
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань антикорупційної політики 

01 лютого 2022 року 

веде засідання голова Комітету РАДІНА А.О. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Тоді у нас є кворум. Дякую дуже. У нас є кворум і ми 

можемо починати засідання комітету. Дякую дуже, колеги.  

Особливо дуже дякую колегам, які приєдналися до засідання комітету, 

будучи на самоізоляції в зв’язку з захворюваннями. Дякую дуже, колеги. Це 

ще раз підтверджує, що Верховна Рада не пішла ні на які канікули і робота в 

комітетах продовжується так само, як вона і тривала до цього.  

 Колеги, проект порядку денного вам запропонований. Сьогодні є 

пропозиція розглянути низку законопроектів в порядку антикорупційної 

експертизи. Є пункт "Різне", якщо раптом хоче хтось в ньому взяти слово. Чи 

є додаткові пропозиції до порядку денного, колеги?  

Олександр Ткаченко, будь ласка. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. У мене буде пропозиція стосуватися саме пункту 

"Різне". І там насправді технічне питання. Якщо буде бажання у колег, є 

пропозиція спочатку проголосувати, щоб зненацька не зник кворум.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Тобто є питання в "Різному", яке потребує 

голосування. Є пропозиція, я правильно розумію, почати з нього, а потім 

розглядати законопроекти в порядку антикорупційної експертизи.  

 

ТКАЧЕНКО О.М. Так, там суто технічне питання, це займе не більше 

хвилини. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Нема заперечень, колеги? Немає, колеги. Тоді 

пропозиція порядок денний затвердити одразу за основу і в цілому з 



урахуванням пропозиції почати із розгляду технічного питання в пункті 

"Різне". Нема заперечень?  

Анатолій Петрович, я змушена просити вас виконувати функції 

секретаря засідання, оскільки, на жаль, немає зараз на зв’язку пана 

Володимира Кабаченка. 

 

БУРМІЧ А.П. Хорошо. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, Анатолій Петрович. 

 

БУРМІЧ А.П. Не могу вам отказать. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дуже дякую. 

Тоді пропозиція за основу і в цілому порядок денний затвердити. 

Радіна – за. 

Юрчишин. 

 

 ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець.  

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА.  Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 



 

ГОЛОВУЮЧА. Красов. 

 

КРАСОВ О.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Сюмар. 

 

СЮМАР В.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА.  Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Фріз. 

 

ФРІЗ І. В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. І я бачу, Валерій Стернійчук приєднався. Валерію, ви з 

нами?  

Колеги, порядок денний у нас затверджений. Поки Валерій 

приєднується, пропозиція, власне, починати рухатися оперативно по 

засіданню комітету.  

Олександр Ткаченко, будь ласка, вам слово. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. Колеги, за результатами виїзного засідання до Одеси 

… (Не чути) щодо питання, яке стосується моряків. І один з наших колег, а 

саме Олексій Жмеренецький, виявив бажання долучитися до складу групи. З 

огляду на те, що ми саме рішенням комітету затверджували склад цієї 

робочої групи, є прохання підтримати включення Олексія Жмеренецького до 

складу цієї робочої групи. 



Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, з мого боку немає, та й, в принципі, мені 

здається, не може бути заперечень. Колега хоче приєднатися до роботи, це 

прекрасно. 

Можемо проголосувати, колеги? Тоді, колеги, пропозиція наступна: 

підтримати включення Олексія Жмеренецького до робочої групи, яку ми з 

вами створювали для контролю за виконанням рішень за результатами 

виїзного засідання комітету в Одесі. Тоді прошу підтримати, колеги. 

Радіна – за. 

Юрчишин. 

 

 ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець.  

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА.  Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Красов. 

 

КРАСОВ О.І. За. 

 



ГОЛОВУЮЧА. Стернійчук. 

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Сюмар. 

 

СЮМАР В.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА.  Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги. 

 

БУРМІЧ А.П. 9 – за. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, Анатолій Петрович. 

Тоді, колеги, можемо рухатися далі по… 

 

ФРІЗ І.В. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧА. Пані Ірино, я щиро перепрошую, якщо я не сказала. 

Вибачте, будь ласка. Вибачте. 

Колеги, можемо рухатись тепер по законопроектам в порядку 

антикорупційної експертизи. І в мене, колеги, одразу, якщо можна, 

пропозиція. У нас до порядку денного включені законопроекти з 

реєстраційними номерами: 6177 – проект Закону про Національну комісію з 

питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації і 

законопроект 5628 щодо захисту персональних даних. У нас є проекти 

висновків, безумовно, нашого секретаріату комітету щодо цих 



законопроектів. Разом з тим є інформація, що Національне агентство з питань 

запобігання корупції здійснює наразі експертизу цих законопроектів і 

висновків від них ще немає.  

Як ви ставитесь, колеги, до того, щоб зачекати і отримати висновки 

НАЗК? Вони мали би бути готові сьогодні, але, на жаль, не маємо їх ще в 

розпорядженні комітету. Чи зачекаємо до отримання висновків НАЗК? 

Законопроекти не горять. 

 

______________. Але вони із  зауваженнями. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Вони із зауваженнями, да. Да, вони обидва із 

зауваженнями. Але я би… Я би, якщо можу запропонувати, колеги, на ваше 

рішення, безумовно, я би запропонувала зачекати висновків НАЗК.  

Анатолій Петрович. 

 

БУРМІЧ А.П. Дивіться, колеги, я глибоко опрацював цей закон і можу 

вам доповісти, якщо буде ваше бажання послухати. І, може, уже б ви і після 

цього дійшли до якихось висновків. Якщо підтримаєте, я міг би доповісти 

вам. А якщо ні, то  почекаємо їх. Але тут настільки все очевидно, що просто 

це… Давайте обговоримо. Що ми гірше їх знаємо закони? 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ні, колеги, ми не гірше їх знаємо, просто НАЗК також 

здійснює експертизу і, мені здається, якщо ми не говоримо про законопроект, 

який стоїть на порядку денному Верховної Ради завтра, післязавтра, і ми 

маємо як комітет дати наш висновок, то я не бачу проблеми зачекати 

висновку НАЗК.  

