
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань антикорупційної політики 

21 травня 2022 року 

веде засідання голова Комітету РАДІНА А.О. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ще хтось, має бути дев'ятий.  

 

ТКАЧЕНКО О.М.  Я є.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Олександре, дякую дуже.  

Відповідно колеги, присутні 9 членів комітету, це наш кворум, і  

відповідно ми можемо починати засідання комітету. Дякую дуже.  

В нас на порядку денному анонсованому одне питання, а саме перегляд 

нашого рішення щодо законопроекту 7342 по АРМА і можливості АРМА 

передавати для потреб Збройних Сил або в бюджет відповідно арештовані 

кошти або майно на рахунках. Як завжди, колеги, пропозиція спочатку 

затвердити порядок денний, а потім відповідно по ньому рухатися.  

По порядку денному є, колеги, питання чи пропозиції? Немає. Тоді 

пропозиція порядок денний затвердити з одного анонсованого питання.  

Радіна – за.  

Юрчишин.  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Янченко. 

Мошенець.  

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Кабаченко. Володимире!   
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КАБАЧЕНКО В.В. Я – за. От зараз я – за.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже. Жмеренецький.  

Красов.  

Іванісов.  

 

ІВАНІСОВ Р.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Одарченко.  

Стернійчук.  

Шинкаренко.  

Ткаченко.  

 

ТКАЧЕНКО О.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Фріз.  

Сюмар.  

 

СЮМАР В.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Славицька.  

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Бурміч.  

 

БУРМІЧ А.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Чорний.  
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ЧОРНИЙ В.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Володимире... 

  

ОДАРЧЕНКО А.М. Одарченко – за теж. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Одарченко також "за". Дякую дуже. 

Пане Володимире, що ми маємо? Мені здається, в нас... 

 

КАБАЧЕНКО В.В.  (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧА. …і  9 – за. Дякую дуже. 

Колеги, щодо, власне, суті запропонованого питання.  

Перше. Я мушу поінформувати, що до законопроекту 7342 надійшов 

висновок НАЗК із певними зауваженнями. Ми також отримали висновок 

Головного юридичного управління, незважаючи на те, що законопроект на 

перше читання. І, що найбільш важливо, колеги, були проведені певні 

політичні консультації, в результаті яких є на розгляд комітету, колеги, 

наступна пропозиція. 

Для того, щоб мати можливість якомога швидше, власне, дати 

можливість створити   якомога швидше використовувати гроші, які зараз вже 

є арештовані на рахунках АРМА, для потреб Збройних Сил України, 

переглянути наше рішення щодо цього законопроекту. Внести зміни до тієї 

редакції, в якій ми викладаємо законопроект, залишивши фактично виключно 

норми, що стосуються можливості для АРМА купувати на розміщених на її 

рахунках гроші, військові облігації. Всі решта норми законопроекту, які не 

стосуються можливості купувати військові облігації, пропонується із 

законопроекту виключити.  
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Проект рішення комітету, колеги, був вам усім надісланий. Звертаю 

увагу на те, що норми щодо купівлі ОВДП фактично зберігаються рівно в той 

само редакції, якій ми розглядали їх на попередньому комітеті, з однією 

єдиною різницею: пропозиція обмежити можливість придбання ОВДП не 

усіма ОВДП, а виключно ОВДП, воєнні облігації.  

Така є пропозиція, колеги. Чи потрібно обговорювати це ще раз, чи хтось 

хоче висловитися з цього питання? Можливо, Галина Янченко, я вже бачила її 

на зв'язку, як автор законопроекту. Галина.  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Колеги, якщо можна, без відео. Обговорювали цей 

законопроект, зокрема норми, які зараз пропонуються вам, з представниками 

інших фракцій, і відповідно було прийнято рішення звузити цей законопроект, 

залишити лише військові облігації. Тобто, в принципі, я думаю, що він таким 

чином стає ще більш компромісний, з одного боку, а, з іншого боку, якщо ми 

його виносимо зразу на голосування за основу і в цілому, то зможемо досить 

оперативно допомогти нашій державі і, зокрема, Збройним Силам наповнити 

бюджет і дати їм ресурс для того, щоб, власне, відбивати ворога.  

Тому прошу підтримати голосування цього законопроекту за основу і в 

цілому.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, Галино.  

Колеги, хто ще хоче висловитися?  

 

_______________. Минулий раз ми дуже добре це все обсудили, всім все 

зрозуміло. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Да, абсолютно вірно. Мені також здається, що минулого 

разу ми все обговорили, питань, власне, щодо ОВДП не було.  

