
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань  правової політики та правосуддя  

від 08 квітня 2015 року 

 

Веде засідання Голова Комітету Р.П.КНЯЗЕВИЧ 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будемо починати нашу роботу, бо у нас і так вже 

згаяно багато часу. У нас  на засіданні присутні  17 членів комітету, які  

відповідно до Закону про комітети дають нам можливість розпочати 

сьогоднішнє  засідання, оскільки комітет є повноважним для того, щоб  

розпочати свою роботу. 

Вам роздано заздалегідь проект порядку  денного, який  включає  в 

себе,  як зазвичай, велику кількість питань, розділених на два основних 

блока. Перший – це питання, де комітет  є відповідно зобов'язаний  

опрацювати   їх і відповідно до рішення Голови Верховної Ради  є головним у 

підготовці такого роду  законопроектів. Інший блок питань – це 

законопроекти,  щодо яких  згідно Регламенту комітет  зобов'язаний    дати 

висновок   на відповідність їх Конституції України. Ну  і  традиційно у нас 

питання "Різного", де кожен  з членів комітету може підняти ті питання, які 

вважає за доцільне внести  до  сьогоднішнього порядку денного. 

Разом з тим, шановні колеги, прошу, якщо це можливо,  користуючись 

нагодою, доповнити цей перелік у першому блоці ще одним  питання, яке 

сьогодні до нас прийшло. І є доручення  Голови Верховної Ради  невідкладно 

сьогодні розглянути, оскільки це питання завтра буде стояти  у порядку 

денному. І Верховна Рада  дуже просить, щоб комітет визначився щодо 

підтримки чи не підтримки цього законопроекту.  Мова іде про законопроект  

за  номером реєстраційний  2558  від 06.04.15 року, де суб'єктами права 

законодавчої  ініціативи є фактично всі лідери фракцій, а також  низка інших  

народних депутатів, це Ляшко,  Сюмар, Луценко, Березюк. Кожем'якін, 

Соболєв і низка інших депутатів. Називається він  "Про засудження 
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комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)  тоталітарних  

режимів  в Україні та  заборону пропаганди  їх символіки".  

Дякую.  Я заради протоколу  хочу зазначити, що  в засіданні бере 

участь уже 18 членів комітету.  До нас приєднався наш колега Мельниченко 

Володимир Володимирович.   

Таким чином пропонується у той перелік, який є, новим восьмим 

пунктом добавити такого роду законопроект. Якщо немає заперечень, я хотів 

би  поставити за основу той проект, який розданий.  Хто – "за", прошу 

підтримати.  А, вибачте, будь ласка. Прошу скасувати.  Оскільки у нас 

традиційно з поважної причини відсутній секретар комітету. Вношу 

пропозицію обрати секретарем, головуючим вноситься пропозиція обрати 

секретарем засідання сьогоднішнього комітету традиційно нашого колегу 

Сидоровича Ярослава Михайловича, який ще не пропустив жодного 

засідання комітету і сумлінно виконував свої повноваження.  

Хто за такого роду пропозицію, прошу визначитись шляхом 

голосування.  Хто – "за"? Проти? Одноголосно. Всі – "за".  

Повертаюся, хто за те, щоби проект розданий вам на руки… 

 

НІМЧЕНКО В.І.  Я прошу прощения, я против.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Вы против, так? 

Тоді, вибачте, хто проти? Хто проти? Хто утримався? 

Результати голосування: 17 – "за", 1 – проти, утримались – 0. Рішення 

прийнято.  

Василь Іванович, щось ви концепцію поміняли. Завжди підтримували, а 

це, щось він неправильно порахував останній раз? Добре, не зациклюємося. 

Ми поки не про проект закону.  

Хто за те, щоби підтримати той проект порядку денного, який вам 

розданий за основу. Хто – "за", прошу визначатися.  Проти? Утримались? 

Одноголосно. 
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Які будуть пропозиції крім тої, яку вніс я? Є ще інші? Хто за те, щоби 

проголосувати проект порядку денного в цілому з урахуванням пропозиції, 

яка була мною висловлена, прошу визначатися шляхом голосування. 

Хто – "за"? Проти? Утримались? Одноголосно. Дякую. Рішення 

прийнято. 