Ярослав Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Я погоджуюсь з Анатолієм Петровичем, що там все 

очевидно. Але насправді, я думаю, що отримати ще одну експертизу, яка нам 



не обов’язкова для врахування, але точно важлива. Зважаючи на те, що у нас 

два тижні буде перерви, цілком логічно. Тобто я б зараз відклав. Подивимося, 

може, НАЗК знайде щось, що ми не побачили, хоча сумніваюся в цьому. 

Закони насправді скоріше навіть не з зауваженнями, а конкретно з 

корупційними ризиками. Тому я би, оскільки ми вже НАЗК фінансуємо з 

наших податків і вони мають повноваження антикорупційної експертизи, я 

підтримую пропозицію голови відкласти і чекати висновків до наступного 

засідання, щоб теж НАЗК не розслаблялося, а обіцяли насправді на це. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги. 

 

______________. Якщо є впевненість, що до наступного засідання 

комітету буде висновок, добре, чекаємо. В любому випадку ми зможемо його 

розглянути на наступному засіданні. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Давайте так. Якщо до наступного засідання комітету не 

буде висновків НАЗК, тоді далі чекати не будемо, розглянемо на наступному 

засіданні. Гаразд, колеги? Дякую дуже. І при цьому, колеги, мушу 

повідомити, що ніякої двотижневої перерви, в принципі, не заплановано. 

Тому що наступне засідання комітету в нас попередньо заплановано на 8 

лютого. Це графік роботи, який ми з вами затверджували на останньому 

засіданні комітету. 

Гаразд, колеги. Тоді… Прошу. 

 

______________. Я кажу, можливості вивезти рідних та гроші не буде, 

так. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Не знаю. У мене таких планів не було, якщо вже в нас 

така розмова, колеги. Давайте повертатися  до роботи, будь ласка. 



Законопроект (реєстраційний номер 5010) про внесення змін до розділу 

"Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу України з процедур 

банкрутства щодо недопущення негативних економічних наслідків 

недобросовісного банкрутства підприємств внаслідок військової агресії на 

сході України.  

Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи 

(підготовлений секретаріатом комітету… хвилинку) визнати таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства без зауважень.  

Колеги, чи будуть по цьому законопроекту питання чи зауваження? 

Немає. Тоді пропозиція визначитися щодо наявного проекту висновку. 

Радіна – за. 

Юрчишин. 

 

 ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець.  

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Жмеренецький. 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА.  Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 



 

ГОЛОВУЮЧА. Красов. 

 

КРАСОВ О.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Стернійчук. 

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Сюмар. 

 

СЮМАР В.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА.  Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Фріз. 

 

ФРІЗ І.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги. 

Наступний законопроект (реєстраційний номер 3236 з позначкою 1) 

про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне 

мито" щодо збільшення розміру окремих ставок. Звертаю увагу, колеги, 

доопрацьований законопроект. (Шум у залі) 

Колеги, хтось має вимкнути мікрофон. Колеги… Дякую дуже.  

Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  



Чи будуть по цьому законопроекту питання чи зауваження? Немає. 

Тоді, колеги, пропозиція затвердити наявний проект висновку. 

Радіна – за. 

Юрчишин. 

 

 ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець.  

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Жмеренецький. 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Красов. 

 

КРАСОВ О.І. 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. Фріз. 

 

ФРІЗ І.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Шинкаренко, я бачу, ще не приєднався пан Іван. 

Отже, колеги, ми маємо рішення. Є пропозиція рухатися далі.  

Законопроект (реєстраційний номер 4150) внесення змін до Кодексу 

адміністративного судочинства щодо особливостей провадження у справах за 

зверненнями органів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної 

пожежної безпеки.  

Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

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

Немає. Тоді, колеги, пропозиція затвердити наявний  висновок. 

Радіна – за. 

Юрчишин. 

 

 ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець.  

 



МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Жмеренецький. 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА.  Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Красов. 

 

КРАСОВ О.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Стернійчук. 

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Сюмар. 

 

СЮМАР В.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА.  Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 



ГОЛОВУЮЧА. Фріз. 

 

ФРІЗ І.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги. 

 

______________. Анастасія Олегівна, я вибачаюсь, одне питання 

можна. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Да, будь ласка. 

 

______________. Скажіть, будь ласка, 6507 в мене в порядку денному. 

Ми його як пропустили чи зняли, чи що з ним? 

 

ГОЛОВУЮЧА. 6507? 

 

______________. Та, так. Ви почали з 5010, а перед ним стояв 6507. 

6177 ви відклали, 5628 відклали, а що з 6507? 

 

ГОЛОВУЮЧА. 6507 внесений в проект порядку денного під номером 

сім, і в тому розділі нашого проекту порядку денного, де законопроекти, на 

які проект висновку – містить корупційні ризики. 

 

______________. То ми його виносимо чи як? 

 

ГОЛОВУЮЧА. Да, він у нас є в порядку денному, да. Він просто у нас 

стоїть сьомим питанням порядку денного. 

 

______________. У мене просто він стоїть другим. 

 



ГОЛОВУЮЧА. Він не може стояти другим, тому що у нас зазвичай 

інакше структурований проект порядку денного. У нас спочатку 

законопроекти, на які проекти висновків без зауважень або з зауваженнями, і 

потім законопроекти, щодо яких є проекти висновків – корупційні ризики. 

Дякую дуже. Ми можемо рухатися далі?  

 

______________. Да. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже. 

4150 ми проголосували? 

 

БУРМІЧ А.П. Да, проголосували. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Наступний законопроект (реєстраційний номер 6060) 

про внесення змін до Закону України "Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності" щодо підприємств водопровідно-

каналізаційного господарства.  

Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Будуть тут питання, колеги? Немає. Тоді пропозиція затвердити 

наявний  проект висновок. 

Радіна – за. 

Юрчишин. 

 

 ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець.  

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 



ГОЛОВУЮЧА. Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Жмеренецький. 

Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Красов. 

 

КРАСОВ О.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Стернійчук. 

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Сюмар. 

 

СЮМАР В.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА.  Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Фріз. 

 

ФРІЗ І.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Шинкаренко. 



Дякую дуже, колеги. Мені здається, ми маємо рішення. 

 

БУРМІЧ А.П. Є. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Наступний законопроект (реєстраційний номер 5555) 

про внесення змін до Кодексу законів України про працю щодо 

удосконалення процедури вирішення індивідуальних трудових спорів.  

Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства без 

зауважень.  

Чи будуть, колеги, тут питання? Немає. Тоді пропозиція затвердити 

наявний…  

Анатолій Петрович, будь ласка. 

 

БУРМІЧ А.П. На мій погляд, законопроект суперечить Конституції, а 

саме суперечить статті 22 Конституції, оскільки законопроект встановлює 

обмеження права працівників звертатись до суду про стягнення боргів із 

заробітної плати трирічним строком.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Зараз просто взагалі, наскільки мені пригадується, 

немає строків і це проблематично.  

 

БУРМІЧ А.П. Немає, да. А тут, бачите, є обмеження і є обмеження 

фізичним особам, що не можна звертатися. А зараз нема обмеження, в любий 

час можна звертатися, розумієте. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Почула. 

 

БУРМІЧ А.П. А ми обмежуємо трьома роками. 

 



ГОЛОВУЮЧА. Олександр Ткаченко тримає руку. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. Так, справа в тому, що є строк позовної давності – 3 

роки, це загальний. Але що стосується трудових спорів, то є роз’яснення … 

(Не чути) до позовних вимог, які стосуються стягнення заробітної плати за 

вимушені прогули дійсно немає.  

  

ГОЛОВУЮЧА. Гаразд. В чому корупційний ризик, Анатолій 

Петрович? 

 

БУРМІЧ А.П. Із зауваженнями. Давайте із зауваження. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. Мабуть, Анатолій Петрович має на увазі, що ми 

звужуємо права… 

 

БУРМІЧ А.П. Права працівника. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. … (Не чути) строки на стягнення заробітної плати у 

3 роки.  

 

БУРМІЧ А.П. Давайте із зауваженнями. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Тобто ви пропонуєте звернути увагу головного 

комітету на те, що встановлення строку може призвести до звуження прав. 

Можемо вказати як зауваження, колеги, але просто, з усією повагою, це не 

предмет відання нашого комітету. Але якщо згода є колег вказати як 

зауваження, то можемо вказати. Нема заперечень? Тоді пропозиція додати 

запропоноване Анатолієм Петровичем зауваження.  



І, колеги, проект висновку: законопроект відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства із запропонованим зауваженням по суті 

регулювання.  

Радіна – за. 

Юрчишин. 

 

 ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець.  

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Жмеренецький. 

Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Красов. 

 

КРАСОВ О.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Стернійчук. 

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Сюмар. 



 

СЮМАР В.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА.  Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Фріз. 

 

ФРІЗ І.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги. Мені здається, ми маємо рішення, 

да. 

 

БУРМІЧ А.П. Да, є. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже.  

Наступний законопроект (реєстраційний номер  5695) про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці 

домашніх працівників.  

Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

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

Немає. Тоді, колеги, пропозиція затвердити  висновок. 

Радіна – за. 

Юрчишин. 

 

 ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець.  



 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА.  Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Красов. 

 

КРАСОВ О.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Стернійчук. 

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Сюмар. 

 

СЮМАР В.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА.  Ткаченко. Олександре, мікрофон. Олександре.  

 

ТКАЧЕНКО О.М.  (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧА. Скажіть, будь ласка, ще раз. Ви сказали – за?  

 

ТКАЧЕНКО О.М. Так, за.  



 

ГОЛОВУЮЧА.  Дякую дуже. 

Фріз. 

 

ФРІЗ І.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Шинкаренко Іван. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА.  Дякую дуже. 

Наступний законопроект (реєстраційний номер 5585 з позначкою 1) 

про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім’ям із 

дітьми" щодо стимулювання збільшення народжуваності.  

Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

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

Немає. Пропозиція затвердити наявний  висновок. 

Радіна – за. 

Юрчишин. 

 

 ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець.  

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. За. 



 

ГОЛОВУЮЧА.  Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Красов. 

 

КРАСОВ О.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Стернійчук. 

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Сюмар. 

 

СЮМАР В.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА.  Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Фріз. 

 

ФРІЗ І.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Шинкаренко. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже.  



Я бачу, приєднався пан Володимир Кабаченко. Пане Володимире, 

вітаю! Але мені здається, у вас немає можливості зараз виконувати функції 

секретаря комітету. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. Зараз відсутня, але за 10 хвилин вже зможу. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Гаразд. Колеги, у зв’язку з тим, що в пана Володимира, 

очевидно, нерегулярний інтернет-зв'язок, я прошу, поки пан Володимир не 

вирішить питання зі зв'язком, Анатолія Петровича продовжувати виконувати 

функції секретаря. Дякую дуже. 

Наступний законопроект, колеги, – реєстраційний номер 5050 з 

позначкою 1 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо захисту честі і гідності громадян та працівників 

правоохоронних органів.  

Тут, колеги, проект висновку: за результатами антикорупційної 

експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства.  

Разом з тим, колеги, від себе хочу додати пропозицію, скажімо, 

зробити зауваження до цього законопроекту і зауваження наступного 

характеру. Автори законопроекту пропонують передбачити адміністративну 

відповідальність за образу працівників правоохоронних органів. Разом з тим 

як кваліфікувати образу і що є образою, що не є образою і яким чином, в 

принципі, в такій ситуації визначити наявний склад адміністративного 

правопорушення чи відсутній, не зовсім зрозуміло із конструкції складу 

правопорушення. І саме слово "образа", мені здається, відкрите для достатньо 

широкого і різного тлумачення різними особами, що в свою чергу може 

створювати можливості для невиправданого притягнення до 

адміністративної відповідальності або зловживання відповідною нормою.  

Які будуть думки з цього приводу, колеги? Колеги?  

Анатолій Петрович, будь ласка. 



 

БУРМІЧ А.П. Я ж думаю, що це все одно буде через суди, правильно? 

Тому що штраф не можна наложити без суду. А суд уже буде кваліфікувати, 

що це образа чи дрібне хуліганство. І в Кримінальному кодексі теж є стаття 

"Хуліганство", просто, да, там нанесення образи і так далі. Вирішувати буде 

суд. Я думаю, що все-таки треба посилювати захист правоохоронців.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Якщо я не помиляюся, склад правопорушення 

"хуліганство" передбачає публічну лайку.  

