказали, що вони загалом хочуть обговорити питання антикорупційної 

політики. Колеги, тоді, кому цікаво, зустріч відбудеться 6 числа о 10:30 в 

комітеті. Я також додатково нагадування в чат напишу. 

Дякую дуже, колеги. 

 

 

_______________. Є у нас кворум? 

 

ГОЛОВУЮЧА. Так, колеги, у нас є кворум. І ми можемо розглядати 

законопроекти в порядку антикорупційної експертизи. У мене є пропозиція 

наступна. Колеги, у нас присутні представники і міністерства, і авторського 

колективу щодо двох екологічних законопроектів 3091-д і 4167 також "д". Ці 

два законопроекти, якщо ваша ласка, колеги, є пропозиція тоді розглянути 

першими.  

Я пропоную почати тоді із законопроекту 4167-д. У нас є проект 

висновку за результатами антикорупційної експертизи,  який фіксує, що 

частково усунені корупціогенні фактори, на які комітет звертав увагу у 

попередньому своєму рішенні щодо законопроекту 4167.  
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Разом із тим залишається питання щодо відсутності чітких підстав та 

критеріїв і порядку прийняття дозвільним органом рішення про відмову або 

відповідно надання відступу від екологічних норм.  

Колеги, є тоді пропозиція по цьому законопроекту спочатку дати слово 

пану Олександру Маріковському. Пане Олександре, можливо ви сядете до 

нас за стіл. Так буде всім зручніше говорити.  

Тоді вам слово по законопроекту, потім, якщо можна, оперативно 

питання від членів комітету, щоб ми могли оперативно рухатися по порядку 

денному.  

 

МАРІКОВСЬКИЙ О.В. Вітаю, колеги! Ну, по-перше, хочу привітати 

наше спільне з антикоркомітетом засідання, яке відбулося і завдяки якому ми 

досягли певного консенсусу щодо правильної підготовки 4167 до повторного 

першого читання.  

Хочу також зазначити про те, що 4167-д, які і 3091-д було оголошено 

першим віце-спікером, що вони йдуть на позачергову сесію із позначкою 

"невідкладно" від Президента, це було озвучено на Погоджувальній раді.  

Тому я просив би, якщо ті зауваження, які ми наразі не врахували, але 

видно ж навіть з вашої риторики, що ми більшість врахували, хотів би 

попросити, щоб висновок не був такий кардинальний, тому що, мені 

здається, якраз корупціогенних ризиків наразі не існує. А ті ризики, які 

залишаються, ми можемо правками до другого читання прекрасно, швидко 

прибрати, оскільки вони потребують якраз дискусії на підкомітеті до другого 

читання. І це стане більш можливим. 

Тому, колеги, просив би підтримати цей законопроект. Він дуже 

важливий для того, щоб такі міста як Маріуполь, Кривий Ріг, Запоріжжя, 

Бурштинський острів не забруднювали наше довкілля. В тому числі він 

також недоброчесних суб'єктів господарювання ставить в ті більш екологічні 

природоохоронні межі, на які очікує наша країна вже давно. 

Дуже дякую. 
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ГОЛОВУЮЧА. Колеги, чи будуть питання чи зауваження від членів 

комітету до цього законопроекту? Колеги? Які є пропозиції щодо проекту 

рішення? Ми можемо відзначити все-таки той факт, що комітет врахував 

значну частину висловлених попередньо зауважень і лишити наші 

зауваження до законопроекту? Колеги, немає заперечень? 

Тоді пропозиція законопроект 4167-д визнати таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства. Разом із тим зробити зауваження 

щодо необхідності визначення на законодавчому рівні чітких підстав, 

критеріїв та порядку прийняття рішення про надання відступу або відповідно 

про відмову у наданні відступу від екологічних нормативів. 

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

Наступний законопроект реєстраційний номер 3091-д. Проект Закону 

України про державний екологічний контроль.  

Пане Олександре, можливо, одразу вам слово про законопроект і 

будемо визначатися по... 

 

МАРІКОВСЬКИЙ О.В. Колеги, хотів би нагадати, що якраз наше 

спільне засідання з антикоркомітету і екологічного комітету було присвячено 

саме трьом законопроектам, але серед них два законопроекти саме, які 

розглядаються сьогодні і 3091. 

На цьому засіданні ми досягнули певних розумінь щодо того, що 

потрібно екокомітету владнати до повторного першого читання. Екокомітет в 

більшості своїй, мені здається, якраз готується довідка НАЗК і там НАЗК не 

буде мати заперечень до цього законопроекту.  Більше, після того, як ми 

направили їм на розгляд це питання. 

З усією великою повагою ми підійшли до вашого комітету і 

максимально врахували те, що змогли. 

Також, якщо залишаються невраховані речі, то ми зобов'язуємося до 

другого читання їх максимально врахувати, якраз на підкомітеті у нас 
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з'явиться можливість більш детально це обговорити. Також він, як я і 

говорив, на позачергову сесію має ставитись як пріоритетний.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, чи є до цього законопроекту питання чи 

зауваження? Колеги? Чи у членів комітету є до цього законопроекту питання 

чи зауваження? 

Колеги, я би звернула увагу на одне, якщо можна, зауваження до цього 

законопроекту, а саме наступне. Справді законопроект значно 

доопрацьований і передбачено, що рішення про зупинку роботи підприємств, 

які порушують екологічні норми, ухвалює суд. Разом із тим, мені здається, 

лишається в законопроекті технічного характеру недоопрацювання, яке 

лишає також можливість органу влади вносити відповідний припис. 