 Дозвольте зачитати для протоколу про те, що на засідання запрошені 

ціла низка осіб. Я дозволю собі зачитати їх перелік. Романюк Ярослав 

Михайлович – голова Верховного Суду України; Холоднюк Зіновій 

Васильович – голова Державної судової адміністрації; Щотка Станіслав 

Олексійович – секретар Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі представлено Шпиталь Олександрою 

Олександрівною, начальником відділу політики у сфері інтелектуальної 

власності. Міністерство фінансів України – Романчуком Володимиром 

Сергійовичем, заступником директора Департаменту фінансів органів 

державного управління. Державна служба інтелектуальної власності – 

Жаріновою Аллою Георгіївною, головою служби, та Шатановою Інною 

Олексіївною, начальником управління промислової власності. Український 

інститут національної пам'яті представляє голова інституту В'ятрович 

Володимир Михайлович. Державна інспекція України з безпеки на 

морському та річковому транспорті –  Севірин Микола Васильович, 

заступник голови інспекції. Нотаріальна палата України Василина… Чи 

ВасИлина, напевно? ВасилИна все-таки, так? Василина Наталія 

Володимирівна, вибачте, президент. І Генеральна прокуратуру 

представляють Шрам Олег Валерійович, заступник начальника першого 

слідчого управління відділу управління з розслідування особливо важливих 

справ Головного слідчого управління ГПУ, та Горбатюк Сергій Вікторович, 

начальник Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого 

управління ГПУ. І, накінець, Кушнір Світлана Іванівна суддя Соломенського 

районного суду міста Києва. Якщо хтось ще із запрошених присутній я не 

озвучив, можна зголошуватись, я до протоколу ще зазначу вашу присутність. 
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Просто очевидно ви не повідомили про свою присутність заздалегідь. Дякую, 

шановні колеги.  

Якщо немає заперечень, давайте перейдемо до розгляду питань 

порядку денного. Ні, вибачте, я для протоколу кілька буквально слів скажу, 

тому що це важливо. Ви знаєте, завтра в порядку денному на сесію 

виноситься той проект постанови, який згідно закону підготовлений 

комітетом щодо обрання суддів безстроково. На нашу адресу надійшло три 

заяви. Просто коротко для протоколу мушу зазначити про те, що Гуділіна 

Юлія Юріївна, суддя Високопільського районного суду Херсонської області,  

очевидно завтра не зможе взяти участь у засіданні Верховної Ради у зв'язку з 

надзвичайно вагомою причиною – вагітність і пологи у людини.  

Крім того, двоє суддів, це важливо, Онушко Наталія Миколаївна, 

колишня Рогова Наталія Миколаївна, і… Я не знаю, як колись було прізвище 

в людини, зараз подивимося. Як було прізвище у неї в проекті? Ковтюк 

Віталіна Олександрівна стала Кушнір Віталіною Олександрівною. Обоє 

вийшли заміж і змінили прізвище, це важливо для проколу. Дякую.  

Все, шановні колеги, тепер ми вже можемо повноцінно розпочинати 

розглядати наші питання порядку денного. 

Перше питання. Про надання згоди на затримання та арешт, тримання 

під вартою судді. У вас на руках роздані відповідні документи, а саме 

подання, підтримане Головою Верховного Суду України Романюком 

Ярославом Михайловичем, яке відповідно до  статті 220 Регламенту  

Верховної Ради України комітет повинен розглянути і на відповідність саме 

формально підставам, передбаченим Регламентом, запропонувати  Верховній 

Раді той чи інший проект рішення парламенту.   

Якщо немає заперечень, то згідно тієї вже традиції, яка  започаткована 

на комітеті, я пропоную наступний регламент розгляду цього питання. Ми 

надамо слово Ярославу Михайловичу, потім при необхідності і бажанні 

зможе виступити представник Генеральної прокуратури, адже подання 

Генерального прокурора саме підтримано Ярославом Михайловичем 
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відповідно до закону. І надалі ми надамо слово судді, яка присутня, чи її 

представнику для того, щоб вона могла дати свої пояснення чи     

спростування  відповідно тієї інформації, яка буде озвучена першими двома 

доповідачами.  

Далі ми зможемо поставити запитання доповідачам – до 3 хвилин. І я 

думаю, якщо буде необхідність, зможемо розширити  цей регламент. 

Запитання до доповідачів – до 1 хвилини, відповідь – до 1 хвилини, а далі 

обговорення – до 3 хвилин, члени комітету можуть взяти участь в 

обговоренні цього питання.  