 

БУРМІЧ А.П. Ну, так само і тут… 

 

ГОЛОВУЮЧА. Да, буде застосовувати, безумовно, суд, але мені, 

наприклад, не зовсім зрозуміло, як суд має встановити, що є образою і що не 

є образою. Експертизу провести? Як встановити, що є і що не є образою?  

 

БУРМІЧ А.П. Ну як? Дивіться, буде заявник, будуть свідки, мабуть, 

будуть якісь записи, будуть якісь ще там…  

 

ГОЛОВУЮЧА. Да, я розумію. Будуть записи певної розмови, з якої 

треба встановити, чи те чи інше висловлювання є образою чи не є образою. 

Як ви це встановите, експертизу проведете?  

 

БУРМІЧ А.П. Так суд і встановить, він для того і суд.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Суд, для того, щоб це встановити, має мати або 

кваліфікуючі ознаки, виписані в законі, або провести експертизу, я так собі 

міркую, викликати експерта і спитати, що є образою.  

 



БУРМІЧ А.П. Ми ж не перечислимо всі тут, скажімо, матюки чи 

"грязні" слова, чи ще якісь там дулі, фіги і все інше, хай суд вирішує. Він 

може вирішити, що немає образи і все, або образа ось така маленька, де треба 

просто вибачитись. Ми з вами все одно не зможемо перерахувати цього 

всього.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Ні, колеги, ми не зможемо. Моя пропозиція була 

додати зауваження щодо того, що запропонований склад правопорушення не 

дає можливості встановити з якоюсь претензією на об’єктивність, що є 

образою і що не є образою. От і все.  

Ярослав Юрчишин тримає руку, і Олександр Ткаченко. Будь ласка, 

колеги. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Так, я підтримую повністю це зауваження. Насправді 

для того, щоб суд не мав дискреції і чітко визначав, ну, поняття мають бути 

визначені. Визначення цього поняття насправді немає, його слід уточнити, це 

зараз не є порушення і тому подібне, це те зауваження, на яке варто звернути 

увагу профільного комітету. Важливо, щоб була повага до правоохоронців, 

але і важливо, щоб суди не могли зловживати, власне, нечіткістю 

законодавчих норм.  

Тому я повністю підтримую відсутність корупційних ризиків і 

вказування зауваження, як це є в проекті, підготовленому секретаріатом.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Олександр Ткаченко, мені здається, ще тримав руку. 

Олександре?  

 

ТКАЧЕНКО О.М. … (Не чути) щодо визначення терміну "образа". Так, 

дійсно, його немає, він був в старому Кодексі … (Не чути) в 2001 році, там 

128 стаття, якщо я не помиляюсь. Але станом на сьогоднішній день є дуже 

багато судової практики, насамперед яка стосується захисту честі і гідності 



… (Не чути) І, виходячи з цих роз’яснень, суд неодноразово надавав 

пояснення, що саме є образою, що є складовою частиною образи і тому 

подібне.  

І друге. Якщо дійсно суд буде вирішувати, розглядаючи протокол, чи є 

там склад адміністративного правопорушення, то саме суд вже буде надавати 

оцінку чи є дії, які зафіксовані в протоколі, саме образою, чи повинна особа 

нести адміністративну відповідальність.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Олександре, це ви заперечуєте проти зауваження?  

 

ТКАЧЕНКО О.М. Так, я заперечую проти зауваження, тому що дійсно 

є роз’яснення судів стосовно цього терміну. І якщо суди саме будуть 

розглядати ці протоколи, то суди будуть виходити саме з цих роз’яснень, які 

є обов’язковими для їх виконання.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Тут є один нюанс. Та практика, про яку ви говорите, – 

це практика цивільного процесу, а ми зараз говоримо про притягнення до 

адміністративної відповідальності, причому в спрощеній процедурі, в 

спрощеній процедурі розгляду питання. Тому я не переконана, що ця 

практика застосовна, і що, в принципі, ця практика може бути належним 

чином застосована в процесі, пов’язаному з притягненням до 

адміністративної відповідальності ще й в спрощеному проваджені.  

Колеги, ще хтось хоче висловитися з цього питання?  

Колеги, є пропозиція тоді визначитися щодо можливості додавання 

зауваження, і тоді будемо визначатися, як визначиться комітет, перепрошую 

за тавтологію. Пропозиція визнати законопроект таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства із обговореним зауваженням.  

Радіна – за.  

Юрчишин. 



 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Янченко. 

Бурміч.  

 

БУРМІЧ А.П. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Іванісов.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Почекайте, почекайте. Янченко на місці і голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, Галина. 

Бурміч – утримався, я правильно почула?  

Іванісов.  

 

ІВАНІСОВ Р.В. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Красов.  

 

КРАСОВ О.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Стернійчук.  

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За.  

 



ГОЛОВУЮЧА. Сюмар.  

 

СЮМАР В.П. Із зауваженням ми голосуємо зараз?  

 

ГОЛОВУЮЧА. Да, да.  

 

СЮМАР В.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Ткаченко.  

 

ТКАЧЕНКО О.М. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Фріз.  

 

ФРІЗ І.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Шинкаренко.  

Кабаченко.  

Анатолій Петрович, що в нас із рішенням?  

 

БУРМІЧ А.П. 8 – за, 3 – утримались.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, маємо рішення. Дякую дуже.  

Можемо переходити до наступного законопроекту. 5628 ми з вами 

домовилися відкласти.  

Наступний законопроект – 4515, про внесення змін до Закону України 

"Про землеустрій" щодо уніфікації деяких видів документації із 

землеустрою.  

Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  



Чи будуть, колеги, до цього законопроекту питання чи зауваження?  

Ярославе.  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Це скоріше як зауваження. Законопроект відносить 

необмежене коло осіб до суб’єктів землеустрою, що може негативно  

вплинути на дотримання прав землевласників та землекористувачів. 

Відповідно до нової редакції статті 1 закону заінтересовані особи у 

здійсненні землеустрою, – це юридичні, фізичні особи, які на момент 

отримання рішення органів виконавчої влади або органів місцевого 

самоврядування про надання дозволу на розробку документації землеустрою, 

замовлення документації землеустрою не є землевласниками чи 

землекористувачами.  

