
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань антикорупційної політики  

09 листопада  2021 року 

Веде засідання Голова Комітету РАДІНА А.О. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, у нас присутні сім членів комітету. Ще двоє - і 

будемо мати кворум, зможемо починати.  

Колеги, доброго дня ще раз. Я бачу, у відеоконференції присутньо 

дев'ять членів комітету. Відповідно ми маємо кворум. Колеги, я прошу вас 

увімкнути камери, щоб я бачила, хто є на зв'язку.  Будь ласка, колеги. Олена, 

Іване? І, Іван Шинкаренко, ви з нами?  

 

ШИНКАРЕНКО І.А. Да.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Я зрозуміла. Отже, колеги, присутні дев'ять членів 

комітету. Ми маємо кворум. Можемо починати засідання.  

Проект порядку денного усім наданий. У нас сьогодні організаційне 

питання щодо пропозицій до плану законопроектних робіт, низка 

законопроектів порядку антикорупційної експертизи.  

Чи будуть, колеги, пропозиції чи зауваження до порядку денного, 

колеги?  

Не бачу пропозицій і зауважень до порядку  денного. Тоді, колеги, 

пропозиція затвердити наданий проект порядку денного одразу за основу і в 

цілому з метою економії часу. Немає заперечень?  Тоді прошу по цьому 

визначатися.  

Радіна – за.  

Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За.  
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ГОЛОВУЮЧА. Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Кабаченко. Володимир. 

 

КАБАЧЕНКО В.В.  Кабаченко Володимир – за. Перепрошую.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Іванісов. Роман, вас нечутно. Все одно нечутно, треба 

увімкнути звук.  

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. Вибачте. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже.  

Сюмар.  

 

СЮМАР В.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА.  Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Шинкаренко. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 
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ГОЛОВУЮЧА. Нікого не пропустила, колеги? Мені здається, ні. 

Колеги, маємо затверджений…  

Дякую дуже, пане Максиме, але, на жаль, ваш голос зарахувати не 

можемо, але ми можемо обмінятися: ви голосуєте тут, а ми голосуємо у вас 

на комітеті. Як вам  така пропозиція? 

 

_______________. Ні-ні, все, знімається. Або інша пропозиція, ви 

просто голосуєте разом зі мною за  "Батьківщину".  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Так, колеги, пожартували.     

 

_______________. Всього у нас 8 – за, правильно? 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дев'ять, нас дев'ять, і одноголосно ми порядок денний 

затвердили. Дякую дуже колеги.  

Перше питання у нас – організаційне: пропозиції комітету до плану 

законопроектної роботи відповідно до доручення Голови Верховної Ради. 

Були розіслані всім членам комітету пропозиції  надати пропозиції, 

перепрошую  за тавтологію,  і з наданих пропозицій такі складені пропозиції 

комітету до порядку денного. 

 Перші два  законопроекти переходять із невиконаної частини 

попереднього плану  законопроектних  робіт. Це Закон України про засади 

державної антикорупційної політики і проект Закону України про внесення 

змін до законодавства з метою вдосконалення правового регулювання 

конфлікту  інтересів. Також, колеги, готує НАЗК спільно із Мін'юстом  зміни 

до  Закону "Про запобігання корупції" з уточненням окремих положень. Крім 

того, надійшли пропозиції щодо включення до плану розробки змін до 

Закону про АРМА і змін до законодавства з метою запровадження  
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антикорупційної освіти.  

Це всі пропозиції, які були наразі надані, колеги. Чи будуть, можливо, 

додаткові пропозиції в когось зараз? Колеги!  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Так, будуть. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Так, пане Володимире, будь ласка. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Володимир Кабаченко. Я зареєстрував 

законопроект, який  в примусовому порядку змушує  нерезидентів  України - 

членів наглядових рад державних підприємств  декларуватися  наряду із 

іншими незалежними членами цих наглядових рад. Прошу просто, щоб 

комітет також підтримав цей законопроект і щоб ми не затягували із 

розглядом цього законопроекту в рамках нашого комітету.   

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, пане Володимире. Можемо на 

наступному засіданні комітету його розглянути. Я якраз вчора аналізувала 

стан готовності супровідних документів до законопроектів. По вашому 

законопроекту ще немає, наскільки я пам'ятаю, висновку ГНЕУ. Я 

сподіваюся, на наступне засідання комітету він буде, ми можемо його 

розглянути. 

Чи є необхідність його включати в план законопроектних робіт? 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Ні. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Зрозуміло, тоді це загальна пропозиція до роботи.  

Колеги, саме щодо плану законопроектних робіт чи будуть пропозиції 

додаткові? Немає. 

Колеги, тоді пропозиція комітету до плану законопроектних робіт 
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Верховної Ради на 2022 рік: затвердити в цій редакції, в якій відповідно 

запропонований і наданий проект. 

Гаразд, колеги? Тоді прошу підтримати. 

Радіна – за. 

Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець Олено. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Бачу. 

Сюмар. 

 

СЮМАР В.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. Ткаченко – за. 
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ГОЛОВУЮЧА. Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Шинкаренко. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Стернійчук, я бачу, Валерій підключився. 

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. Доброго дня. Я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги.  

На цьому організаційні питання, які ми мали сьогодні розглянути, ми з 

вами вирішили.  

І переходимо до розгляду законопроектів в порядку антикорупційної 

експертизи.  

Колеги, є пропозиція почати із законопроекту 5877, він стоїть у нас 

другим в порядку денному. Разом з тим, по ньому присутня ціла група 

представників авторського колективу - наші колеги Олена Шуляк, Максим 

Павлюк. Є пропозиція з цього законопроекту почати. Нема заперечень?  

Колеги, проект висновку за результатами антикорупційної експертизи, 

підготовленої секретаріатом комітету: визнати законопроект таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства із зауваженнями. Разом 

з тим, надійшли пропозиції від організації, з якою ми співпрацюємо - 

Інститут законодавчих ініціатив, - звернути увагу на потенційні корупційні 

ризики у законопроекті.  

Власне, ключове питання полягає в наступному. Я спробую, з вашого 

дозволу, коротко окреслити зміст зауважень.  
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Законопроект пропонує запровадити можливість накладання 

тимчасового арешту на об'єкти будівництва в разі порушення вимог 

містобудування, а саме наведений цілий перелік в законопроекті, я зараз не 

буду все повторювати. Разом з тим, такий арешт пропонується накладати за 

рішенням органу місцевого самоврядування в порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України.  

Таким чином, йдеться фактично про обмеження можливості 

користуватися своєю власністю або для громадян, або для юридичних, або 

фізичних осіб на підставі не закону, а  постанови Кабінету Міністрів України, 

зміст  якої ми з вами дискутувати не можемо, і відповідно не можемо знати, 

наскільки забезпечені права власників, права органів місцевого 

самоврядування і так далі.  

Це, в принципі, ключове питання, колеги. Якщо немає заперечень, я 

одразу передам слово, напевно, пану Максиму Павлюку, він перший автор.  

Пане Максиме.  

 

ШУЛЯК О.О.  Якщо можна, мені перше слово, будь ласка,  буквально 3 

хвилинки. Тому  що у мене зараз…  Ми  з Максимом домовились… 

 

ГОЛОВУЮЧА. Гаразд. Тоді, будь ласка, пані Олена Шуляк, будь 

ласка.   

 

ШУЛЯК О.О.  Дякую, Анастасія.  

Цей законопроект є додатковим до основного 5655 і має на меті 

жорстко реагувати на незаконне… Ми дуже багато говорили про те, що 

нашим основним законопроектом передбачається: якщо у забудовника є 

документи, він отримує зелене світло на будівництво; якщо немає 

документів, якщо відбувається незаконне, самочинне будівництво,  якщо 

відбувається захват земельної ділянки, де не порушуються охоронні 
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мережі… (Не чути)  … не виконується використання цільового призначення, 

де порушуються містобудівні умови та обмеження, то органи місцевого 

самоврядування в таких  випадках повинні мати право жорстко реагувати на 

такі порушення.  

І в своєму основному законі ми прописуємо навіть дію таких приписок 

прямої дії, коли вони зможуть демонтувати або зносити об'єкти незаконного 

будівництва. Тому в цьому законопроекті, який розробляла велика група при 

правоохоронному комітеті, якщо я не помиляюсь, там десь близько 80 

учасників було, ми також дискутували на тему тимчасового арешту. Цей 

тимчасовий арешт стосується виключно незаконного будівництва. Тому я 

хочу ще раз звернути вашу увагу, давайте проговоримо,  продискутуємо.  

На сьогодні, ну, на жаль, ми бачимо незаконні забудови, ми бачимо, 

наскільки важко реагує місцева влада на те, щоб виправляти ситуацію. Ми 

бачимо на прикладі будинку-монстра на Подолі: по шість років йдуть суди. І 

тому як один із важелів впливу, щоб забудовникам було невигідно будувати 

незаконно, якраз ця стаття і прописана в законопроекті 5877. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Пан Максим Павлюк, будь ласка.  

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую, пані Анастасія за запрошення.  

Коротко пройдусь по законопроекту і по тому, що відбувалось в 

нашому комітеті, оскільки правоохоронний комітет вже розглянув до 

першого читання даний законопроект.  

Да, ми, дійсно, цим законопроектом змінюємо деякі склади 

правопорушень в Кодексі України про адміністративні правопорушення: 

збільшуємо там штрафні санкції за порушення у сфері містобудівної 

діяльності. Вносимо низку змін і в Кримінальний кодекс України: 

запроваджуємо інститут тимчасового арешту, про який ви вже згадали.  
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Дійсно, під час розгляду даного законопроекту  і в нашому комітеті, 

профільному, багато дискусій було в тому числі і про тимчасовий арешт 

об'єктів незаконного, самочинного будівництва, яким врегульовується 

питання забезпечення виконання приписів контролюючих органів щодо 

об'єктів самочинного будівництва. Це було досить дискусійним питанням на 

нашому комітеті, у зв'язку з чим ми прийшли до висновку, щоб ми могли у 

разі можливості… в рішенні комітету ми прописали, щоб застосувати 116 

статтю Регламенту до другого читання, і, можливо, якщо буде узгоджена 

позиція членів комітету, і не тільки членів комітету, а і парламенту, можливо, 

передбачити питання запровадження оцього тимчасового арешту через 

рішення суду, щоб органи зверталися до суду і вже за рішенням суду могли 

накладатись такі арешти. Це перший варіант.  

А якщо ми все ж таки не зможемо пропрацювати цей механізм і не 

буде підтримки, тоді, швидше за все, ми відмовимось. Особисто для мене це 

буде на превеликий жаль, тому що я глибоко переконаний, що цей механізм 

буде досить дієвим. А оскільки ваш комітет розглядає можливість 

корупційної складової, то я впевнений, що правоохоронні органи будуть 

ефективно і швидко реагувати на можливі такі порушення зі сторони цих 

органів, які, можливо, десь будуть незаконно накладати такий арешт, і тоді 

правоохоронні органи і антикорупційні органи будуть ефективно цьому 

протидіяти. 

Правоохоронний комітет знає про цю дискусійну норму. Звичайно, ми 

розглядали і зауваження ГНЕУ, які до нас надходили. І ми взяли на себе 

зобов'язання цю норму детально опрацювати і окремим питанням винести на 

дискусію в нашому правоохоронному комітеті. 

Якщо будуть ще запитання, готовий долучитися, відповісти. 

 

ШУЛЯК О.О. Я прошу вибачення, Анастасія. У нас ще заступник 

міністра Міністерства розвитку громад та територій присутній. Якщо можна, 
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також дайте, будь ласка, слово міністерству. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Да, будь ласка. Будь ласка, пані Наталія Козловська. 

 

КОЗЛОВСЬКА Н.В. Доброго дня, шановні колеги. Хочу декілька 

позицій зауважити, які передували прийняттю саме такого рішення. 

Перше. хочу звернути увагу, що процес будівництва, він досить 

скороплинний. Тому ми чітко розуміли, що в органів місцевого 

самоврядування повинні були бути короткі важливі важелі для того, щоб не 

допускати тих кричущих порушень, які наразі допускаються забудовниками, 

які роблять це не просто в незаконний спосіб, а зовсім незаконно. 