Немає інших пропозицій, чи  заперечень щодо такого розгляду, такого 

точніше регламенту розгляду цього питання? Немає? Хто за такого роду 

запропонований регламент розгляду  питання, прошу визначатись.  Хто – 

"за"?  Проти?  Утримався? Одноголосно,  

Тоді я дозволю собі надати слово Ярославу  Михайловичу  Романюку 

для відповідного повідомлення. Ярослав Михайлович,  до 3 хвилин. Якщо 

вважатимете за доцільне, ми вам  продовжимо регламент,  будь ласка. 

 

РОМАНЮК Я.М. Дякую, Руслан Петрович.       

Шановні народні депутати України! До Верховного Суду України    

надійшло подання Генерального прокурора України Віктора Шокіна, в якому 

порушується питання про надання згоди на затримання та арешт судді 

Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір Світлани Іванівни.  

Відповідно до подання зазначається наступне. В січні 2014 року було 

розпочато кримінальне провадження по факту організації і фактичної участі в 

масових заворушеннях на вулиці Грушевського та Європейській площі в 

місті Києві. В рамках цього кримінального провадження 24 січня 

працівниками міліції було затримано двоє осіб:  одного – на вулиці Лесі 

України в місті Києві, іншого – на Площі Льва Толстого в місті Києві, які 

перевозили гумові автомобільні покришки на вулицю Грушевського. Їхні дії 

теж були кваліфіковані по частині другій статті 294 Кримінального кодексу 
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України як активна участь у масових  заворушеннях, що завдали великої 

шкоди. І в рамках цього кримінального провадження було поставлено 

питання про їх арешт. Суддя Солом'янського районного суду міста Києва 

Кушнір Світлана Іванівна, будучи слідчим суддею, вирішуючи питання про 

арешт зазначених осіб, прийняла рішення про арешт їх строком на 30 діб, з 

яких 18 діб ці особи відбули реально. 

Кілька місяців тому Генеральною прокуратурою було розпочато 

кримінальне провадження щодо судді Кушнір по статті 317 Кримінального 

кодексу України за ухвалення завідомо неправосудного рішення, яке в 

подальшому було перекваліфіковано на частину другу цієї статті – ухвалення 

суддею завідомо неправосудного рішення, яке завдало тяжких наслідків. Під 

такими наслідками мається на увазі перебування під арештом двох осіб 

строком 18 діб.  

Метою затримання та арешту, як зазначається в поданні, є необхідність 

примусового затримання і доправлення судді Кушнір до органів слідства для 

вчинення з нею необхідних процесуальних дій, як то допит, ……… і подібне. 

Оскільки, як зазначається в поданні, суддя Кушнір, незважаючи на 

неодноразові виклики до слідчого, не знайшла можливості з'явитися.  

За таких обставин я як голова Верховного Суду України підтримав це 

подання і вніс його на розгляд Верховної Ради України. Разом з тим, прошу 

взяти до уваги, що мені доводилося неодноразово спілкуватися з Світланою 

Іванівною Кушнір, яка присутня і нині на засіданні комітету, і, як з'ясувалося, 

після того, як було порушено подання щодо її затримання та арешту, вона 

змінила своє ставлення до відвідування органів досудового слідства і на 

неодноразові виклики до слідчого являлася, свідченням чого є копії не 

судових, а слідчих повісток з відмітками про її відвідування слідчого, що вже 

відбулося після того, як було внесено подання. Вважаю, що це необхідно, так 

само зараз взяти до уваги.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Які запитання до Ярослава 

Михайловича?  

Василь Іванович Німченко, будь ласка,  натискайте кнопочку. 

Кнопочку натисніть, будь ласка,  для протоколу. 

 

НІМЧЕНКО В.І. Ярослав Михайлович, можна к вам один вопрос? 

Скажите, постановление о привлечении к административной ответственности 

в котором есть арест на 30 суток, было ли оно предметом обжалования, 

опротестования, и какое решение принимало апелляционная инстанция, 

которая должна делать ревизию, правомерности оценки действий судьи в 

отношении задержанного, привлечения к ответственности? 

 

РОМАНЮК Я.М. Шановний Василь Іванович! Насамперед приймалося 

рішення в порядку кримінального провадження, а  не у справі про 

адміністративне правопорушення. Це був арешт в рамках кримінального 

провадження по частині 2 статті 294 Кримінального кодексу України, і було 

застосовано запобіжний захід, арешт строком на 30 діб. Рішення слідчого 

судді було предметом перевірки в апеляційному порядку, і ухвалою 

апеляційного суду було залишено без змін. 