Ну, власне, тут дуже нечітко визначено, що таке зацікавлені особи, не 

визначено про власність чи користування тими ділянками, про які йде мова, 

щодо яких отримується дозвіл на розробку, чи взагалі, в чому саме 

проявляється заінтересованість, відповідно від чого людина або інституція 

стає, тобто організація стає заінтересованою особою. Тому тут може 

створювати таке нечітке формулювання стосовно визначення 

заінтересованих осіб підстави упередженого віднесення, власне, акторів до 

цієї групи. Тому моя пропозиція звернути увагу на потребу уточнення 

визначення зацікавлених осіб для уникнення дискреції.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Анатолій Петрович, будь ласка.  

 

БУРМІЧ А.П. Я хочу доповнити Ярослава, повністю згоден з ним, що 

це може призвести, невизначеність оцих осіб, до термінів, які стосуються 

землі, і може призвести до створення передумов для рейдерських захоплень 

земельних ділянок, розумієте. Тому тут таке питання, що все-таки це воно, 

здається, що і не дуже важливе, але і вважаю, що це може призвести до таких 

негативних випадків, тому що, хто такі ці зацікавлені особи, заінтересовані, 



то треба чітке визначення, інакше, ми… Із цього маленького, може, все вийти 

таке, що розгляд земельних спорів може призвести на рік, на два, на три, на 

п’ять, будуть оці невідомо звідки братися зацікавлені особи і захоплена 

земля, скажімо, фактично буде перебувати в тих рейдерів або в якихось 

недобросовісних і таке все інше. Що стосується землі, мені здається, тут 

треба дуже чітко все визначати, і це, може, навіть тягнути, я думаю, мені 

здається, на корупційний ризик. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, є ще в когось із членів комітету коментарі? 

Колеги, дві було пропозиції. Ярослава Юрчишина щодо зауважень. Я 

правильно зрозуміла, пане Ярославе? Да. І Анатолія Петровича щодо 

корупційних ризиків.  

Я звертаю увагу, що проект висновку: за результатами антикорупційної 

експертизи (в секретаріату комітету) визнати законопроект таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Тому, колеги, з вашого дозволу я спочатку запропоную такий варіант 

рішення, який наданий з урахуванням запропонованих зауважень, а далі 

будемо визначатися. Гаразд? Дякую дуже, колеги.  

Тоді прошу визначатися по наданому проекту рішення із зауваженнями 

пана Ярослава.  

Радіна – за.  

Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Янченко. 



 

ЯНЧЕНКО Г.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Бурміч.  

 

БУРМІЧ А.П. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Іванісов.  

 

ІВАНІСОВ Р.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Красов.  

 

КРАСОВ О.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Стернійчук.  

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Сюмар.  

 

СЮМАР В.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Фріз.  

 

ФРІЗ І.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Шинкаренко.  

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За.  



 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги. Маємо рішення.  

Відповідно можемо, ми можемо рухатися далі. Дякую дуже. 

Наступний законопроект – реєстраційний номер 6082, проект Закону 

про транскордонне співробітництво.  

Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства без 

зауважень.  

Будуть, колеги, по цьому законопроекту питання чи зауваження? 

Законопроект достатньо рамковий насправді. Немає. Тоді пропозиція 

визначитися по наданому проекту рішення.  

Радіна – за.  

Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Янченко. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Бурміч.  

 

БУРМІЧ А.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Іванісов.  

Красов.  



 

КРАСОВ О.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Романе, ви – за, да?  

 

ІВАНІСОВ Р.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже. 

Красов. 

 

КРАСОВ О.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Стернійчук.  

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Сюмар.  

 

СЮМАР В.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Фріз.  

 

ФРІЗ І.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Шинкаренко.  

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги.  



Наступний законопроект – проект Закону про затвердження 

Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми.  

Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

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

Бажано по суті предмету відання нашого комітету, а не щодо освоєння 

космосу. Немає, колеги. Дякую дуже.  

Тоді пропозиція затвердити наявний проект висновку.  

Радіна – за.  

Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Янченко Галина. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже.  

Бурміч.  

 

БУРМІЧ А.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Іванісов.  

 

ІВАНІСОВ Р.В. За.  

 



ГОЛОВУЮЧА. Красов.  

 

КРАСОВ О.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Стернійчук.  

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Сюмар.  

 

СЮМАР В.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Фріз.  

 

ФРІЗ І.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Шинкаренко.  

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги. 

Наступний законопроект, колеги. Реєстраційний номер, 5856 про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання 

діяльності будинків-інтернатів для громадян похилого віку та осіб з 

інвалідністю.  

Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства без 

зауважень.  

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

Немає? Дякую дуже, колеги.  



Тоді пропозиція затвердити наявний проект висновку. 

Радіна – за.  

Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Янченко.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Бурміч.  

 

БУРМІЧ А.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Іванісов.  

Красов.  

 

КРАСОВ О.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Романе, ви з нами? 

 

ІВАНІСОВ Р.В. Да, да. Іванісов – за. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже.  

Стернійчук.  

 



СТЕРНІЙЧУК В.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Сюмар.  

 

СЮМАР В.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Фріз.  

 

ФРІЗ І.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Так, колеги, наче нікого не пропустила.  

Анатолій Петрович, маємо рішення, так?  

 

БУРМІЧ А.П. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже. 

Наступний законопроект – реєстраційний номер 5237, про внесення 

змін до Закону України "Про пестициди і агрохімікати" щодо вдосконалення 

вимог до маркування пестицидів і агрохімікатів.  

Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

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

 

ФРІЗ І.В. Який номер, перепрошую? 

 

ГОЛОВУЮЧА. 5237, вдосконалення вимог до маркування пестицидів і 

агрохімікатів. Немає зауважень, колеги?  

Тоді пропозиція затвердити наявний проект висновку. 

Радіна – за.  

Юрчишин. 



 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Янченко.  

Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Іванісов.  

Красов.  

 

КРАСОВ О.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Стернійчук. 

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Сюмар.  

 

СЮМАР В.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Фріз.  

 

ФРІЗ І.В. Утрималась. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Шинкаренко.  



Анатолій Петрович, що маємо?  

 

ІВАНІСОВ Р.В. Іванісов – утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже. 

 

БУРМІЧ А.П. У нас 6 – за, 4 – утримались. Я не знаю, це рішення є чи 

немає. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Да, оскільки нас присутні… Скільки?  

 

БУРМІЧ А.П. 11 чи 12. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Нас 9 присутніх, значить, ми маємо рішення.  