Разом з тим, для того щоб органи місцевого самоврядування не 

зловживали своїм становищем, ми розподілили функцію контролю і нагляду. 

І наразі Мінрегіону законопроектом 5655 передаються повноваження щодо 

здійснення нагляду за рішеннями органів місцевого самоврядування в цій 

частині. 

Тому в нас у цій частині передбачений запобіжник: якщо органи 

місцевого самоврядування будуть цим зловживати, то ми зможемо на це 

реагувати в законний спосіб, який передбачений законом. 

Дякую. То ми б дуже хотіли, щоб ця норма залишилася, розуміючи  те, 

що відбувається наразі на територіях.  Це  короткий важіль тимчасової дії, 

скажемо так, тобто він… 

 

СЮМАР В.П. А можна маленьке уточнення? А які зловживання 

можливі, от зловживання саме органів місцевого самоврядування, якщо все 

буде в постанові Кабміну виписано, за яких умов  це можна робити?  

 

КОЗЛОВСЬКА Н.В.Наприклад порушень немає, а вони пишуть, що є. 

Розумієте?  Тобто ми цього також боїмося, коли вовни пишуть, що 
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порушення є, їх по факту немає, ось цього ми боїмось. 

 

ШУЛЯК О.О. Вибачте, я підтримаю Вікторію, я також не бачу, які 

можуть бути  зловживання з боку органів  місцевого самоврядування, коли 

ми чітко прописуємо, що таке незаконне або самочинне будівництво, і коли 

орган місцевого самоврядування виходить на такий будівельний майданчик і 

робить там відповідні приписи.  

Тобто, якщо там колеги з антикорупційного комітету, ви можете також 

нам надати приклади таких зловживань, то ми, можливо, також зі свого боку 

опрацюємо. Будь ласка. 

 

КОЗЛОВСЬКА Н.В. Використаємо, так. 

І хочемо ще зазначити, що ми передбачаємо, що ця процедура вся буде 

не в паперовій, а в електронній формі, тобто всі дії органів місцевого 

самоврядування будуть здійснюватися через єдину державну електронну 

систему в сфері будівництва. Тобто це не якийсь паперовий документообіг, 

це все в загальному доступі, з чітким розумінням, що не так, по відношенню  

до якого об'єкта не так. Тобто мінімізуємо ці якісь моменти, які можуть бути  

між  папірцями зашиті. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже.  

Колеги, в мене два, якщо можна, уточнюючі питання, і я потім передам 

слово для питань членам комітету. 

Перше. Ви говорите про те, що органи місцевого самоврядування… 

тобто, точніше, давайте так, проблема, яку має вирішити законопроект – це, 

зокрема, те, що органи місцевого самоврядування не реагують належним 

чином на незаконні забудови. Я правильно зрозуміла?   

Перепрошую, вас не чути. 
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_______________. …по діючому законодавству у них взагалі майже 

зв'язані руки, вони досить обмежені взагалі в якихось своїх  діях. 

 

СЮМАР В.П. Це правда, в них немає… 

 

ГОЛОВУЮЧА. Гаразд, я перепрошую, тоді я неправильно зрозуміла 

вашу тезу. Питання тоді наступне. Орган місцевого самоврядування 

накладатиме тимчасовий арешт на відповідні, давайте скажемо так, об'єкти 

будівництва, на яких мають місце певні порушення. За текстом статті, за 

текстом, точніше, змін, які ви пропонуєте, тимчасовий арешт, якщо я 

правильно зрозуміла (поправте мене, якщо я помиляюся), можливий у 

випадку будь-якого порушення у сфері містобудівної діяльності, 

передбаченої Кодексом про адміністративні правопорушення. Це написано в 

статті 266-1, яку ви пропонуєте до кодексу додати.  

Наприклад, чи можливе накладання тимчасового арешту у випадку 

недопуску співробітників містобудівного контролю, я перепрошую, не 

пам'ятаю чітку нову назву, до об'єкта будівництва? Це перше.  

Друге. Яким чином визначається строк такого арешту? Закон говорить: 

до вирішення питання про вчинення адміністративного правопорушення, 

притягнення до відповідальності, на це не обмежений строк часу.  

Друге. Яким чином передбачена, чи не передбачена, можливість 

оскарження, або хоча б можливість представлення своєї позиції, стороні 

захисту, давайте так, за аналогією? Це такий квазіадміністративний процес, 

але все ж. Дайте, будь ласка, відповіді. 

 

_______________. Колеги, дивіться, законопроектом 5655 чітко 

визначено, що для цих цілей являється порушеннями. Тобто у законопроекті 

в основному виписані такі кричущі моменти, які можуть призвести до там, 

наприклад, будівництва щось в охоронній зоні чи в зоні пам'яток культурної 



13 

 

охорони ЮНЕСКО і таке інше. Тобто в основному у законопроекті 

передбачений вичерпний перелік тих порушень, які можуть бути допущені 

забудовником при будівництві, що можуть стати підставою органам 

місцевого самоврядування прийняти таке рішення.  

В подальшому наразі у нас є порядок здійснення контрольних заходів, 

які говорять про те, які саме порушення в який термін повинні бути 

виправлені. Тобто передбачено, що якщо це там порушення, наприклад, не 

знаю, відстаней, який термін на усунення порушення і таке інше. Тобто всі ці 

процедури чітко регламентовані на рівні підзаконних актів, на рівні 

постанови Кабінету Міністрів,  вони наразі вже діють.  Тобто ми 

притримувалися того, що є типові порушення і стандартні,  постановою 

Кабінету Міністрів  визначені строки на їх усунення. 

 

ШУЛЯК О.О. Шановні колеги, я прошу вас ще раз прочитати, як 

звучить стаття. Там же написано чітко, що це тимчасовий арешт об'єктів 

незаконного  будівництва. Тобто там підкреслено, що це незаконне 

будівництво.  

Давайте ще раз разом подивимося, тому що, якщо є зареєстроване 

право на виконання будівельних робіт, тимчасовий арешт  до такого  об'єкту 

не застосовується. Якщо, наприклад, є якесь там порушення,  він також не 

буде застосовуватися, якщо тільки це не незаконне будівництво, яке 

відбувається там без дозвільних документів, або те, що говорила пані Наталя. 

 

ГОЛОВУЮЧА.  Колеги, я ще раз поясню, звідки моє питання. Частина 

перша статті 266-1 в редакції законопроекту звучить наступним чином: "У 

разі вчинення  порушень законодавства у сфері містобудівної діяльності, 

відповідальність за які передбачена цим кодексом (тобто відсильна норма 

чітко на норми цього кодексу, ніякого іншого закону), на об'єкт незаконного 

самочинного будівництва  може бути накладено тимчасовий арешт". 
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______________.  Оце ключове! Оце ключове: на об'єкт незаконного 

самочинного будівництва.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Да, але у разі вчинення порушень законодавства у 

сфері містобудівної діяльності, відповідальність за які передбачена цим 

кодексом. За всі, які передбачені цим кодексом, відповідальність. 

(Загальна дискусія)  

 

 ______________.  Вона не може діяти самостійно. Розповсюджується 

виключно на незаконне будівництво. 

 

ГОЛОВУЮЧА.  Зрозуміла позиція. Дякую дуже.  

Колеги, піднята рука в Ярослава Юрчишина і Володимира Кабаченка. 

Будь ласка,  колеги.  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. По-перше, ініціаторам дякую за ініціативу. Насправді 

наведення порядку і цій сфері критично необхідне.  

Я пропоную підтримувати даний законопроект як такий, що відповідає 

антикорупційному законодавству, але зазначити ряд зауважень.  

Перше. Якщо в основному законі прописані підстави, то краще їх 

продублювати і в цьому законопроекті, оскільки це два різних акти і ми не 

знаємо, в якій послідовності вони реально можуть бути прийняті. В даному 

випадку ми знімемо цей ризик, про який зараз говорять зовнішні експерти, 

про те, що нечітко визначені передумови, власне, рішення органів ОМС. 

Найкраще – це прописання в законі базових, стандартних речей. 

Оскільки профільне міністерство говорить, що як би воно є, ми його маємо в 

основному законі, я би рекомендував це просто продублювати, зняти 

фактично це двочитання, яке можливе, якщо читати лише цей закон. Це 
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перше зауваження.  

Друге зауваження. Дуже важливо співвіднести відповідальність, яка 

встановлюються цим законом внесенням змін до КУпАП, до тих злочинів, 

які у нас є в Кримінальному кодексі.  Бо зараз адміністративне стягнення у 

нас виглядає суттєво серйознішим, ніж кримінальна відповідальність. Це є 

така диспропорція. Нам або треба Кримінальний кодекс, статтю 197-1 міняти 

відповідно, бо вона зараз виглядає слабшою, ніж нові зміни до статті 188-57.  

Тобто рекомендація так само до другого читання привести у 

відповідність, щоб у нас адміністративна відповідальність не виглядала 

жорсткішою за кримінальну,  це не є логічно.  

 

_______________. А ми 197-1 теж міняємо, я перепрошую.  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Іншим законом, правильно? 

 

_______________. Ні-ні, цим же законом. Там 197-1 "Самовільне 

зайняття земельної ділянки", ми теж переписуємо, збільшуємо… (Не чути)  

Там  це все є.  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Тут, власне, важливо їх синхронізувати. А 

адміністративна відповідальність, накладення штрафу там 68 тисяч гривень  

до 85 тисяч гривень. По 197-й виходить штраф від 3 тисяч 400 гривень до 5 

тисяч 100 гривень, тут  є певна невідповідність. Я  просто прошу профільний 

комітет це теж зважити, кримінальна відповідальність логічно має бути 

важча, ніж адміністративна.  

І остання  пропозиція, зауваження. У нас є  формулювання змін до 

статті 188-42 "Недопущення посадових осіб органів  містобудівного 

контролю на об'єкти будівництва". Та доцільно доповнити: "під час 

здійснення ними державного архітектурно-будівельного контролю". Що 
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чітко говорить, що людина прийшла не просто так, тобто вона собі там 

вирішила зайти, а вона прийшла, виконуючи, власне, свої функції. Бо ми 

розуміємо, що органи містобудівництва на місцях контролювати насправді 

досить важко. Ні міністерство ні правоохоронні органи за кожним 

представником, власне, від профільного департаменту чи,  власне, профільної 

служби контролю ходити не буде, і зловживання в цьому моменті можливі. 

Тому уточнити, що саме недопущення тоді, коли здійснюється цей державно-

архітектурний  контроль. Тобто в мене  є три зауваження.  

Так, я підтримую, що закон не містить ризиків, він містить, скажімо 

так, неточності, які можна вдосконалити до другого читання. Це перше - 

продублювати вичерпний перелік законів, по яких ОМС може приймати 

рішення в принципі. І це логічно, якщо ми даємо ОМС право в 

адміністративному порядку накладати арешти. Далі як би  синхронізувати 

КУпАП і зміни до  КУпАП  і до Кримінального кодексу, щоб не було 

дисбалансу. І третє - доповнити за недопуск під час здійснення ними 

державного архітектурно-будівельного  контролю. Дякую. 

Закон дуже потрібний. Я думаю, що виправивши ці, скажімо так, 

двочитання до другого читання, ми будемо мати  хороший варіант 

ефективної боротьби з незаконними забудовами. 

 

ГОЛОВУЮЧА.  Колеги, була піднята рука в Володимира Кабаченка, і 

потім Вікторія Сюмар. Володимире, ви тримали руку. Ще актуально? 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Так-так,  дуже актуально.  

Шановні колеги, підтримуючи необхідність наведення ладу в сфері 

будівництва, хочу зауважити наступне. Ми  щойно ліквідували ДАБІ, у нас 

з'явився ДІАМ. В ДІАМ на сьогодні знаходиться дуже класний і крутий 

голова. У нас є правоохоронні органи. Навіщо нам дублювати ці  функції і 

поєднувати ці функції з органами місцевого самоврядування, якщо у нас є 
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цільовий орган - ДІАМ, який має цим застосовуватись? Зараз ДІАМ 

відкриває територіальні підрозділи. На сьогодні дуже багато корупції, ви 

знаєте це краще за мене є саме в органах місцевого самоврядування, 

починаючи з того, що вони просто не надають дозволу, а тут ми їм надаємо 

ще маніпулятивний інструмент у вигляді того, що вони… Це не буде 

мотивувати, вони не будуть надавати дозволи, мотивуючи це тим: а якщо ви 

все ж таки отримаєте дозвіл, то ми прийдемо і взагалі визнаємо вашу будівлю 

як незаконну.  