Я даній ситуації діяв не як процесуальна фігура як посадова особа. Як 

посадова особа я не маю права вдаватися до оцінки, переоцінки зібраних у 

справі доказів, чи перевірки правильності, кваліфікації дій, а здійснюю 

перевірку лише… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Формально. 

 

РОМАНЮК Я.М. Формально, перевіряючи, чи належною особою 

внесено подання, чи набула суддя статусу підозрюваної особи, чи санкція 

статті у вчиненні злочину, по якій підозрюється суддя, передбачає 
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позбавлення волі більше як 5 років, оскільки менше як 5 років не можна 

застосовувати такий запобіжний захід, як арешт. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Василь Іванович, буде представник Генеральної 

прокуратури мати слово, очевидно більше питання до них. Якщо ви не 

заперечуєте, я тоді дам вам можливість пізніше. 

До Ярослава Михайловича, питання ще якісь є у членів комітету? 

Немає.  

Тоді хто з Генеральної прокуратури, кілька представників. Визначіться, 

може один, щоб не всі виступали.  

Будь ласка,  до трьох хвилин.  

 

ГОРБАТЮК С.В. Начальник управління, Горбатюк.  

Я загалом хотів би сказати, я, як представляючи керівництво слідчого 

підрозділу, яке розслідує цю кримінальну справу, хотів би сказати, що я 

підтримую, ми підтримуємо внесене подання виконуючим обов'язки 

Генерального прокурора. І вважаю, що слідством на даний час зібрано 

достатньо доказів для обґрунтованого повідомлення про підозру особі у 

вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 375. А також є 

передбачені Кримінально-процесуальним кодексом ризики, які дають 

підстави клопотати про те, щоб обирати судді підозрюваній саме такий 

запобіжний захід, як арешт. Це, як вказувалося, і те, що остання не з'являлася 

на слідчі дії протягом тривалого часу, враховуючи саме статус судді, кому, як 

не цій особі виконувати вимоги законодавства суворо, у суворій 

відповідності. Тобто якщо зміна поведінки відбулася тільки під загрозою 

того, що було внесено клопотання про арешт і ми не бачимо підстав, щоб 

після, якщо випадок запобіжний захід не обраний, що в наступному, знову ж 

ця підозрювана не змінить своєї поведінки, тобто підстави є.  

Крім того, існують інші ризики, які враховані слідством, які слідство 

вважає обґрунтованими – це в тому числі є підстави вважати, що суддя може 
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впливати на щодо знищення, спотворювання речей, документів і так дальше, 

які, до яких має доступ, які слідство може використовувати як докази, також 

впливати на свідків у кримінальному впровадженні, а також слід враховувати 

у даному випадку і тяжкість кримінального правопорушення, у якому 

підозрюється суддя. Тобто загалом я підтримую клопотання і прошу комітет 

його також підтримати. Якщо якісь будуть детальніші питання, стосовно 

обґрунтування цього клопотання, то на них надасть відповідь начальник 

слідчого відділу, який безпосередньо розслідує це провадження.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є необхідність надати йому слово? 

 

_______________. Ми почули. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає? Хто  має запитання до Сергія Вікторовича?  

Будь ласка, Ігор Лапін. 

 

ЛАПІН І.О. Скажіть, будь ласка, конкретизуйте, які саме ризики того, 

що суддя має можливість тиснути на свідків? Перше. Те, що вона має доступ 

до матеріалів, які можуть бути використані у даній кримінальній справі, і 

яким чином вона це може зробити. Тобто, будь ласка,  самі механізми 

конкретизуйте, бо це є загальна фраза з КПК, що може ухилятися, може 

чинити, може, там, перешкоджати. Конкретизуйте, будь ласка. 

 

ГОРБАТЮК С.В. Підозрювана суддя продовжує працювати на 

займаній посаді. Вона має  доступ і… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це відповідає, я так розумію, не Сергій  Вікторович? 

 

ШРАМ О.В.   Ні.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні. Тоді представтеся, хто відповідає для протоколу.  

 

ШРАМ О.В. Заступник начальника  Першого слідчого відділу 

Управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної 

прокуратури Шрам Олег Валерійович.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка,  відповідайте. 

 

ШРАМ О.В. Підозрювана Кушнір, перебуваючи на займаній посаді, 

має доступ до приміщення суду, має можливість спілкуватися з 

працівниками суду, з головою, з працівниками судової адміністрації. Це дає  

можливість допускати про те, що вона таким чином може мати  доступ до 

відповідних матеріалів суду, які можуть використовуватися як докази в 

даному кримінальному провадженні.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не чути)  

 

ЛАПІН І.О.  Я вибачаюсь. То із ваших слів я зрозумів, що  матеріали 

тієї справи вами не вилучені з суду?  