 

БУРМІЧ А.П. Було 12. От взагалі було і по 12 голосували.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Ні, було і 12, але зараз нас присутньо 9 і ми рахуємо 

кількість голосів відповідно до Закону про комітети для ухвалення рішення 

більшість від присутніх, безумовно, за наявності кворуму, бо без цього 

ніякого голосування не може відбуватися. Да, колеги, з секретаріату, я 

правильно розумію?  

Да, колеги, рішення прийнято. Дякую дуже. 

Наступний законопроект, колеги. Реєстраційний номер 6289, про 

внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів 

щодо розширення прав постійних користувачів земельних ділянок.  

Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Колеги, ви бачите зауваження, запропоновані секретаріатом комітету. 

Зокрема, звертає увагу, і Головне науково-експертне управління звертає 



увагу, наприклад, на деякі юридичні колізії. А саме, законопроект пропонує 

встановити строк оренди 50 років з дня державної реєстрації права оренди. 

Якщо орендар одноособово не ініціює встановлення меншого строку, тоді як 

Законом України "Про оренду землі" передбачено, що строк дії договору 

оренди визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років. 

Ну, я, чесно кажучи, не зовсім розумію, де тут колізія.  

Я перепрошую, колеги, не присутній представник секретаріату 

комітету, який готував проект висновку? На жаль, колеги, хворіє представник 

секретаріату комітету, який готував проект висновку, тому я не можу це 

прокоментувати. 

Зі свого боку, колеги, хотіла би звернути увагу на таке ймовірне 

зауваження до законопроекту… Зараз, секунду, колеги.  

Да, колеги, тут передбачена можливість надати право переоформлення 

права довічного користування, успадкування, володіння, оренди землі, 

викупу юридичній, фізичній особі, яка була постійним землекористувачем на 

момент набрання чинності Законом про внесення змін до Земельного 

кодексу, але не встановлюється, яким чином має визначатися вартість цієї 

земельної ділянки. І мені здається, було би доцільно звернути увагу 

головного комітету на необхідність встановити таку вартість. 

 

ФРІЗ І.В.  Пані голово! 

 

ГОЛОВУЮЧА. Да, да. 

 

ФРІЗ І.В. Я б хотіла звернути увагу на ще одне зауваження, зокрема, 

ГНЕУ. Законом встановлюється розширення прав для постійних 

користувачів земельних ділянок, до яких не належать фізичні особи. Чи не 

буде це свідчити або ставати так званим обмеженням для користувачів 

земельних ділянок, які є фізичними особами? Тобто будь-яка така, знаєте, 

юридична колізія, вона може привести до невизначеності, до неправильного 



тлумачення, тому давайте зважувати і давати висновок, як мінімум, точно із 

зауваженнями, які будуть перераховувати всі ті колізії, які містить цей закон, 

які можуть призвести до подвійного трактування. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги. 

Чи в когось є ще зауваження по суті?  

Ярослав Юрчишин, будь ласка. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Я буду виходити з пропозицією або рекомендувати 

запросити автора, або визнавати законопроект, який містить корупційні 

ризики. Бо те, що я вичитав, я не бачу чітко визначеної процедури 

погодження оренди земельної ділянки. Немає вичерпного переліку 

документів, які необхідно подати для того, щоби погодити, власне, передачу 

в оренду; немає строків розгляду та прийняття рішення, підстав відмови в 

погодженні; незрозуміла процесуальна форма прийняття рішення і процедура 

оскарження. Таким чином дискреція органу, який відповідає за погодження 

передачі в оренду, надзвичайно широка. Це конкретний корупційний ризик, 

бо фактично орган, який відповідає за передачу в оренду, фактично не 

обмежений в своїх повноваженнях, а такі речі мають бути точно прописані на 

рівні закону. 

Я би хотів запитати у співавторів, з чим пов'язане таке широке 

трактування, фактично відсутність обмежень. А якщо ми сьогодні плануємо 

приймати рішення, то в мене пропозиція, власне, зазначити, що через 

невизначеність порядку здійснення погодження передачі в оренду, саме в цих 

нормах присутні корупційні ризики. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Анатолій Петрович, будь ласка. 

 



БУРМІЧ А.П. Навіть те, що сказала пані Ірина, якщо… то це, на мій 

погляд, є корупційний ризик. А те, що додав Ярослав – це корупційний 

закон, тим більше таке чутливе питання як земля. Я вважаю, що і так багато 

там є питань до тих законів, які ми прийняли, і що це буде додавати… Мені 

здається, що треба його визнавати корупційним, який містить корупційні 

ризики. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Олексій Красов, будь ласка. 

 

КРАСОВ О.І. Є пропозиція запросити авторів і заслухати їх стосовно 

питань і землі, і я бачу, що тут землі оборони. Тому пропозиція запросити 

Чорноморова – автора законопроекту.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Підтримую… 

 

ГОЛОВУЮЧА. Пані Олено, ви сказали – підтримуєте пропозицію 

запросити, я правильно почула?  

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. Так. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже.  

 

ФРІЗ І.В.  Пані голово! 

 

ГОЛОВУЮЧА. Так, будь ласка. 

 

ФРІЗ І.В.  В мене прохання, в мене до вас прохання як до голови 

комітету, щоб цей законопроект не було внесено в порядок денний 



парламенту до рішення нашого комітету, тому що ми, дійсно, розглядаємо 

достатньо сенситивне питання. Для чого в черговий раз підставляти 

парламент такими законодавчими ініціативами, які будуть продавлюватись 

через сесійну залу поза нашим комітетом? 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже. 

Я, безумовно, можу це питання підняти і позицію комітету з цього 

приводу озвучити. Разом із тим, колеги, я би хотіла підтримати пропозицію 

вже на наступне засідання комітету, це буде тиждень роботи в комітетах, 

запросити авторів законопроекту і детальніше проговорити законопроект.  

Я лише одне зауважу, колеги. Можуть бути різні питання по суті 

запропонованого регулювання, зверніть просто увагу на те, що і зараз 

фактично землі, про які ми говоримо, щодо яких постійними користувачами є 

державні комунальні підприємства, передаються, дозволю собі так сказати, в 

квазіоренду достатньо непрозоро і взагалі переважно без жодних погоджень. 