Тому є ДІАМ, є правоохоронні органи, вони мають працювати в 

тандемі. У органів місцевого самоврядування є дуже багато функцій, які вони 

мають зараз виконувати.  

Дуже дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Вікторія Сюмар, будь ласка. 

 

СЮМАР В.П. Розумієте, практика є просто іншою, життєва практика. 

Життєва практика така, що коли у тебе під вікнами починається незаконна 

забудова, то ти йдеш куди? Ти йдеш в раду свого міста, очевидно, шукаєш 

там якось депутата, звертаєшся в адміністрацію місцеву. Тому що шукати 

якісь там органи… Ми знаємо, як це працювало у випадку з ДАБІ, не дай 

боже, ми це поширимо, все-таки в цьому конкретному випадку. 

Я думаю, що органи місцевого самоврядування, які відповідають за 

зв'язки з громадою, так би мовити, є представницькими органами громади, є 

абсолютно адекватними.  

Де я бачу ризики? Я бачу ризики в ситуації, коли… я б зняла арешт. 

Арешт накладений. Що відбувається далі? Щоб  це не було черговою 

формою, як ми говорили про ризики зловживань, черговою формою, коли ми 

фактично вас змусили дати нам хабара, оплатити, я не знаю, якісь дозвільні 

документи для того, щоб цей арешт був знятий. Оце єдиний момент.  
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Але, зважаючи на те, що є більшим злом, я, очевидно, розумію, що 

ситуація з непідконтрольним  будівництвом є насправді в великих містах 

кричущою. Це  навряд чи буде суто суперактуально для маленьких міст, для 

великих міст. Без повноважень органів місцевого самоврядування, скажімо 

так, альтернативою є  більше зло у вигляді інформації ДАБІ, яке нам всім 

уже знайоме.  

Тому я в даному випадку буду обирати, скажімо так, менші  ризики,    

ані ж ті, які існують сьогодні, бо насправді фактично немає інструменту 

адекватного реагування на незаконні забудови, які  стали дуже поширеним і 

кризовим явищем для великих міст.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже.  

Олександр Ткаченко. І потім Олена Шуляк хоче відреагувати.  

 

ТКАЧЕНКО О.М. Колеги, я хочу звернути вашу увагу на те, що все, 

що ми зараз обговорюємо, стосується саме незаконного будівництва. Тобто, 

якщо нема зареєстрованого права на проведення будівельних робіт, тобто 

немає юридичного факту, з яким закон пов'язує виникнення права на 

проведення будівельних робіт, лише в такому випадку застосовується 

тимчасовий арешт. Ніхто не говорить про те, що якщо забудовник отримав і 

зареєстрував право на будівництво, хтось буде використовувати цей 

інструмент, щоб приходити і там, як говорять, кошмарити забудовника.  

А що стосується тимчасового арешту, Вікторія надавала кейс, який 

стосується забудови незаконної, і під час цієї незаконної забудови був 

розроблений підкоп, що погрожувало руйнуванню сусідніх будівель. Я 

гадаю, що такий інструмент, як тимчасовий арешт і заборона взагалі 

проведення будівельних робіт, якраз може допомогти будинкам, які 

знаходяться біля цієї застройки, не руйнуватися.  
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ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже. 

Олена Шуляк, будь ласка. 

 

ШУЛЯК О.О. Шановні колеги, я хочу звернутися до Володимира 

Кабаченка. Дивіться, законопроектом 5655 ми взагалі прибираємо 

можливість далі працювати за старими правилами, і у органів місцевого 

самоврядування…(Не чути)  можливість торгувати дозволами і взагалі їх 

видавати. Дозволами займається тепер Мінцифра через Дію, а введення в 

експлуатацію - або органи місцевого самоврядування, або органи 

містобудівної…(Не чути) 

 Тому коли ми з них прибираємо… (Не чути) Тому що без такого 

важелю, як ця жорстка… (Не чути) працювати не буде. І ми довго говорили 

про підвищену кримінальну відповідальність, і ми вважаємо, що у органів 

місцевого самоврядування… (Не чути) 

І до вас ще я хочу, колеги, звернутися. На сьогодні реформу хочуть не 

всі сторони, тому що ви розумієте, що це хабарі в розмірі від 3 до 10 

мільярдів гривень щорічно. І ми є зараз дуже чутливими до висновків… (Не 

чути) маніпуляції в ЗМІ можуть бути і таке інше.  

Тому ми дуже просимо, коли ви будете писати висновок, обережно з 

формулюваннями, щоб цей законопроект, не кричали на всіх майданчиках, 

що він є корупційним і що для органів місцевого самоврядування створюють 

умови, коли вони будуть там всіх обілечувати і таке інше.  Для нас дуже 

важливо довести цю реформу до логічного завершення і побороти корупцію. 

Дуже вам дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже.  

Максим Павлюк. 

 

ПАВЛЮК М.В. Колеги, ще два слова скажу. Тимчасовий арешт, як ми 
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передбачили в законопроекті, накладається на строк розгляду справи до 

виконання постанови про адміністративне правопорушення в сфері 

містобудівної діяльності.  

Звучали ще запитання, чи оскаржується, чи не оскаржується. Звичайно, 

оскаржується. 267-ю ми теж передбачили  можливість оскарження 

тимчасового арешту об'єктів незаконного будівництва як до суду, так і до 

вищестоящого органу відносно органу, який застосував ці заходи. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Я перепрошую, Максим, а відносно органу місцевого 

самоврядування який вищестоящий орган?  

 

ПАВЛЮК М.В. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Що так?  

 

 _______________. Це буде Мінрегіон в порядку нагляду. Це буде 

Мінрегіон в порядку нагляду. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Почула.  

 

ПАВЛЮК М.В. Якщо на місці наклали, то Мінрегіон.  

 

ГОЛОВУЮЧА. На місці не можуть накласти, бо там рішення органу 

місцевого самоврядування. 

 

 _______________. Ні, навпаки, органи місцевого самоврядування 

можуть накласти, а є досудовий розгляд Мінрегіону в порядку нагляду. 

Тобто якщо до нас звернуться в порядку нагляду для з'ясування ситуації, то 

ми в порядку нагляду розглянемо його. І якщо позиція органу місцевого 
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самоврядування повністю законна, то ми його підтвердимо. А якщо 

незаконна, то спростуємо.  

 

ПАВЛЮК М.В. І далі заінтересована особа, яка буде оскаржувати в 

суді, так само може піти  ще і до суду.  То вона собі буде обирати, чи вона 

йде до вищестоящого, чи йде до суду. Спочатку вищестоящий, а якщо він 

підтвердив законність дій органу місцевого самоврядування, вона може піти 

до суду. Процедура передбачена. Тут дискусій не повинно бути.  

 

 _______________. А для чого ви робили, вибачте, от цю можливість, 

оцю вилку? Тобто з судовим…(Не чути) воно абсолютно зрозуміло, а от 

якщо я йду до виконавчої влади… І знову-таки ми ж антикорупційний 

комітет, ми повинні розуміти: тобто тут є ризик корупційний? От на мене 

орган місцевого самоврядування наклав, я пішов туди, заніс туди 100 доларів 

і, умовно кажучи, підтвердили, що це були незаконні дії, розумієте. 

Тобто ця вилка, вона може породжувати корупційні ризики. 

 

_____________. Тобто ви пропонуєте… (Не чути) Мінрегіону – і 

одразу в суд? Чи взагалі не потрібно оскаржувати? Тому що, дивіться, якщо 

ми йдемо в суд, це набагато довше буде. 

 

СЮМАР В.П. … (Не чути) але  нагляд за зловживанням, тобто… Я 

просто розумію, що тут є ризик. Ви теж це розумієте, тому що там, де є 

конфлікт інтересів між органами місцевого самоврядування і виконавчою 

гілкою влади, цей ризик буде існувати завжди. Якщо виконавча влада буде 

скасовувати приписи, не суд, а виконавча влада скасовувати приписи органів 

місцевого самоврядування. Оцей конфлікт, він може бути проблемним, 

колеги, просто для розуміння. Я-то вас підтримую у сьогоднішньому 

випадку, але я би це рекомендувала прибрати або уточнити. 
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_____________. Якщо дозволите, Вікторіє, я два слова прокоментую. 

Дивіться, ми переглянули взагалі концепцію нагляду. Якщо раніше 

нагляд виконував ДАБІ своїми співробітниками, то ми зараз взагалі змінили 

концепцію нагляду по основному закону, і нагляд буде прийматися рішенням 

Мінрегіону, але підставою для прийняття рішення буде розгляд 

містобудівною палатою, яка на 51 відсоток буде складатися із суб'єктів 

містобудування. Тобто по суті розглядати ці рішення, підставою для розгляду 

буде, скажімо так, досудовий розгляд суб'єктами містобудування, які будуть 

представниками ринку, для того щоб не було зловживань саме посадових 

осіб центрального органу виконавчої влади. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Олександр Ткаченко, будь ласка. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. Я хотів би ще зауважити стосовно того, що 

пропонувала Вікторія: щоб залишити, наскільки я зрозумів, лише судовий 

порядок. 

У нас дуже просто…(Не чути)  протягом місяця - це строк притягнення 

до адміністративної відповідальності, його трохи затягнути, і таким чином 

уже не буде можливості притягнути до адміністративної відповідальності. А 

що далі робити? Тому що тимчасовий арешт накладається до притягнення до 

адміністративної відповідальності. Що далі  робити з цим тимчасовим 

арештом? 

 

СЮМАР В.П. Саша, мені пояснили  про спосіб контролю, і мене 

влаштовує це пояснення… 

 

ГОЛОВУЮЧА.  Дякую дуже. Колеги! Пане Володимире, я бачу 
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підняту руку, ви дозволите, я кілька зауважень озвучу і передам вам слово?  

Колеги, в мене до законопроекту лишаються наступні питання в 

порядку зауважень.   

Перше. Я  відкрила законопроект 5655, і тут про незаконну забудову 

йдеться, говориться наступне: незаконним вважається, точніше, самочинним 

вважається будівництво, якщо воно  збудовано або будується на земельний 

ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без набуття права на 

виконання будівельних робіт, або з істотним порушенням, визначеним 

Законом "Про регулювання містобудівної діяльності".  

Що таке "істотне порушення" і хто має визначити, істотне те чи інше 

порушення, чи ні, не уточнено.  І відповідно я не можу не погодитися з тим, 

про що вже говорив Ярослав Юрчишин, необхідно на рівні цього 

законопроекту, на рівні кодексу чітко визначити, за які саме правопорушення 

можлива… ну, це санкція  по суті у вигляді тимчасового  арешту.   

Друге. Я все-таки би наполягала на тому, що основні процедурні  

питання тимчасового арешту мають бути на рівні закону визначені, оскільки 

йдеться все-таки про обмеження щодо права власності, а такі обмеження 

мають встановлюватися на рівні  закону.  

Далі, колеги. Мене трохи непокоїть норма статті тієї  ж 266-1, в якій 

зафіксовано, що орган  місцевого самоврядування… зараз, я процитую, 

колеги, секундочку.  

"Органи, уповноважені розглядати справи про правопорушення у сфері 

містобудівної діяльності, одночасно з ухваленням рішення за результатами  

такого розгляду зобов'язані вирішити питання про порядок скасування 

тимчасового  арешту". От в словосполученні "вирішити питання про 

порядок" можна… точніше, під маркою виконання цієї норми можна дуже  

по-різному вирішити питання про порядок скасування тимчасового арешту, а 

саме передбачити скасування тимчасового  арешту (я утрирую, звичайно, але 

логіку ви зрозумієте) через 10 років, а для когось – через 5 років, а для когось  
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по окремих складових об'єкта будівництва і так далі, то  фактично в цій нормі 

закладена певна дискреція. 