 

ШРАМ О.В.  Матеріали саме тих судових проваджень, на підставі яких 

було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в січні 

минулого року, вилучені. 

 

ЛАПІН І.О.  Вилучені. То які ж тоді вона інші може… 

 

ШРАМ О.В. Саме ці матеріали. Це можуть бути: Книга обліку 

вхідної/вихідної кореспонденції і так далі. Будь-які документи. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які ще запитання? Дякую.  
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Василь Іванович Німченко. 

 

НІМЧЕНКО В.І. Скажите, какая судьба… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ближче до мікрофону, Василь Іванович.  

 

НІМЧЕНКО В.І. Какая судьба того лица, который (не называя 

фамилию) который подозревался, и в отношение его вносилось 

представление, как  решалось избрание ему меры пресечения. Скажите, какая 

судьба этого дела? И какие были репрессирующие ознаки, и он освобожден 

по реабилитирующим обстоятельствам или по другим обстоятельствам?    

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. До кого запитання, можна… До Шрама чи до 

Горбатюка?  

 

НІМЧЕНКО В.І. Два чоловіки…  

 

ШРАМ О.В. Щодо…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це хто відповідає?  

 

ШРАМ О.В. Шрам, Шрам. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.  

 

ШРАМ О.В. Щодо адвокатів, які були  притягнуті до кримінальної 

відповідальності за начебто участь у масових заворушеннях в січні 14-го 

року, органом досудового розслідування прийнято рішення про закриття 

даного кримінально провадження не на підставі Закону про звільнення від 

кримінальної відповідальності, а у зв'язку відсутністю в їх дії складу злочину. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Відсутністю в їх дії складу злочину… 

 

ШРАМ О.В.  Відсутність складу злочину. 

 

НІМЧЕНКО В.І.  (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які ще запитання? Немає більше? 

А можна, Олег Валерійович, я хотів уточнити, просто Сергій 

Вікторович сказав, що дана суддя ухилялася від участі в слідчих діях. 

Можете пояснити в який спосіб? Що малося на увазі? Вона просто не 

з'являлася на допити чи як? Що значить ухилялася? 

 

ШРАМ О.В. Протягом певного періоду часу суддя Кушнір не з'явилася 

до Генеральної прокуратури на виклики жодного разу. Від отримання 

кореспонденції, яка скеровувалася їй по почті, вона ухилялася, повідомлення 

про підозру в початковому варіанті скеровувалась по пошті, вона навіть його 

відмовилася отримувати. Лише після того, як я прибув до її кабінету і під 

відеозапис було здійснено повідомлення про підозру, після того вона почала 

певним чином з'являтися до органу досудового розслідування. До неї 

неодноразово за місцем проживання виїжджали слідчі, де вона не 

перебувала, місце знаходження її було невідоме. Під час направлення 

повісток офіційно на голову суду про її виклик до суду, вона наступного дня 

виявлялося, що перебуває на лікарняному і таким чином теж ухилялася від 

досудового розслідування в даному кримінальному провадженні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто ще хоче? 

Можна. Ігор Лапін підняв руку, потім ще Василь Іванович Німченко. 
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ЛАПІН І.О.  Я хотів би уточнити, які є підтверджуючі дані, рапорти, 

можливо, участкових і так далі щодо відсутності чи відмови розписуватися у 

отриманні кореспонденції? Є в справі? 

 

ШРАМ О.В. Так точно. З цього приводу є відповідні рапорти, відповіді 

оперативних підрозділів, яким давалося доручення на установлення місця 

знаходження підозрюваної. Є листи з відмітками "Укрпошти" з поверненням 

від неї, підтверджують про те, що вона їх не отримувала. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Василь Іванович Німченко.   

 

НІМЧЕНКО В.І. Если можно, скажите доказательственную базу, 

поскольку ……. в совещательной комнате, постановление прокурора… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. До мікрофону ближче. Ближче до мікрофону.  

 

НІМЧЕНКО В.І. ...вернее Генеральной, которую наверняка вы 

представляете. При наличии решения апелляционного суда об 

обоснованности избрания меры пресечения, и это решение не отменено 

апелляционного… Что положено в основу судьи и в отношении его действий, 

как заведомо неправосудного? Если решение апелляционной инстанции не 

отменено и признано, что арест избирался в соответствии с требованиями 

Уголовно-процессуального кодекса, исходя из совершенных общественно 

опасных действий. 