Натомість законопроект пропонує запровадити для цих земель аукціон, що, 

мені здається, як сама ідея, може бути позитивно.  

Але часто буває диявол в деталях. Давайте обговоримо з авторами 

законопроекту, чи в цьому законопроекті є диявол в деталях, чи ми зможемо 

отримати пояснення від авторів. Да, колеги?  

Дякую дуже, колеги. Тоді по цьому законопроекту на наступний 

комітет запросимо авторів. Я дуже прошу секретаріат комітету одразу, 

одразу, прямо сьогодні відповідні запрошення підготувати, щоб ми завчасно 

колег попередили.  

Наступний законопроект, колеги. Реєстраційний номер 5546, про 

внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" про 

тимчасове включення програм загальнонаціонального багатоканального 

цифрового мовлення з використанням радіочастотного ресурсу до складу 

універсальної програмної послуги для забезпечення інформаційної безпеки 



населення в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації 

(реєстраційний номер 5546).  

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 затвердити наявний проект висновку.  

 

_______________. Вибачаюся, пані голово, так він же стоїть з 

зауваженнями. 5546 стоїть з зауваженнями. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, зауваження, дякую, що звернули увагу, 

наявний проект висновку – справді зауваження щодо відсутності фінансово-

економічного обґрунтування для законопроекту, яке має бути надане 

відповідно до статті 91 Регламенту Верховної Ради України. Я запропонувала 

визначитися відповідно до наявного проекту рішення, це означає, що це 

зауваження, безумовно би, лишалося, якби наданий проект рішення комітет 

підтримав.  

Можемо по цьому проекту рішення визначитись?  

 

_______________. Ще раз повторіть, будь ласка, номер. 

 

ГОЛОВУЮЧА. 5546. Внесення змін до Закону України "Про 

телебачення і радіомовлення".  

Колеги, будуть питання ще по цьому законопроекту?  

Вікторія.  

 

СЮМАР В.П. Я так розумію, що цей законопроект – це є альтернатива 

тому, що намагаються включити в універсальну програмну послугу 

телеканал "Дом"… (Не чути) Тобто мова йде про державний телеканал і це 



суперечить точно нашим міжнародним зобов'язанням по Раді Європи, і є 

велике бажання канал, на який витрачається мільярд бюджетних коштів, 

зробити ще безкоштовним до перегляду на всій території України, ви знаєте 

цю історію. 

Я так розумію, що цей законопроект має на меті певне врегулювання 

цієї історії і поширювати її в універсальну програмну послугу тільки на 

території окупованих, на окупованих територіях, принаймні там на території 

Донбасу, судячи з назви. Я, чесно кажучи, цю норму не можу зараз 

подивитися і я буду утримуватися, тому що це така, достатньо цинічна 

спроба за державний рахунок вести пропаганду. Для мене це така… Певною 

мірою я розумію, що там ми не можемо говорити про вимоги корупційного 

законодавства, некорупційного, але взагалі ця історія просто перекреслює все 

те, до чого ми рухалися в плані медіапрозорості і паритету на ринку. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, Вікторія. 

Я правильно розумію, що в частині, власне, предмету відання нашого 

комітету немає конкретних зауважень до цього законопроекту? Вікторія!  

 

СЮМАР В.П. Настя, я не можу зрозуміти. Якщо ми за державні гроші 

створюємо величезного конкурента на ринку і ще його впроваджуємо в 

універсальну програмну послугу, перекреслюючи як таке суспільне 

мовлення, тому що це канал, який регулюється міністерством, а не якоюсь 

наглядовою радою, Міністерством з питань окупованих територій. Тобто ми 

беремо канал одного міністерства або канал Кабінету Міністрів, на який 

витрачаються великі гроші, і, в принципі, перекреслюємо суспільного 

мовника з незалежною наглядовою радою. Я вбачаю в цьому певну, в цьому є 

певна корупційність з боку держави, якщо це можна так сказати. Це точно 

зловживання з боку держави. Тому я ж кажу, я буду утримуватися по цьому 

питанню. 

 



ГОЛОВУЮЧА. Вікторія, це точно про цей законопроект? Мені 

здається, цей законопроект фактично про можливість здійснювати мовлення 

з використанням радіочастотного ресурсу в селах, селищах, містах, районах 

та областях, де утворені військово-цивільні адміністрації. 

 

СЮМАР В.П. Так. Це є спроба внести його саме на цих територіях, 

тому що зараз є паралельно в нас проект Закону про тимчасово переміщених 

осіб, в якому пропонується однією правкою Лубінця взагалі його поширити 

на УПП по всій території України. Цей законопроект принаймні має певну 

логіку в тому плані, що іномовлення має бути спрямоване саме там. 

Можливо, це є певний компроміс, хоча це все одно зловживання тим, чим 

має бути іномовлення.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Ви готові сформулювати якесь конкретне зауваження, 

Вікторія, для законопроекту? Щоб я просто розуміла, як запропонувати 

поставити це на… 

 

СЮМАР В.П. Так. А можна розглянути наступний? Я зараз його 

уважно прочитаю все-таки, або провести обговорення, я його дочитаю 

уважно. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Гаразд, колеги, давайте поки цей законопроект 

відкладемо.  

Наступний законопроект – реєстраційний номер 2662, про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення положень 

про попередній договір.  

Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

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

Немає, колеги?  



Тоді пропозиція підтримати наявний проект рішення. 

Радіна – за. 

Юрчишин. 

 

 ЮРЧИШИН Я.Р. За. Мушу попередити, в мене ще, я буду мати змогу 

ще три хвилин бути присутнім. Якщо це кворум, то прошу це врахувати. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже. Юрчишин – за, я правильно розумію? 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець.  

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧА.  Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Красов. 

 

КРАСОВ О.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Стернійчук. 

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За. 



 

ГОЛОВУЮЧА. Сюмар Вікторія. 

 

СЮМАР В.П. За. Перепрошую. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Фріз. 

 

ФРІЗ І.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Анатолій Петрович, мені здається, ми маємо рішення. 

 

БУРМІЧ А.П. Є.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Да, і, Ярославе, справді у нас зараз присутні 9 членів 

комітету, відповідно – так, як то кажуть, ви наш кворум.  