І нарешті, колеги, це вже меншою мірою стосується предмету відання 

нашого комітету, але, вирішуючи питання про тимчасові арешти незаконних 

будівництв, я дуже прошу  профільний комітет  і Мінрегіон, поки ви тут 

присутні, колеги, розглянути питання строку накладання тимчасового 

арешту. Це перше. І друге: подумати про те, яким чином процедура 

тимчасового арешту буде співвідноситися з необхідністю все-таки  на об'єкті  

виконувати роботи,  необхідні для уникнення аварійних ситуацій. 

Тут класичний приклад, колеги, "Квіти України", колишня будівля 

магазину "Квіти України". Я просто повз неї кожного дня  проїжджаю, 

кожного дня на неї дивлюся, і не можу не жахатися. Будівля зараз, наскільки 

я пам'ятаю, перебуває під арештом, там заборонено виконувати будь-які 

роботи. Тим не менше, фасад абсолютно аварійний, не відділений від 

тротуару абсолютно нічим, дах відсутній, туди зараз почне падати сніг. Як це 

вплине  на фундамент? Яке це вплине на безпеку пішоходів? Як це вплине на 

безпеку оточуючих будівель? Ну, чесно кажучи, очевидно, що  негативно. Як 

цим потенційним негативним наслідкам запобігти в ситуації арешту, не 

зрозуміло. Будь ласка,  знайдіть відповідь на це питання також. 

Але, ще раз підкреслюю, це вже не питання предмету відання комітету, 

просто я не можу не згадати випадок, повз який проїжджаю кожного дня. 

Такі мої зауваження.  

Пане Володимире, ви  ще хотіли взяти слово.  

 

КАБАЧЕНКО В.В.  Я все ж таки хочу повернутися до своєї тези. Один 

із найвищих рівнів корупції, він зосереджений саме в органах  місцевого 

самоврядування, це факт. Це по-перше. 

По-друге, у органів  місцевого самоврядування є прямий інструмент, 

яким чином можна призупинити факт незаконного будівництва. Це 
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скликання комісії ТЕБ та НС. 

Якщо  б органи  місцевого самоврядування  сумлінно виконували свої 

функції, то, вже спираючись на діюче законодавство, у них є абсолютно всі 

важелі призупинити факт незаконного будівництва.  

Ще раз, на сьогодні створений новий орган – ДІАМ. Навіщо ми його 

створювали, якщо ми йому не довіряємо? Саме ці функції вони покладені на 

ДІАМ. Хай органи місцевого самоврядування звертаються по факту 

порушення, по факту незаконного будівництва до ДІАМ, і хай вже ДІАМ 

викликає своїх інспекторів, проводить дослідження, звертається до суду, до 

правоохоронних органів. 

На сьогодні вже створений діючий механізм, який вже запрацював. 

Навіщо ми дублюємо повноваження ДІАМ і органів місцевого 

самоврядування? На сьогодні органи місцевого самоврядування не 

укомплектовані, не буде людей, які будуть займатися сумлінно виключно 

цим питанням.  

Колеги, давайте все ж таки більш практично дивитись на те, що ми 

зараз з вами дискутуємо.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Пані Наталія, будь ласка. 

 

КОЗЛОВСЬКА Н.В. Ще раз, колеги, щодо ДІАМ і його функцій в 

подальшому. Дивіться, відповідно до концепції Закону 5655 у нас з вами не 

буде органу, який буде видавати дозвільний документ. Тобто передбачається 

взагалі цифровізація процесу отримання дозвільного документу, тобто 

реєстрації права на виконання будівельних робіт, і також автоматична 

процедура прийняття в експлуатацію.  

Тобто раніше класичного центрального органу виконавчої влади, який 

буде здійснювати таку адміністративну послугу, не буде. На ДІАМ 

залишаться тільки об'єкти, які будуть мати проектну документацію з 
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обмеженим доступом і об'єкти особливо небезпечні, тобто мости, тунелі і 

таке інше. Всі інші об'єкти будуть отримувати право і прийматися в 

експлуатацію шляхом єдиної електронної системи. Тобто це може робити як 

забудовник, як представник нотаріуса, як представник реєстратора і таке 

інше. Якщо у вас документи в порядку, вони верифікуються з усіма 

реєстрами, ви автоматично зареєструєте право.  

Що стосується повноважень органів місцевого самоврядування. 

Відповідно до Закону "Про місцеве самоврядування" вони відповідають за 

містобудівну ситуацію на території міст. І, дійсно, те, про що казала Вікторія, 

люди, які мають проблему на місці, вони нікуди не йдуть, вони йдуть до 

представника органів місцевого самоврядування і жаліються на ті чи інші 

порушення. Тому законом передбачено, що орган місцевого самоврядування 

зобов'язаний буде здійснювати містобудівний моніторинг, моніторити, що 

незаконного будується на їх території. І якщо вони будуть бачити кричущі 

випадки самочинного будівництва, вони зобов'язані будуть на нього 

реагувати. Те, про що я казала вище. Процес будівництва, він досить 

швидкоплинний, і якщо на нього не реагувати зараз, то через півроку, чи 

через там 9 місяців, ми можемо мати готовий об'єкт, і тоді постає питання: а 

що з ним робити і за чий рахунок?  

Тому ми хочемо, щоб у органів місцевого самоврядування був такий 

тимчасовий запобіжник, який в подальшому всіх звільнить від тих питань, 

які можуть виникнути.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги. 

Ми вже майже 40 хвилин обговорюємо цей законопроект. Мені 

здається, всі, хто хотів висловитися, вже висловився.  

Олексій Красов. Да? Пан Олексій, ви тримаєте руку. Будь ласка, вам ще 

слово. І будемо, якщо можна, підсумовувати, виходити на рішення. 
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КРАСОВ О.І. Я не раз приймав участь у робочих групах і з органами 

місцевого самоврядування, і з представниками будівельних компаній. Тому 

галузь потребує реформування, і я  прошу всіх колег, незважаючи на 

зауваження, ми їх можемо відобразити в зауваженнях до законопроекту. Але 

приймати рішення, я вважаю, що зараз йдуть багато рішень законопроектів, 

які роблять галузь менш корупційною, якою вона є сьогодні. Тому 

пропозиція підтримати рішення щодо позитивного висновку 

антикорупційного комітету з тими зауваженнями, які проговорювали в 

рамках нашого комітету. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Пане Максиме, можливо, ми вже можемо закінчувати 

дискусію? 

 

ПАВЛЮК М.В. Я коротко одне речення, Анастасія, коротко.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Одне. 

 

ПАВЛЮК М.В.  Прохання до вашого комітету, будь ласка. Було б 

чудово, колеги, якби до другого читання, якщо цей законопроект все ж таки 

пройде, я надіюся, в зал в першому читанні, щоб найбільш критичні 

моменти, які сьогодні були озвучені від вашого комітету, можливо, 

комплексною правочкою від членів вашого комітету, щоб ми його отримали 

потім і вже обговорили із залученням вас на друге читання як комітет,  і 

усунули ті недоліки, які…  

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, у мене тоді зустрічна пропозиція. Давайте тоді 

ми домовимося про спільну робочу групу, яка за підсумками розгляду в 
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першому читанні, якщо буде ухвалений законопроект в першому читанні, на 

підставі наших висновків напрацює правки, щоб ми могли разом, я маю на 

увазі - ми як члени комітету і представники авторського колективу 

законопроекту, могли би разом такі правки подати.  

Немає заперечень, колеги?  

 

 _______________.  Да, звичайно, у нас законопроект…  (Не чути) 

робоча група до сих пір працює. То, звичайно, залучимо вас.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, всі висловились, хто бажав висловитися?  

 

 _______________.  Підтримуємо цю пропозицію, Анастасія Олегівна.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Колеги, тоді пропозиція за результатами обговорення 

наступна. Більшість з тих, хто взяв слово в обговоренні, пропонували 

законопроект визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства із зауваженнями.  

Я озвучувала зауваження, Ярослав Юрчишин озвучував зауваження, 

деякі зауваження пані Вікторія Сюмар озвучувала. Колеги, для економії часу 

я не буду ще раз повторювати всі ці зауваження, ми їх всі почули. Не було 

заперечень від членів комітету щодо озвучених зауважень. Відповідно 

пропозиція: з урахуванням озвученого законопроект визнати таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Да, колеги? Колеги, тоді прошу по цьому визначатися.  

Радіна – за.  

Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За.  
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ГОЛОВУЮЧА. Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Кабаченко.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Жмеренецький.  

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Іванісов.   

 

ІВАНІСОВ Р.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Стернійчук.  

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Сюмар.  

 

СЮМАР В.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Ткаченко.  

 

ТКАЧЕНКО О.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Чорний. 
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ЧОРНИЙ В.І. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Шинкаренко. Іван. 

Антоніна Славицька, мені здається, є ще.  

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже.  

Пане Володимире, мені здається, у нас рішення ухвалене. 

Перепрошую, Олексій Красов. Я перепрошую, пан  Олексій. Олексій Красов 

– за. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. 10 – за.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую.  

 

ШИНКАРЕНКО І.А. Шинкаренка не запитали.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Іване, я питала, ви не відповідали.  

 

ШИНКАРЕНКО І.А. Я – за.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Дякую дуже, Іване. Дякую дуже, колеги.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. 11 – за.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Далі рухаємося по порядку денному.  
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_______________. Дякую, колеги.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже.  

Законопроект реєстраційний номер  5723: про Загальнодержавну 

цільову соціальну програму "Питна вода України" на 2022-2026 роки. Проект 

висновку за результатами антикорупційної експертизи: визнати такою, що 

відповідає вимога антикорупційного законодавства. Два всього завдання в 

програмі: очищення води і будівництво водопроводів, - якщо я правильно  

пам'ятаю.  

Чи будуть питання, чи зауваження по виноску на цей законопроект? 

Тоді пропозиція визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства.  

Радіна – за.  

Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Жмеренецький. 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За. 
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ГОЛОВУЮЧА. Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Красов Олексій, мікрофон. 

 

КРАСОВ О.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Славицька.  

 

СЛАВИЦЬКА А.К. Славицька – за. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Стернійчук.  

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Ткаченко.  

 

ТКАЧЕНКО О.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Шинкаренко.  

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже. 
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Наступний законопроект реєстраційний номер  5410: про внесення змін 

до статті 151 Кодексу адміністративного судочинства. Проект висновку за 

результатами антикорупційної експертизи: визнати таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства.  

Чи будуть, колеги, питання чи зауваження? 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Відсутні.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Тоді пропозиція визначитися щодо наявного проекту 

висновку.  

Радіна – за.  

Юрчишин. Ярославе?  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Жмеренецький. 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Іванісов. 
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ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Красов. 

 

КРАСОВ О.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Славицька.  

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Стернійчук.  

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Сюмар. 

Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Шинкаренко. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, маємо рішення.  

Наступний законопроект, колеги, реєстраційний номер 4558: внесення 
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змін до деяких законів України  щодо вдосконалення державного 

регулювання у сфері поводження  з пестицидами і агрохімікатами. Проект 

висновку за результатами антикорупційної експертизи: визнати таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Разом із тим, колеги, пропозиція  в нашому висновку, на ваш розсуд, 

колеги, але все ж, звернути увагу на висновок ГНЕУ і на висновок 

євроінтеграційного комітету, який якраз говорить, що пропоноване 

законопроектом скасування страхування господарської діяльності у сфері 

застосування пестицидів  і агрохімікатів не відповідає нашим зобов'язанням 

по одній із Директив ЄС 2004/35. 

Чи будуть, колеги, тут питання чи зауваження по законопроекту? Нема 

заперечень додати в наш висновок те, що запропонували? Це не стосується, 

ще раз підкреслюю, антикорупційної експертизи, але, здається, важливим 

підкреслити.  Нема заперечень, колеги?  

Тоді, колеги, є пропозиція законопроект 4558 визнати таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства із  озвученим 

зауваженням.  

Радіна – за. 

Юрчишин.  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За. 
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ГОЛОВУЮЧА. Жмеренецький. 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Красов. 

 

КРАСОВ О.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Славицька. 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Стернійчук. 

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. За. 
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ГОЛОВУЮЧА. Шинкаренко. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Нікого не пропустила, колеги? Не пропустила. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. 12 – за. Рішення прийнято.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, я ще бачу, присутній Олександр Бакумов. Пане 

Олександре, ви з нами?  Колеги, я бачу просто в відеоконференції пана 

Олександра Бакумова. Я можу попросити секретаріат зв'язатися з 

Олександром, зрозуміти, чи  він присутній  на засіданні комітету. 