Відповідно, я так розумію, колеги, підтримка запропонованого рішення 

є і проект рішення також надісланий. Процедурно, колеги, ми маємо зробити 
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наступне. Ми маємо спочатку з вами проголосувати   за перегляд рішення, і 

тут нам потрібно дві третини голосів. Я не думаю, що це буде проблемою, 

оскільки бачу по комітету, що підтримка є. Ми маємо спочатку підтримати 

перегляд попереднього рішення комітету, а потім проголосувати за дане 

рішення комітету. Гаразд? Дякую дуже, колеги.  

Тому процедурно прошу тоді підтримати рішення щодо перегляду 

попереднього рішення комітету щодо законопроекту 7342. 

Радіна – за.  

Юрчишин.  

Янченко. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Мошенець. 

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА.   Кабаченко. 

 

КАБАЧЕНКО В.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Жмеренецький. 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Красов. 

Іванісов. 

 

ІВАНІСОВ Р.В. За.  
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ГОЛОВУЮЧА.  Одарченко. Андрій Одарченко!  

Стернійчук. 

Шинкаренко. 

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Фріз. 

Сюмар. 

 

СЮМАР В.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Славицька.  

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Бурміч. 

 

БУРМІЧ А.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Чорний. 

 

ЧОРНИЙ В.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Володимире, що ми маємо?  

 

КАБАЧЕНКО В.В. 12 – за.  Рішення маємо. Все супер.  
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ГОЛОВУЮЧА.  Маємо рішення. Дякую дуже, колеги.  

Наступне питання…   

 

ОДАРЧЕНКО А.М.  Одарченко – за.    

 

ГОЛОВУЮЧА.  Одарченко також "за".  Одарченко – за. Прошу також 

це зафіксувати.  

Наступна тоді  пропозиція щодо рішення. Це за результатами  розгляду 

на комітеті законопроекту 7342 запропонувати Верховній Раді України  

включити його до порядку денного, ухвалити за основу і в цілому з 

урахуванням  пропозиції комітету, яка складається… і з техніко-юридичними 

змінами. А пропозиція комітету полягає в тому, щоби викласти законопроект 

у новій редакції і, власне, редакція, колеги, надана. Ще раз, обмежується, 

власне, нормами щодо можливості купівлі ОВДП за арештовані кошти, які  на 

рахунку АРМА є. Така пропозиція рішення. Текст рішення, ще раз звертаю 

увагу, ви маєте.  

По суті рішення зрозуміле, колеги? Можемо голосувати? Дякую дуже, 

колеги.  

Тоді хто за те, щоби таке рішення підтримати? 

Радіна – за.  

Юрчишин. 

 

ЮРЧИШИН П.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Янченко Галина.  

Мошенець.  

 

МОШЕНЕЦЬ О.В. За.     
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ГОЛОВУЮЧА. Кабаченко.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Жмеренецький.  

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Красов.  

 

КРАСОВ О.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Іванісов.  

 

ІВАНІСОВ Р.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Одарченко.  

Андрію, мікрофон потрібен. Мені здається, це "за",  да? Андрію, за?  

 

ОДАРЧЕНКО А.М. За, за.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже. 

Шинкаренко.  

 

ШИНКАРЕНКО І.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Ткаченко.  

 

ТКАЧЕНКО М.М. Дуже за.  
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ГОЛОВУЮЧА. Сюмар.  

 

СЮМАР В.П. Колеги, зважаючи на те, що в нас є, в принципі, факти 

політично вмотивованих арештів рахунків, я в цілому змушена утриматися.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Зрозуміло, дякую.  

Славицька.  

 

СЛАВИЦЬКА А.К. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Бурміч.  

 

БУРМІЧ А.П. За.  

  

ГОЛОВУЮЧА. Чорний.  

 

ЧОРНИЙ В.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже.  

Колеги, я нікого не пропустила?  

 

ЯНЧЕНКО Г.І. Мене пропустили. В мене вилітав інтернет. Янченко теж 

"за". 

 

ГОЛОВУЮЧА. Галино, дякую дуже. 

Пане Володимире, мені здається, ми маємо рішення.  

 

КАБАЧЕНКО В.В. Маємо рішення, все супер.  
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ГОЛОВУЮЧА. Колеги, тоді ми маємо рішення. Дякую дуже, ми з вами 

конструктивно, мені здається, зараз і оперативно розглянули рішення. На 

цьому ми вичерпали наш порядок денний.  

Якщо ні в кого нема додаткових питань …(Не чути)  

 

_______________.  На яку годину засідання завтра?  

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, я, чесно кажучи, так нашвидкуруч не можу 

сказати. Давайте ми… 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. На 12-у.  

 

_______________.  Так сказали на 11-у. Штучний повідомив, що…  

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, є пропозиція це організаційно обговорити в чаті 

комітету.  

 

_______________.  Добре. Все, дякую.   

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги.  

На цьому засідання комітету закрито. Дякую дуже, колеги. До зустрічі.     

 