Оце питання припису органу виконавчої влади, припис щодо 

тимчасової зупинки роботи підприємства має бути приведений у 

відповідність до норми цього ж законопроекту, відповідно до якого таке 

рішення ухвалює суд. 

Це технічне зауваження, але воно може викликати питання це. 

 

МАРІКОВСЬКИЙ О.В. До другого читання ми і уже з міністерством 

напрацьовуємо рішення, яке унормує це питання. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Гаразд. Дякую дуже, колеги. 

Тоді пропозиція, законопроект 3091-д визнати таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства разом з тим зауваженням, яке 

щойно було озвучено. Так, колеги?  

Хто за таке рішення? Проти? Утримався? Дякую дуже. 

 

МАРІКОВСЬКИЙ О.В.  Дякую вам. 
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ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги. 

У нас є низка ратифікаційних законопроектів. Дякую дуже, колеги.  

Колеги, на цьому я мушу проінформувати, що кворум комітету, на 

жаль, скінчився.  

І я тоді змушена попросити всіх запам'ятати момент, коли закінчився 

кворум, і згадувати про нього наступного разу, коли буде задаватись питання 

чому той чи інший законопроект виноситься на розгляд Верховної Ради без 

нашої експертизи. Мені дуже шкода, що так, колеги.  

Дякую дуже. Дякую. Засідання закрито. 

Колеги, в режимі просто обговорення важлива інформація від Олени 

Мошенець, поки ми не закрили засідання. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Так, колеги, є така пропозиція відновити діяльність 

робочої групи щодо законопроекту про лобіювання. Можливо, ви пам'ятаєте, 

минулого року ми це починали. Оскільки, ну, як виявилось тоді, це було не 

так актуально, а наразі є відчуття, що у зв'язку з потенційно, можливо, 

ухваленим законопроектом про деолігархізацію це питання може 

відновитись, то є пропозиція зібратись наступного тижня, 6-го числа, 6-го 

якраз липня о 14-й, після нашого комітету. І поновити, скажемо так, 

актуалізувати, подивитись… 

 

ГОЛОВУЮЧА. 6-го у нас комітет у відеоконференції в Zoom. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. А, 6-го… Вибачте. А, 6-го вже у нас на 10:30 є так 

само для бажаючих зустріч, вона ж офлайн, правильно? 

 

ГОЛОВУЮЧА. Так, зустріч. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Ну, якщо буде таке бажання, то о 14-й пропозиція 

для всіх, приходьте, будемо доопрацьовувати, подавати, так  
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_______________. …Я пам'ятаю, що ви активно займались цим 

питанням. А чим скінчилась ця історія? Нагадайте, який комітет там 

профільний, і, власне, чим все закінчилось? 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Нічим не скінчилось.  

 

_______________. Чому? Комітет не ставив? 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Було багато, до речі, законопроектів, декілька 

альтернативних, і ця історія нікому не виявилась цікавою. Але на разі ця 

історія може бути продовжена, і я би хотіла, щоб ми її активізували. Правова 

політика.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Правова політика. Наскільки я пам'ятаю, пані Олена, 

поправте мене, якщо я помиляюся, Комітет з питань правової політики 

розглянув низку законопроектів про лобізм, лобіювання альтернативних і 

декілька окремих законопроектів і ухвалив рішення всі відправити на 

доопрацювання.    

 

_______________. (Не чути)… Але я ж кажу, тоді було чітко, скажімо 

так, проартикульовано, що це не на часі.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Да, будь ласка, звичайно. 

 

_______________. Мій життєвий досвід говорить про те, що люди, які 

займаються лобізмом, називають себе громадськими організаціями, 

представниками суспільства. Вони не зацікавлені в тому, щоб цей закон був 

увалений. Тому всі спроби вже не першого скликання парламенту так чи 

інакше цей законопроект ухвалити, хоча в країнах, на які ми так рівняємося 
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часто-густо, він є, він називається "Про іноземних агентів". Хтось вважає це 

образливим, але навіть в США є такий закон. І всі, хто займається 

лобіюванням, у нас їх називають іншими словами, комунікацією, адвокацією.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Ні-ні, про іноземних агентів є закон в нашого 

північного сусіда – в Російської Федерації, а в Сполучених Штатах є так 

званий FARA, закон, який зобов'язує розкривати інформацію, коли 

лобістська компанія діє в інтересах закордонного суб'єкта.  

 

_______________. Якщо я не помиляюсь, цей закон якихось ще, кінця 

30-х років, ще перед Другою світовою війною.  

 

_______________. Просто в нас ця історія буде за будь-яких... Ми 

можемо, знаєте, для себе просто підняти інформацію і подивитися 

зауваження, актуально подивитися, як воно там все є, які були зауваження, на 

чому все закінчилося, але перспектив не буде. Просто це моя думка.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, мені здається, наша дискусія зараз показує, що 

принаймні засідання робочої групи з цього приводу варто було би провести. 

Дякую дуже, пані Олена, за ініціативу.  

Колеги, на цьому я змушена, на жаль, закрити засідання комітету. І 

наступне наше засідання  6-го числа. Дякую дуже, колеги. 

 

 