 

_______________. Це помічник, Олександр відлучився, пані Анастасія. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Гаразд. Тоді, на жаль, помічника ми не можемо 

заслухати замість народного депутата. Тому рухаємося далі тоді в 

незмінному порядку денному. 

Наступний законопроект реєстраційний номер 5416: внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Проект 

висновку за результатами антикорупційної експертизи: визнати таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Чи будуть, колеги, пропозиції чи зауваження по цьому законопроекту? 

Тоді пропозиція затвердити той висновок, який маємо.  

Радіна – за. 

Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 
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ГОЛОВУЮЧА. Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Жмеренецький. 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Красов. 

 

КРАСОВ О.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Славицька. 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Стернійчук. 

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За. 
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ГОЛОВУЮЧА. Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Чорний Вікторе. 

 

ЧОРНИЙ В.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую. 

Шинкаренко. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги. 

Наступний законопроект реєстраційний номер 5669: про внесення змін 

до деяких законодавчих актів щодо підтримки громадських організацій 

фізкультурно-спортивної спрямованості. Проект висновку за результатами 

антикорупційної експертизи: визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства.  

Разом з тим, колеги, я звертаю увагу на висновок ГНЕУ, і частина 

зауважень ГНЕУ, мені здається, прямо підпадає під предмет антикорупційної 

експертизи. А саме звертає увагу ГНЕУ на наступне: формулювання 

законопроекту говорить про можливість отримання права на користування 

земельною ділянкою державної та комунальної форми власності 

рекреаційного призначення не тільки для власних громадських організацій 

фізкультурно-спортивної спрямованості, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

а також для підприємств, установ і організацій без чіткого уточнення, що це 

хоча б підприємства, установи, організації і громадські організації 

фізкультурно-спортивної спрямованості. Тобто фактично через, можливо, 
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недоліки юридичної техніки, а, можливо, і ні, законопроект говорить про 

можливість для підприємств, установ і організацій отримати право 

користування земельними ділянками рекреаційного призначення, які 

перебувають в державній і комунальній формі власності.  

Я нагадаю, це тягне за собою… точніше, це може за собою тягти також 

пільги із земельного податку, ну і, таким чином, фактично може йтися про 

створення невиправданих переваг одних підприємств, установ і організацій 

перед іншими.  

Які будуть думки з приводу цього законопроекту, колеги?  

 

 _______________. Це суттєве зауваження, якщо там так прописано. 

Але у мене в аналітиці це відсутнє. Я не побачив цього. Але якщо воно 

дійсно в тексту саме так прописано, то це правова невизначеність. 

  

ГОЛОВУЮЧА. На це звертає увагу ГНЕУ. І ГНЕУ також звертає увагу 

на те, що не встановлено необхідності щодо… точніше, не встановлено 

вимоги щодо використання таких земельних ділянок для цілей статутної 

діяльності відповідно громадської організації фізкультурно-спортивної 

спрямованості, що теоретично може означати, що такі земельні ділянки 

можна використати підприємствам, наприклад громадських організацій 

інвалідів, для створення суто комерційних, наприклад, відпочинкових 

центрів, які за визначенням будуть в більш привабливому середовищі діяти, 

ніж всі решта підприємств і організацій, які не пов'язані з громадськими 

організаціями інвалідів, а по суті будуть робити все те саме: заробляти кошти 

на рекреаційних землях. 

Які будуть думки з приводу цього законопроекту, колеги?  

 

 _______________.  Визнати таким, що містить корупційні ризики. 
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ГОЛОВУЮЧА. Прозвучала пропозиція визнати таким, що містить 

корупціогенні фактори. Да, колеги?  

 

 _______________. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Тоді, колеги, пропозиція по законопроекту наступна. 

5669 законопроект визнати таким, що не відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. Я, в принципі, колеги, озвучила питання до 

цього законопроекту з посиланням на висновок ГНЕУ. Можу не 

повторювати?  Дякую дуже, колеги. 

Тоді пропозиція: законопроект визнати таким, що не відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства, містить у конкретних нормах 

корупціогенні фактори. І я звернула увагу на те, в яких нормах які фактори.  

Прошу тоді визначатися. 

Радіна – за. 

Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Жмеренецький. 
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ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Іванісов. Романе. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. Іванісов – за.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую. 

Красов. 

 

КРАСОВ О.І. Я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Славицька.  

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Стернійчук.  

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Ткаченко.  

 

ТКАЧЕНКО О.М. За.  

 

СЮМАР В.П. Ти мене пропускаєш свідомо? 

 

ГОЛОВУЮЧА. Вікторія, перепрошую. Ви просто зникаєте час від часу 

зі зв'язку, я не бачу, що ви є. Я перепрошую. Вікторія? 
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СЮМАР В.П. Я – за.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже. Я щиро перепрошую, я ж перепитую 

потім, чи я когось не пропустила.  

Віктор Чорний.  

 

ЧОРНИЙ В.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Іван Шинкаренко.  

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За.  

 

 ГОЛОВУЮЧА. Олександра Ткаченка я назвала? Олександре? 

 

ТКАЧЕНКО О.М. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. 13 – за. Рішення маємо.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги. Рухаємося далі.  

Наступний законопроект реєстраційний номер 6145: про внесення змін 

до Закону України "Про приєднання до Конвенції про юрисдикцію, право, 

що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо 

батьківської відповідальності та заходів захисту дітей". Проект висновку за 

результатами антикорупційної експертизи, на жаль, у мене в матеріалах 

відсутній. Юрій Васильович, відсутній у мене тут проект висновку. Але по 

проекту порядку денного я бачу, що він був без зауважень. Відповідно 

визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  
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Пане Володимире, ви по електронному порядку денному бачите проект 

висновок?     

 

КАБАЧЕНКО В.В.Так, я його бачу. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Озвучте, будь ласка, бо у мене, на жаль, в папці 

відсутній.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Я перепрошую, в порядку денному не бачу, але у 

мене в моїй особистій аналітиці: відсутні корупціогенні зауваження.  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. В електронних матеріалах комітету: визнати таким, 

що не містить зауваження.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги.  

Будуть по цьому додаткові пропозиції чи коментарі? Тоді пропозиція 

визначитися по тому проекту висновку, який є.  

Радіна – за.  

Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За.  
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ГОЛОВУЮЧА. Жмеренецький. 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Красов. 

 

КРАСОВ О.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Славицька.  

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Стернійчук. 

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Сюмар. Вікторія? Вікторія? Пропущу поки. 

Олександр Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. За. 
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ГОЛОВУЮЧА. Шинкаренко. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Вікторія Сюмар. Колеги, поки пропущу. 

Володимире. 

 

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

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже. 

Вікторія, я перепрошую. Вікторія, ви з нами? Колеги, мені здається, у 

Вікторії нестабільний зв'язок. 

 

СЮМАР В.П. У мене проблеми зі звуком. Ви мене чуєте взагалі? 

 

ГОЛОВУЮЧА. Да, зараз чуємо, Вікторія. 

 

СЮМАР В.П. У мене чомусь не включається мікрофон, я прошу 

вибачення. Да, я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Прошу, пане Володимире, прошу голос Вікторії "за" 

зарахувати за той законопроект. 

Наступний, колеги, законопроект у нас на розгляді. Зараз, колеги, 

секундочку. Колеги, законопроект 4480: про внесення змін до Закону 

України "Про пенсійне забезпечення" щодо приведення термінів закону у 

відповідність до термінів, які вживається у законодавстві про реабілітацію 

жертв репресій. 

Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи: визнати 
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таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

Чи будуть, колеги, по цьому законопроекту питання чи зауваження? 

 

_____________. Відсутні. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Тоді, колеги, пропозиція визначитися по тому проекту 

висновку, який маємо. 

Радіна – за. 

Юрчишин. 

Пане Володимире, я перепрошую. Ви маєте просто слідкувати за 

голосуванням. 

Ще раз, колеги. Радіна – за. 

Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Жмеренецький. 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Іванісов. 
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ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Красов. 

 

КРАСОВ О.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Славицька. 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Стернійчук. 

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Сюмар. 

 

СЮМАР В.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Шинкаренко. 
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ШИНКАРЕНКО І.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Дякую дуже, колеги. 

Наступний законопроект. Колеги секретаріату, я дуже прошу 

слідкувати за тим, щоб законопроекти були в матеріалах у тому ж порядку, в 

якому вони в порядку денному, бо вони абсолютно не в цьому порядку. 

Законопроект реєстраційний номер 5387. Одну секундочку, колеги, у 

мене, на жаль, матеріали в довільному порядку. Колеги, законопроект 

реєстраційний номер 5387: про внесення змін до Закону України "Про 

судоустрій і статус суддів" щодо територіальної юрисдикції місцевих судів 

на території України до прийняття закону щодо зміни системи місцевих судів 

на території України у зв'язку з утворенням (ліквідацією)  районів. 

Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи: визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.    

Чи будуть, колеги, тут пропозиції чи зауваження?  Колеги, немає?  

 

______________.  Немає.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Тоді прошу визначатися по тому проекту рішення,  яке 

маємо.  

Радіна – за.  

Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За.  
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ГОЛОВУЮЧА.  Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Жмеренецький. 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Красов.  

 

КРАСОВ О.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА.  Славицька.  

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Стернійчук. 

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Сюмар. 

 

СЮМАР В.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Ткаченко. 
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ТКАЧЕНКО О.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Шинкаренко. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Дякую дуже, колеги.  

Наступний законопроект. Колеги, законопроект реєстраційний номер 

5865: проект Закону  про внесення змін до Закону України "Про державне 

регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких 

інших законодавчих актів щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу і 

організованих товарних ринках.  

Колеги, проект висновку за результатами антикорупційної експертизи, 

підготовленої секретаріатом комітету, пропонує визнати законопроект таким, 

що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Разом з тим, в 

проекті висновку ціла низка зауважень зафіксована.  

Одразу скажу, колеги, на мою скромну точку зору, ці зауваження 

тягнуть на корупційні ризики. Наприклад, йдеться про відсутність чіткого 

розмежування повноважень комісії як колегіального органу та службовців 

комісії, закріплення за Президентом повноважень порушувати дисциплінарне 

провадження стосовно голови або членів комісії, закріплення за комітетом 

Верховної Ради, до предметів якого належить питання ринків і капіталів, 

невластивих повноважень щодо подання осіб до складу громадської ради 

комісії, наділення комісії повноваженнями на власний  розсуд визначати 
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перелік документів, що подаються до неї особами, що виявили намір стати 

уповноваженими про розгляд справ про правопорушення.  

Далі, колеги. Суб'єктивний характер щодо застосування фінансових 

санкцій, штрафів до фізичних і юридичних осіб за порушення вимог цього 

закону, а саме: чітко не встановлено суми стягнення і вживається 

словосполучення "до". От якраз відсутність чіткої суми стягнення, як на 

мене, достатньо значна проблема. Ми знаємо, що схоже є в регулюванні 

Антимонопольного комітету, коли встановлено максимальний поріг санкцій, 

які може накласти Антимонопольний комітет, але не встановлено 

мінімального і не встановлено критеріїв для визначення, власне, суми 

штрафів в тому достатньо значному проміжку, від нуля до певного порогу, в 

якому цей штраф має бути визначений. 

Колеги, які по цьому законопроекту будуть думки чи пропозиції? 

Ярослав, будь ласка. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Насправді, якщо додати ще те, що, припустимо, 

повноваження комісії містять певні дискреції, комісія сама визначає перелік 

дій і характер здійснення цих дій. Так само є нечіткі формулювання стосовно 

того, що "та інші дії, визначені законом". Є прогалини в регулюванні 

фактично товарних бірж, що може призвести до того, що суперечність норм 

може призвести до їхнього повного нерегулювання.  

Тому в даному випадку, я думаю, що всі ті зауваження, які попередньо 

оголосила Анастасія, з додатковими дискреційними повноваженнями і 

прогалинами тягнуть на те, що цей законопроект містить корупційні ризики, і 

перелік, в принципі, частково даний у висновку комітету - наголосити на 

дискреції. Тому, я за "не відповідає антикорупційному  законодавству і 

містить корупційні ризики". 