Колеги, наступний законопроект – реєстраційний номер 6045, про 

внесення змін до Закону України "Про зайнятість населення" щодо 

забезпечення прозорості діяльності суб'єктів господарювання, які надають 

послуги з посередництва в працевлаштуванні за кордоном, та ліквідацію 

неринкових механізмів регулювання ринку праці.  

Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

Будуть по цьому, колеги, питання чи зауваження? Немає?  

Тоді, колеги, пропозиція затвердити проект висновку. 

Радіна – за. 

Юрчишин. 

 

 ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець.  



 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧА.  Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Красов. 

 

КРАСОВ О.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Стернійчук. Валерій!  

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Сюмар. 

 

СЮМАР В.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Фріз. 

 

ФРІЗ І.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги. 

Наступний законопроект – реєстраційний номер 6067, внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо реформування служби зайнятості… 



 

СЮМАР В.П. Настя, можемо приймати по цьому, там все-таки не про 

"ДОМ" ідеться, вибачте, це взагалі про всі канали загальнонаціонального 

мовлення, про те, щоб на території окупованій вони були в універсальній 

програмній послузі, тобто щоб за них не треба було сплачувати кабельне, це, 

в принципі, це може бути. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже. 

Колеги, тоді ми можемо повернутися до законопроекту реєстраційний 

номер 5546. І оскільки зняте зауваження, то визначитися щодо наданого 

проекту рішення, а саме: визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. Да, колеги?  

Тоді прошу цей проект висновку підтримати. 

Радіна – за. 

Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець.  

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧА.  Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 



ГОЛОВУЮЧА. Красов. 

 

КРАСОВ О.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Стернійчук.  

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Сюмар. 

 

СЮМАР В.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Фріз. 

 

ФРІЗ І.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги. 

Так, повертаємося до законопроекту 6067, про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо реформування Служби зайнятості, соціального 

страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній занятості 

населення, в тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на 

ринку праці.  

Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

Чи по цьому законопроекту, колеги, будуть питання? Немає?  

Тоді пропозиція затвердити наявний проект висновку. 

Радіна – за. 

Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 



 

ГОЛОВУЮЧА. Мошенець.  

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Красов. 

 

КРАСОВ О.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Стернійчук.  

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Сюмар. 

 

СЮМАР В.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Фріз. Ірина! 

 

ФРІЗ І.В. За. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги.  



Наступний законопроект – про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо платіжних послуг.  

Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства із 

наступними зауваженнями щодо того, що не встановлено обов'язок 

небанківських надавачів платіжних послуг надсилати контролюючим 

органам повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків.  

 

_______________. А номер можна, будь ласка, сказати? 

 

ГОЛОВУЮЧА. 4366.  

Колеги, по цьому законопроекту будуть  питання чи зауваження?  

 

ІВАНІСОВ Р.В. Так він вже з зауваженнями. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Я маю на увазі, додаткові питання чи зауваження від 

членів комітету, Романе.  

 

ІВАНІСОВ Р.В.  Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Немає, колеги?  

Тоді пропозиція визначитися по… Олексій. Немає? Дякую дуже.  

Колеги, тоді пропозиція підтримати наявний проект висновку, а саме: 

визнати законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства із зауваженнями. 

Радіна – за. 

Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 



ГОЛОВУЮЧА. Мошенець.  

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Красов. 

 

КРАСОВ О.І. Підтримую. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Стернійчук.  

 

СТЕРНІЙЧУК В.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Сюмар. 

 

СЮМАР В.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Фріз.  

 

ФРІЗ І.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Шинкаренко. Немає на зв'язку. 

Дякую дуже, колеги. Колеги, на цьому відповідно я бачу… 



 

ІВАНІСОВ Р.В. По 6507, пані голово. Що 6507, коли ми будемо 

розглядати? 

 

_______________. Наступний комітет.  

 

ІВАНІСОВ Р.В.  На наступному комітеті? 

 

ГОЛОВУЮЧА. Романе, я вимушена сказати, що на наступному 

засіданні комітету, тому що, на жаль, відключився Ярослав Юрчишин і ми 

просто не маємо кворуму працювати далі.  

 

ІВАНІСОВ Р.В. Так він же стояв сьомим, ви сказали, а ви вже там 

п'ятнадцятий… 

 

 ГОЛОВУЮЧА. Романе, в першому пункті… Романе… 

 

ІВАНІСОВ Р.В. От в мене порядок денний, він стоїть другим. Як у вас 

він, даже якщо ви кажете сьомий… 

 

ГОЛОВУЮЧА. Пане Романе, я сказала, що він стоїть сьомим питанням 

порядку денного. Зверніть, будь ласка, увагу, що в першому питанні два 

десятки законопроектів.  

 

ІВАНІСОВ Р.В. Я не знаю, може, у вас якийсь інший, у мене от… 

 

ГОЛОВУЮЧА. В усіх однаковий порядок денний. В першому питанні 

цілий перелік законопроектів, я показую.  

 



_______________. Анастасія Олегівна, в мене теж він стоїть другий в 

першому питанні. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Яким чином, колеги? Колеги, я прошу секретаріат 

дослідити це питання, яким чином… 

 

ІВАНІСОВ Р.В. А сьомий у нас стоїть 3758… 

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, я прошу розібратися секретаріат і з'ясувати, 

яким чином в членів комітету різні проекти порядків денних, тому що в мене, 

мені папку документів також надано секретаріатом комітету і в мене інші… 

 

_______________. Маніпуляція. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. Прохання до вас, щоб він теж в зал не потрапив без 

нашого комітету. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, Романе. (Загальна дискусія)  

Я прошу тоді секретаріат комітету доповісти на наступному засіданні,  

як так сталося, що різні були надані проекти порядків денних членам 

комітету, колеги.  

Дякую дуже, колеги. Ми можемо на наступному засіданні комітету 

переконатися в тому, що ми розглянемо цей законопроект. Романе, я щиро 

перепрошую за незручність. 

Дякую дуже, колеги. На цьому ми, я думаю, на сьогодні можемо 

зупинитися. І ще раз наголошую, колеги, що ніяких канікул не відбувається, 

робота в комітетах триває. Прошу всіх готуватися до засідань комітету, 

готувати законопроекти. І до зустрічі, колеги, на наступному засіданні.  

Дякую дуже. До побачення.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