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, які ще будуть думки?  
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_______________.  Повністю підтримую Анастасію і Ярослава, у мене 

ті ж самі зауваження, щоб не витрачати взагалі час. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, можливо… Я свою позицію по цьому 

законопроекту вже також висловила. Але, можливо, колеги, оскільки ми 

маємо зараз тиждень роботи в комітетах і маємо час, можливо, є сенс також 

запросити авторів і обговорити цей  законопроект. Зокрема тому, що, 

скажімо так, досвід обговорення, наприклад, законопроекту про порушення у 

сфері містобудівної діяльності зараз на засіданні комітету говорить, що деякі 

питання ми можемо в обговоренні з авторами і зняти. 

Які будуть думки з цього приводу?  

 

_______________. Я не бачу змісту. 

 

_______________. Я також не бачу змісту. У нас є мін'юстівська 

експертиза антикорупційних зауважень, у них    дискреційні повноваження 

тут перелічені… (Не чути) 

 Звісно, що це є корупціогенний законопроект, дискреційні 

повноваження комісії, їх більше ніж  шість. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, які ще будуть думки?  

 

СЛАВИЦЬКА А.К. Проголосувати рішення, що містить ризики. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Перепрошую, Антоніно?  

 

СЛАВИЦЬКА А.К. Підтримую колег голосувати рішення про те, що 

містить корупціогенні фактори та ризики.  
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ГОЛОВУЮЧА. Ярослав Юрчишин почав щось говорити. Потім, я 

бачу, Віктор Чорний тримає руку. Ярославе, будь ласка.   

 

ЮРЧИШИН Я.Р.  Я, напевно, приєднаюся до позиції  колег. В 

містобудівельній діяльності ми чітко розуміли, що ці новації можна 

виправити. В даному випадку я не бачу… тобто глибина ризиків настільки 

висока, що ми можемо просто відкласти це рішення на наступний раз,  але 

буде те саме, мені здається, рішення, бо керівництво профільного комітету 

фактично  виписує під комісію дуже дискреційні повноваження, тобто це 

скорше не експертна, а політична позиція.  

Тому в даному випаду… Знову ж таки профільний комітет на себе 

перетягає йому притаманні функції, і в даному випадку я підтримую те, що 

давайте голосувати про корупційні ризики. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Вікторе, будь ласка. 

 

ЧОРНИЙ В.І. Шановні колеги, я хочу підтримати таку позицію, тому 

що до цього законопроекту зауважень, скільки давно вже не було на розгляді 

в нашому комітеті.  

Тому я пропоную ставити на голосування рішення щодо того, що цей 

законопроект містить корупційні ризики.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, всі висловились?  

Колеги, більшість членів комітету наполягала на тому, щоб 

визначитися щодо наявності в цьому законопроекті корупціогенних факторів.  

Тоді, колеги, з врахуванням озвученого мною і Ярославом 

Юрчишиним пропозиція визнати законопроект таким, що не відповідає 
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вимога антикорупційного законодавства і містить корупціогенні фактори в 

конкретних нормах. Так, колеги? Тоді пропозиція визначатись. 

Радіна – за.  

Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Жмеренецький. Олексію. Не бачу Олексія. 

Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Красов. 

 

КРАСОВ О.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Славицька.  

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Стернійчук.  
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СТЕРНІЙЧУК В.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Сюмар. 

 

СЮМАР В.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ткаченко.  

 

ТКАЧЕНКО О.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Шинкаренко. Іване?  

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже.  

Колеги, ми маємо рішення, пане Володимире?  

 

КАБАЧЕНКО В.В. … – за. Рішення маємо, перепрошую.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги. 

Наступний законопроект, колеги: про внесення змін до 

Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та 

перетворення об'єкту "Укриття" на екологічно безпечну систему 

(реєстраційний номер 5600). Пропозиція за результатами антикорупційної 
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експертизи: визнати законопроект таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. 

 

_______________. Перепрошую, 5600? 

 

ГОЛОВУЮЧА. 5602, перепрошую, 5602. 5600 – це інший 

законопроект, пане Володимире. Він вам вже повсюди ввижається. 

Колеги, по 5602, повторюю, будуть питання чи зауваження? 

 

_____________. Немає. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, тоді пропозиція визначатися по тому проекту 

висновку, який маємо. 

Радіна – за. 

Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 
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ГОЛОВУЮЧА. Красов. 

Славицька. 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Стернійчук. 

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Сюмар. 

Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Шинкаренко. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Пане Володимире, мені здається, ми маємо рішення: 10 

– за. 

 

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

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги. 
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Наступний законопроект реєстраційний номер 5886: проект Закону про 

офіційну статистику. Проект висновку за результатами антикорупційної 

експертизи: визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства. 

Чи будуть, колеги, по цьому законопроекту питання чи зауваження? 

Колеги? 

 

_____________. Немає. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Немає. Тоді пропозиція визначитися по тому висновку, 

який… Перепрошую, по тому висновку, який є, колеги. 

Радіна – за. 

Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Жмеренецький. О, перепрошую, Жмеренецький, мені 

здається, не присутній в чаті зараз. 

Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 
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ГОЛОВУЮЧА. Славицька. 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Стернійчук. 

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Шинкаренко. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже. Мені здається, ми маємо рішення, да? 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Так, 10 – за. Маємо рішення, 10 – за. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Наступний законопроект, колеги, реєстраційний номер 

3688: внесення змін до статті 7 Закону України "Про передачу об'єктів права 

державної і комунальної власності" цілісних... Перепрошую, колеги. Про 

внесення змін до статті 7 Закону України "Про передачу об'єктів права 
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державної та комунальної власності" щодо передачі цілісних майнових 

комплексів державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) та іншого 

майна Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Проект висновку 

за результатами антикорупційної експертизи: визнати таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства.  

Чи будуть тут, колеги, питання чи зауваження? 

 

 _______________. Немає.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Тоді пропозиція визначатися по цьому проекту 

висновку.  

Радіна – за.  

Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Славицька.  
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СЛАВИЦЬКА А.К. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Стернійчук. 

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Сюмар.  

Ткаченко.  

 

ТКАЧЕНКО О.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Чорний.  

 

ЧОРНИЙ В.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Шинкаренко.  

 

ШИНКАРЕНКО І.А.  За.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Дякую дуже.  

 

 КАБАЧЕНКО В.В. (Не чути) 

    

ГОЛОВУЮЧА. Маємо рішення, колеги. Мені здається, ми пропустили 

з порядку денного законопроект 6104. Одну секундочку, колеги. У мене, на 

жаль, переплутані матеріали. Зараз я знайду проект висновку 6104.  

Колеги, законопроект реєстраційний номер 6104: проект Закону про 

соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлений факт 
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позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та 

членів їх сімей. Проект висновку за результатами антикорупційної 

експертизи: визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства.  

Чи будуть щодо цього законопроекту коментарі чи зауваження, колеги? 

Колеги, немає?  

 

КАБАЧЕНКО В.В. В мене одне зауваження. В проекті закону також… 

встановлено невиключний перелік документів для встановлення факту 

позбавлення особистої свободи і створює ризики зловживань…(Не чути)  

…відсутній перелік цих документів, чому саме він є невиключним. 

Тому я утримаюсь під час голосування. Але я можу надати більше 

конкретних аргументів. 

 

ГОЛОВУЮЧА.  Да, пане Володимире, справді, таке зауваження 

звучало у висновку, який наданий нам був організацією "Інститут 

законодавчих ідей".  

Разом з тим, у цьому конкретному законопроекті я в принципі можу 

зрозуміти, чому невичерпний перелік документів, якими може 

підтверджуватися, власне, факт позбавлення особистої свободи внаслідок 

збройної агресії проти України. Оскільки ситуації і випадки, і  доля людей, 

які зазнали, власне, позбавлення  свободи в катівнях на непідконтрольній 

території, вони різні дуже, і встановити уніфікований, чіткий, закритий 

перелік документів, який охопить абсолютно всі ситуації, мені здається, в цій 

ситуації якраз не дуже можливо. Відповідно норма "у тому числі", але не 

"виключно", дає можливість  розглядати і інші документи, на підставі яких  

можливо встановити той факт, що та чи інша особа зазнала позбавлення волі 

внаслідок агресії.  

Мені здається, що в даному випадку відкритий перелік документів – це, 
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навпаки, в інтересах, скажімо, людей, які зазнали позбавлення свободи, але 

не завжди, скажімо,  можуть це документами загальновстановленого 

переліку  підтвердити, оскільки, ще раз, ми маємо справу з  дуже нетиповою 

ситуацією. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Крім того, вбачається сумнівною можливість 

отримання свідчень не менше ніж трьох свідків, підпис  на яких має бути 

засвідчений нотаріально про факт захоплення, незаконного арешту.    

 

ГОЛОВУЮЧА.  Мені здається, там за можливості, пане Володимире, 

там за можливості. 

  

КАБАЧЕНКО В.В. За можливості? 

 

ГОЛОВУЮЧА. Мені здається, там "за можливості" засвідчені 

нотаріально.  

ГНЕУ також дає це зауваження, що ці норми, які на практиці не завжди 

можливо буде застосувати. І зверніть увагу, що навіть ГНЕУ звертає увагу на 

те, що не в усіх ситуаціях можливо застосувати чітко встановлений закритий 

перелік документів для підтвердження факту позбавлення волі.  

Ярослав Юрчишин тримав руку. Ярослав, будь ласка. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Насправді, щоб ми повністю виконали свою функцію, 

я би все-таки зазначив про те, що доцільно максимально широко, але 

законно, трактувати перелік доказів, які можуть бути вжиті, оскільки 

потраплять в документи, які можуть аргументувати, відео-, аудіофіксації, які 

не мають навіть юридичного статусу, але можуть довести.  

Тому, я думаю, що точно не корупційні ризики, точно відповідає                        

антикорупційному законодавству. Але доцільно продумати перелік доказів, 
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які можуть бути свідченням даної ситуації більш широко. Хоча, знову ж 

таки, це не є корупційний ризик, це більше про техніку. Якщо є зауваження 

ГНЕУ, то, можливо, можемо обійтися і без зауважень.  

  

ГОЛОВУЮЧА. Які ще будуть думки, колеги?  

Колеги, тоді  є пропозиція законопроект визнати таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства. Якщо, колеги, ми можемо чітко 

сформулювати пропозицію або позицію, скажімо так, як саме сформулювати 

вимоги щодо переліку документів так, щоб дати можливість отримати статус 

людям, які, скажімо, перебувають в не типових, я  ще раз підкреслюю, і 

переважно в нелюдських  ситуаціях, то давайте цю пропозицію дамо, але я 

просто не готова, у мене особисто немає такої пропозиції готової.  

 

_______________. У мене також відсутні пропозиції. Я вважаю, що наш  

обов'язок - підтримати цю ініціативу. Я особисто не впевнений, що вона 

запрацює, на жаль, але ініціатива абсолютно правильна. Якщо ми їй зможемо 

дати майбутнє, тоді давайте це зробимо. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Гаразд, колеги. Тоді пропозиція законопроект визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Прошу тоді 

по цьому визначатися, колеги. 

Радіна – за. 

Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За.  
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ГОЛОВУЮЧА. Кабаченко.  

 

КАБАЧЕНКО  В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Славицька. 

Стернійчук. 

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Шинкаренко. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А.  За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ми маємо рішення, да? 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Так, маємо рішення. 9 – за. 
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ГОЛОВУЮЧА. Пан Олександр, будь ласка. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. Скажіть, будь ласка, який регламент засідання? Тому 

що на початку, якщо я не помиляюся, ми не домовлялися… 

 

ГОЛОВУЮЧА. Да, колеги, ми справді не домовилися, ми працюємо 

півтори години. І, будь ласка, дайте знати, хто який час собі ще запланував, 

щоб ми не виявилися в ситуації відсутності кворуму несподівано. 

 

_______________. А у нас сьогодні є "Різне"? Блок "Різне" у нас є 

сьогодні? 

 

ГОЛОВУЮЧА. В порядку денному не було. Зараз, одну секундочку, 

мені здається, не було в нас "Різного". 

Ні, колеги, "Різного" не було. Але якщо є критична необхідність 

скористатися опцією "Різне", то ми ж можемо дати слово, щоб ви щось 

озвучили, пане Володимире. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Це з точки зору планування часу. У мене відсутня 

пропозиція.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, зорієнтуйте, будь ласка, хто ще собі скільки 

часу запланував для засідання комітету. Ще хвилин 10-15 працюємо?  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Супер. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Да, колеги? Дякую дуже. Тоді давайте таким чином і 

зробимо. 
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Колеги, наступний законопроект. Колеги із секретаріату, підкажіть на 

чому ми зупинилися по порядку денному?  

 

_______________. 5610. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ще раз? 5610. Зараз, одну секундочку, колеги. Да, 

колеги, проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з 

трансплантації анатомічних матеріалів людини) (реєстраційний номер 5610-д 

(доопрацьований). Проект висновку за результатами антикорупційної 

експертизи: визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства.  

Чи будуть, колеги, по цьому законопроекту питання чи зауваження? 

Немає?   

Колеги, тоді пропозиція визначитися по тому проекту висновку, який 

маємо.  

Радіна – за.  

Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За.  
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ГОЛОВУЮЧА. Іванісов.  

 

ІВАНІСОВ Р.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА.   Стернійчук. 

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Чорний.  

  

ЧОРНИЙ В.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Шинкаренко.  

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги. Маємо рішення.  

Колеги, наступний законопроект реєстраційний номер 5737: внесення 

змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання надання пацієнтам 

лікарських засобів зі співчуття. Проект висновку за результатами 

антикорупційної експертизи: визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства.  

Колеги, разом із тим, в проекті висновку за результатами 

антикорупційної експертизи від секретаріату комітету вказане наступне: що 

цей законопроект йде в комплексному пакеті регулювання разом із 
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законопроектом 5737, який визначає програму розширеного доступу 

пацієнтів до незареєстрованих лікарських засобів і лікарських засобів, які 

перебувають на стадії дослідження після завершення  клінічного 

випробування. Звертається увага, що вказані програми стосуються виключно 

незареєстрованих лікарських засобів та не включають в себе медичні вироби, 

супутні матеріали і послуги у сфері охорони здоров'я. Отже, вищезазначене 

положення може призвести до необґрунтованого звільнення від 

оподаткування медичних виробів, супутніх матеріалів та послуг у сфері 

охорони здоров'я. 

Разом із тим, колеги, я, чесно кажучи, не зовсім розумію проект 

висновку. Можливо, автор висновку - пан Андрій Скіб'як  нам підкаже, що 

мається на увазі. 

 

СКІБ'ЯК А.Ю.Ми говоримо про те, що тут під критерії, власне, 

підпадають, помимо лікарських засобів після завершення клінічного 

випробування, вказані  програми стосуються виключно незареєстрованих 

лікарських засобів. Разом з тим, включають в себе і інші види і послуги, і 

медичні засоби, які не підпадають… 

 

ГОЛОВУЮЧА.  Ні, у вас тут написано: не включають у себе медичні 

вироби. І далі написано, що вищезазначене положення може призвести до 

необґрунтованого звільнення від оподаткування. В чому необґрунтоване 

звільнення від оподаткування і чого?  

 

СКІБ'ЯК А.Ю. Ці послуги і медичні засоби, які не підпадають під саме 

програмне забезпечення.   

 

ГОЛОВУЮЧА.  А яким чином вони будуть? Чому? Яка саме норма 

закону говорить, що вони будуть… може бути необґрунтоване звільнення від 
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оподаткування? 

 

СКІБ'ЯК А.Ю. Якщо вони по критеріях попадають повністю в статус,  

законодавством передбачений… 

 

ГОЛОВУЮЧА.  Я перепрошую, ви могли би, будь ласка, своїми 

словами просто сказати, в чому ви вбачаєте проблему цього  законопроекту? 

Я перепрошую, просто ви так сформулювали проект висновку, що я, чесно 

кажучи, без вашої допомоги не можу пояснити колегам, в чому проблема.   

 

СКІБ'ЯК А.Ю. Проблема в цьому, що  стадія відповідно клінічних 

досліджень, і під маркою клінічних досліджень запроваджуються ще інші 

критерії надання послуг із застосуванням інших супутніх матеріалів, які не 

включаються в стадію клінічних досліджень. 

 

ГОЛОВУЮЧА.  Колеги, які будуть думки щодо цього законопроекту? 

(Загальна дискусія)  

  

КАБАЧЕНКО  В.В. А ми зараз говоримо про незареєстровані вакцини 

для запобігання ковідної… 

 

ГОЛОВУЮЧА.  Пане Володимире, законопроект говорить про  в 

принципі експериментальні ліки, справді які… Я не є фахівцем у медичному 

праві, тому я спробую пояснити, як-то кажуть, своїми словами: про ліки, які 

ще не допущені до масового використання, які перебувають на стадії 

клінічних досліджень, але які можуть надаватися пацієнтам і бути включені в 

програми лікування. І це важливий насправді елемент лікування для дуже 

багатьох людей, оскільки для цих багатьох людей із тяжкими хворобами, як-

то онкологія, наприклад, можливість брати участь в тестуванні ліків – це 
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фактично для багатьох єдиний шанс на життя. У ситуації, коли без ліків 

шансу на життя немає, а з ліками, да, які не пройшли клінічне випробування, 

але все-таки певний шанс може бути, що, в принципі, для багатьох краще, 

ніж ситуація, коли шансу точно нема. 

 

КАБАЧЕНКО  В.В. Ми говоримо про звільнення від оподаткування, 

правильно, в розрізі цих саме ліків експериментальних? 

 

ГОЛОВУЮЧА. Да, пан Андрій говорить, що він вбачає можливість у 

цьому законопроекті звільнення від оподаткування, але я не можу зрозуміти, 

якою нормою, яка саме норма законопроекту містить проблему. Ви можете 

сказати з посиланням на норму? 

Ярослав, будь ласка. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. З мого аналізу проект висновку секретаріату 

фактично не аргументований. Ми не почули адекватної як би відповіді на 

чітке питання голови. Тому я думаю, що в даному випадку, в принципі, ми 

можемо голосувати як такий, що не містить корупційних ризиків і відповідає 

антикорупційному законодавству, як це, в принципі, цілком логічно в даному 

законопроекті, який справді створює можливості для того, щоб наші пацієнти 

могли би використовувати інноваційні ліки, які ще на стадії фактично 

дослідження, звісно, за добровільним принципом.  

Тому моя пропозиція: без корупційних ризиків, голосувати… (Не 

чути) 

  

_____________. Підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Олександр Ткаченко тримає руку. Олександр, будь 

ласка. 
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ТКАЧЕНКО О.М. Я хотів зазначити в розрізі того, що, навіть якщо 

буде звільнено від сплати податків, то вважаю, що це не такий об'єм ліків, 

який би суттєво вплинув на бюджет чи інші показники.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, я правильно розумію, що зауважень від членів 

комітету до законопроекту немає. Правильно? Тоді пропозиція визнати 

законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства. Да, колеги?  

Радіна – за.  

Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Стернійчук.  
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СТЕРНІЙЧУК В.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ткаченко.  

 

ТКАЧЕНКО О.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Шинкаренко.  

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Пане Володимире. 

 

КАБАЧЕНКО  В.В. У нас 6 – за.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Маємо рішення. Дякую дуже. 

Наступний законопроект, колеги: про внесення змін до статті 48 

Регламенту Верховної Ради України щодо реєстрації постанов про 

скасування рішень Верховної Ради України (реєстраційний номер 

законопроекту 5813-1). Я звертаю вашу увагу, колеги, що є пропозиція на 

цьому законопроекті сконцентруватися, оскільки, основний законопроект 

5813 комітетом профільним вже рекомендований для відхилення.  

По цьому законопроекту, альтернативному, проект висновку за 

результатами антикорупційної експертизи: визнати таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства.  

Чи будуть, колеги, тут пропозиції чи зауваження?  
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КАБАЧЕНКО  В.В. Щодо реєстрації постанов про скасування рішень 

Верховної Ради?  

 

ГОЛОВУЮЧА. Да.  

 

КАБАЧЕНКО  В.В. Тобто це мається на увазі, що ми…(Не чути) 

Просто не знаємо про що цей законопроект, у мене відсутня аналітика. 

Якщо цей законопроект про те, що я зараз сказав, тому що була така… (Не 

чути) законодавча ініціатива, то я буду голосувати за те, щоб визнати цей 

проект закону корупційним. Тому що він порушує … 

 

ГОЛОВУЮЧА. На підставі чого? 

 

КАБАЧЕНКО  В.В. На підставі Закону України "Про статус народного 

депутата України" і про Регламент, який у тому числі надає можливість 

реєструвати постанови для скасування рішень Верховної Ради України. 

Абсолютно типове, нормальне рішення. Хто хоче - він може реєструвати 

постанову, хто не хоче - той не реєструє. В чому… 

 

ГОЛОВУЮЧА.  Володимире, йдеться не про те, що народні депутати 

не можуть зареєструвати постанову, а встановлюється вимога щодо кількості 

народних депутатів, які можуть зареєструвати таку постанову. І це має бути 

кількість не менша за кількісний склад найменшої депутатської фракції. 

 

КАБАЧЕНКО  В.В. Тобто якщо я із фракції "Батьківщина", яка 

нараховує в собі 24 народних депутатів України, то для того, щоб я як суб'єкт  

законодавчої ініціативи зареєстрував постанову, мені необхідно зібрати 24 

підписи?  
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ГОЛОВУЮЧА.  Найменша у нас фракція і група, якщо я не 

помиляюся, 20 чи 19 людей. Відповідно для того, щоб зареєструвати 

блокуючу постанову, потрібно  19 людей. І, колеги, передбачено, що один 

раз. Якщо я як народний депутат вже один раз поставила свій підпис під 

блокуючою постановою, то я не можу підписати ще інші блокуючі 

постанови, що мені, до речі, здається виправданим, оскільки блокуюча 

постанова – це ж не альтернативний спосіб правового регулювання, це 

пропозиція скасувати результати голосування. В чому сенс підписання 

одним… (Шум у залі)  

 

КАБАЧЕНКО  В.В. Блокуюча постанова – це 2-хвилинний виступ 

народного депутата України, який хоче засвідчити, що він саме думає про 

конкретну законодавчу ініціативу, яка  була проголосована в парламенті.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Так ви має  це право. Реєструєте  блокуючу 

постанову…  

 

КАБАЧЕНКО  В.В.  Для цього маю зібрати підписи 19 своїх колег, які 

не поділяють мою думку, а я є суб'єктом законодавчої ініціативи, незалежно 

від будь-кого, то навіщо мені збирати підписи 19 колег, які не підтримують 

мою блокуючу постанову?         

 

ГОЛОВУЮЧА.  А навіщо вносити блокуючу постанову, якщо її не 

підтримує навіть кількість народних депутатів, що дорівнює кількості 

мінімальної фракції?  

 

КАБАЧЕНКО  В.В.  Це дуже просте питання. Дуже проста відповідь.  
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ІВАНІСОВ Р.В. А якщо є дві, пані голово, постанови, то це треба 

окремо зібрати 38 людей, щоб вони не пересікалися?  

 

 ГОЛОВУЮЧА.  Да, саме так. Пане Романе, блокуюча постанова 

пропонує скасувати результати голосування. Ніяких інших пропозицій… 

Пане Володимире, ну, ви дозволите, я відповім?  

 

 КАБАЧЕНКО  В.В.  (Не чути) Відсутній такий термін – "блокуюча 

постанова". Є реєстрація постанови…(Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧА. Пане Володимире, ви дозволите, я тепер скажу?  

Я просто також, якщо я не помиляюсь, є одним із співавторів цього  

законопроекту, як і деякі наші колеги по комітету, зокрема, мені здається, 

Олена Мошенець.  

Блокуюча постанова – це наша з вами просторічна назва. Назва 

відповідно до статті 48 Регламенту Верховної Ради України "скасування 

рішень Верховної Ради України". І відповідно Постанова називається "про 

скасування рішення Верховної Ради України". Нічого іншого, окрім як 

пропозиції скасувати рішення Верховної Ради України по голосуванню за 

закон в цілому, в цій постанові немає. Тому відповідно, чим порушує права 

народного депутата обмеження його реєстрації підписом однієї постанови, 

мені не зрозуміло. Це не законопроект, який може пропонувати необмежену 

кількість варіантів вирішення того чи іншого питання. Це пропозиція 

скасувати результати голосування.  

Я, наприклад, зверну увагу, що звернення до Конституційного Суду, 

наприклад, також обмежено необхідністю зібрати підписи певної кількості 

колег, 45-ти, якщо я не помиляюсь, які підтримують вашу позицію. 

 

КАБАЧЕНКО  В.В. Тому що ми звертаємося до Конституційного Суду 
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України – це вже абсолютно інший суб'єкт. Тому там необхідна кількість 

збору підписів. Це вже зовсім інша історія. І там би я збільшив кількість 

необхідних підписів. А тут ми говоримо, одна із задач народних депутатів 

України – це реєстрація законопроектів, це одна з. Потім є інша – 

парламентська, тобто здійснення парламентського контролю… дуже багато. 

Я хочу, щоб в мене було право і в моїх колег, які не знаходяться сьогодні  в 

монобільшості, реєструвати постанови і виступати з цими постановами.  

Я закінчив. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Зафіксовано, що при цьому кожна депутатська фракція 

має право запропонувати таку кількість проектів постанов, яка відповідає 

числу, кратному кількісному складу найменшої депутатської фракції 

відповідно до кількості народних депутатів такої депутатської фракції. Тобто 

ваша фракція має насправді можливість зареєструвати… Зараз я порахую, ну 

значно більше, ніж одну, дві і три постанови. Тобто, якщо ви, пане 

Володимире, хвилюєтеся за  можливість виступити з трибуни, то ця 

можливість також збережена. 

 

КАБАЧЕНКО  В.В.  Я хвилююся за нову статтю Регламенту 119.1, яка 

взагалі не дає право народному депутату рекомендувати свої правки, які він 

зареєстрував і подав до законопроекту, а це ще більш погіршення вже 

існуючої ситуації. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Колеги, можна увірватись в дискусію, бо у нас 

насправді розгляд питання перетворюється більше в дискусію?  

Я можу зрозуміти бажання представників більшості обмежити 

можливість депутатів ініціювати постанови. Але насправді, якщо виходити, 

що наша Конституція не дозволяє звуження прав, в даному випадку я як 

окремо взятий депутат, який справді може мати іншу, альтернативну, думку 
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стосовно прийнятого законопроекту, ніж фракція, зобов'язаний фактично 

шукати співавторів постанови. Я насправді не реєстрував, здається, ще 

нічого, один раз реєстрував постанову про зміну результатів та перегляд 

результатів голосування, чи блокуючу, як-то зараз кажуть. Але якщо 

виходити, що Конституція не передбачає звуження прав, ми з вами 

обиралися на відповідні фактично повноваження, і кожен з нас, обираючись, 

отримував можливість давати постанову, а це можливість донесення 

альтернативної точки зору. Наприклад, коли головуючий не надав слово для 

захисту своєї правки, чим порушив Регламент, чи є інші моменти, які 

траплялися на нашому скликанні.  

Насправді я не готовий підтримувати дану постанову в тому форматі, в 

якому вона є, розуміючи, що… (Не чути). Бо це справді виглядає на 

обмеження, в першу чергу опозиційних депутатів, можливості додатково 

донести свої позиції, що не є логічним. Якщо ми проаналізуємо перелік 

авторів, це переважно представники лише більшості. Таким чином, виглядає 

реально, як певне таке використання свого становища більшості. Якщо 

потрібні зміни до Регламенту, є робоча група при пану Стефанчуку, давайте 

аргументовано поспілкуємося, поговоримо, вийдемо на найменший рівень.  

Стосовно кількості. Я вбачаю в цьому великий ризик, бо найменша 

фракція - 17 людей, зараз ковідна ситуація. Не підписали постанову, а 

фракція має політичну позицію, вона не може фактично, особливо якщо це 

нова фракція, забезпечити своє право, надане Регламентом, на момент, коли 

ми обиралися, захистити свою позицію, її озвучити.  

Так, це довго, так, це парламентаризм, але в даному випадку, якщо ми 

хочемо зміни до Регламенту, як на мене, то треба комунікувати не лише з 

представниками монобільшості, а залучати до цього всі фракції, виходити на 

узгоджене рішення. Бо даним чином цей закон виглядає краще, ніж той, що 

був поданий перший, але все одно ущемлення наших прав як опозиції. 

Тому, чи є тут корупційні ризики? Ні, тут корупційних ризиків як таких 
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немає, окрім того, що, якщо дивитися широко, це позбавлення депутата прав 

тих, навіть на основі яких він обирався. Тобто звуження наших прав, ми вже 

його отримали при розгляді правок, зараз хочуть – при розгляді постанови. 

Стосовно аналогії з Конституційним Судом. Хотів би заперечити, бо 

насправді звернення відповідною кількістю передбачено як визнання цілого 

закону як таким, що не є конституційним. Власне, постанова про скасування 

результатів голосування – це ще один механізм донесення до всього залу. 

Вона вступає в силу по… (Не чути)  навіть не 45 голосами, як звернення до 

Конституційного Суду, а 226. Тому аналогія тут не зовсім коректна, колеги. 

І, чесно кажучи, звернення до представників більшості: якщо ми 

хочемо міняти Регламент, наші вам спільні правила, це не правила більшості, 

давайте будемо робити це разом. 

За даний законопроект я буду утримуватися, бо насправді він, 

розуміючи, чому він як би виник, але він звужує права окремо взятих 

депутатів. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги. 

Олександр Ткаченко тримав руку. Не тримає вже руку. 

І, колеги, я розумію, що може бути дискусія по суті пропонованого 

регулювання, але давайте бути чесними: місце цій дискусії на регламентному 

комітеті, який і розглядає доцільність внесення змін до Регламенту. А з точки 

зору антикорупційного законодавства, колеги, я не бачу тут ні ризиків, ні 

можливих зауважень, оскільки про колізію не йдеться, про дискреційні 

повноваження комусь самому визначати, має пан Володимир чи пан Ярослав 

право підписати постанову чи не має, також не йдеться. Відповідно я не бачу, 

щоб ми могли сказати в якості корупційних ризиків цього законопроекту. 

 

КАБАЧЕНКО  В.В. Так це порушення Конституції. 
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ГОЛОВУЮЧА. Якої саме статті Конституції, якою нормою 

законопроекту? 

 

КАБАЧЕНКО  В.В. Пані Анастасія, наразі я з самого початку сказав, 

що у мене відсутня аналітика щодо цього законопроекту, але я його дуже 

гарно знаю. Якщо вам треба підготувати норму Конституції, яку цей 

законопроект порушує… (Не чути) дайте мені 5-10 хвилин я це зроблю. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Я можу це зробити прямо зараз. У нас є стаття 22 

частина третя Конституції України: при прийнятті нових законів або внесенні 

змін до чинних законів не допускається звуження змісту… (Не чути) 

існуючих прав і свобод. Право народного депутата подавати  постанову - це 

наше право, згідно закону, згідно Регламенту, фактично буде обмежено 

даними змінами. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Право подати блокуючу постанову у вас зберігається, 

пане Ярославе. Яке саме право обмежено? 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. У нас по закону в діючому читанні є, що кожен 

депутат окремо має право подати постанову. Зараз мої права звужуються, бо 

мені треба зібрати ще 16 співавторів. Тому в даному випадку, якщо широко, 

ми можемо, в принципі, щоб зараз не продовжувати дискусію, або перейти, 

власне, до голосування, або запросити авторів, зрештою, чому, власне, саме 

таке регулювання і чому це не звуження прав депутатів. Але порушення 

Конституції тут, на мою думку, присутнє, а порушення Конституції, ми вже 

мали практику в тому, щоб визнавати такі ініціативи корупціогенними.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Олександр Ткаченко, будь ласка. 
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ТКАЧЕНКО О.М. Я би хотів відповісти Ярославу. Права не 

звужуються, право зберігається, лише змінюються умови, при  яких настає 

можливість реалізації такого  факту.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Колеги, оскільки ми вже вийшли з вами  за межі часу, 

який ми собі визначили для регламент проведення  засідання  комітету, є 

пропозиція наступна: запросити авторів  по  цьому законопроекту. Серед 

авторів, якщо я не помиляюся, є також пані Ольга Совгиря, яка представник  

Верховної Ради України в Конституційному Суді, ну, і я особисто принаймні 

до пані Ольги як до конституціоналіста ставлюся з великою повагою. 

Пропозиція запросити… (Шум у залі)  

 

КАБАЧЕНКО В.В.  (Не чути)  … щодо пані Ольги, тому що в одному з 

законопроектів була прописана дуже чітка норма, що якщо вона не 

становиться членом Конституційного Суду…   

 

ГОЛОВУЮЧА.  Пане Володимире, я перепрошую, з усією повагою, 

питання  кар'єрного просування пані Ольги ми зараз не розглядаємо. (Шум у 

залі)  

Пане Володимире, вона як автор законопроекту має право до нас 

прийти. (Шум у залі)  Пане Володимире, ну будь ласка,  ну є ж якась повага 

один до одного, правда?  

Пані Ольга як автор законопроекту має право до нас прийти і пояснити 

логіку цього законопроекту. Ми ще, мені здається, жодного народного 

депутата не допускали до участі в засіданні комітету на підставі того, що нам 

не подобаються законопроекти, які вони ініціюють.  

Гаразд, колеги, чи є заперечення запросити авторів?  

 

КАБАЧЕНКО В.В.  Є заперечення. Щойно ми з вами голосували за 
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інший законопроект і визначили його корупціогенним. Ми визначилися з 

тим, щоб не запрошувати авторський колектив  за тієї умови, що він є 

корупційним. Це зрозуміло.  

Давайте зараз голосувати. 

 

ГОЛОВУЮЧА.  Колеги, хто, крім пана Володимира, вимагає 

голосувати законопроект зараз?  

   

______________.  Да, давайте голосуємо.  Я підтримую колегу 

Кабаченка. Давайте голосуємо.  

 

______________.  Я за запрошення пані Ольги.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Пане Володимире, у нас була домовленість, що ми 

працюємо до 13:45. Зараз вже поза той час. Тому, якщо ваша ласка, ми 

будемо щодо цього законопроекту визначатися на наступному засіданні 

комітету.  

 

КАБАЧЕНКО В.В.  У нас була домовленість, що ми працюємо до 

13:30, ми з вами вирішили продовжити час роботи. 

 

ГОЛОВУЮЧА.  На 15 хвилин. Пане Володимире, на 15 хвилин.  

 

______________.  …15-20 хвилин.  

 

КАБАЧЕНКО  В.В.  На 15-20, абсолютно правильно. 

 

ГОЛОВУЮЧА.  У будь-якому разі цей час вже вичерпаний, колеги.  
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______________.  Так ви ж нас запитали. Ми кажемо, давайте 

голосувати, а ви зараз не хочете… (Не чути)  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. У нас є достатня кількість людей для того, щоби 

приймати рішення. Я пропоную у послідовності ставити: питання 

запрошення і визнання таким, що містить корупційні ризики. 

 

ГОЛОВУЮЧА.  Гаразд, колеги. Пропоную тоді визначитися  щодо 

запрошення головного автора законопроекту на наступне засідання комітету.  

Радіна – за.  

Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Кабаченко утримався, звісно.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. Утримався.   

 

ГОЛОВУЮЧА.  Стернійчук. 

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За.  
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ГОЛОВУЮЧА.  Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Шинкаренко. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, ми маємо підтримку рішення запросити 

представника авторського колективу.  

 

КАБАЧЕНКО  В.В. 7 – за, 2 – утримались.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Дякую дуже, колеги.  

Колеги, на цьому ми все ж таки вичерпали нами ж самими для себе 

встановлений регламент. Відповідно є пропозиція на цьому закрити 

засідання комітету. Колеги, так? 

Наступне засідання комітету  у нас з вами, колеги, заплановане на 

наступний вівторок на 15:30. Дякую дуже всім, колеги, за конструктивну 

роботу. До зустрічі. До побачення.  

 

 