 

ШРАМ О.В. Додатковим розслідуванням в кримінальному 

провадженні з'ясовано про те, що будь-яких доказів для притягнення осіб до 

кримінальної відповідальності за участь у масових заворушеннях не було. Ні 

в матеріалах кримінального провадження, яке здійснювалося органами 

внутрішніх справ, ні в матеріалах судового провадження по розгляду цих 
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клопотань, будь-якого доказу, який хоча б прямо чи опосередковано вказував 

на те, що особи вчиняли інкриміновані їм дії, не було. Більше того, на момент 

обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою були докази 

сторони захисту, які підтверджували, які ці особи вчиняли дії, і що не було 

жодних підстав стверджувати, що вони мають відношення до подій, які 

відбувалися в січні в районі вулиці Грушевського і… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую-дякую. Якщо можна, трошки оперативніше, 

швидше.  

Леонід Олександрович Ємець. 

 

НІМЧЕНКО В.І. И в реестре не было зарегистрировано совершение 

этих преступлений? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, дякую… 

 

НІМЧЕНКО В.І. ...не было преступлений.  

 

_______________.  То, что шины они… 

 

НІМЧЕНКО В.І.  Ну, я же не вас спрашиваю… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Василь Іванович, дякую вам. 

 

_______________. Дай Бог, чтобы мы поменялись с вами местами… 

 

НІМЧЕНКО В.І. Да ладно…… Да что вы здесь… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Василь Іванович, я вам дякую. Якщо можна, 

кнопочку натисніть. ………, натисніть кнопочку. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вже оголосив. Леонід Олександрович Ємець має 

запитання до Олега Валерійовича Шрама.  

 

ЄМЕЦЬ Л.О. Та, власне, я загально до представників прокуратури 

питання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, нехай визначаються. 

 

ЄМЕЦЬ Л.О. Ну, суть питання така. З того що ми почули, я так 

розумію, що наступне подання, яке ми маєм отримати на розгляд, це подання 

щодо суддів апеляційного суду. Так? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Будь ласка, відповідайте.  

 

ШРАМ О.В. На даний час внесено відомості до єдиного реєстру 

досудового розслідування та здійснюється розслідування саме законності 

рішень суддів апеляційного суду, які залишили рішення суду першої 

інстанції в силі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Є ще запитання до представників Генеральної 

прокуратури? Немає. Я дякую.  

Якщо немає запитань, то ми надаємо слово Світлані Іванівні Кушнір. 

Якщо вона готова і бажає висловитись і дати якісь пояснення, будь ласка, у 

вас є можливість така.  

 

КУШНІР С.І.  Да, я бажаю дати пояснення. Чи то дійсно в січні 

минулого року я розглядала два клопотання за поданням прокуратури про 

обрання запобіжних заходів, тримання під вартою  відносно двох осіб, які 

підозрювались у вчиненні злочину за частиною другою 294-ї Кримінального 
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кодексу, де передбачено покарання від 8 до 15 років позбавлення волі. Також 

мною були враховані ризики, передбачені кримінально-процесуальним 

кодексом, і обрано запобіжний захід тримання під вартою 30 днів, хоча закон 

дозволяв 60. Я визначилась, що достатньо мінімального строку для того, щоб 

визначитися з доказами.  

Хочу звернутися до практики Європейського суду, де зазначається, що 

Європейський суд з прав людини, застосовуючи конвенцію, сформулював 

декілька базових причин для визначення арешту або тримання під вартою 

законим і відмовив в застосуванні альтернативних заходів. Серед них це 

неможливість ставити питання про те, що арешт або тримання під вартою до 

суду є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер 

інкримінованих правопорушень, оскільки це є завданням попереднього 

розслідування, сприяти якому має і тримання під вартою. На початковому 

етапі існування обґрунтованої підозри може виправдати тримання під 

вартою. Це справа "……… проти Сполученого Королівства". Серйозність 

покарання є обставиною в оцінці ризику того, що обвинувачений може 

втекти (також "Горицький проти Польщі"). Ризик втечі може оцінюватись у 

світлі факторів пов'язаних з характером особи, її моральністю, наявність 

місця проживання тощо.  

Тобто мною було визначено, що необхідно тримати під вартою 30 діб, 

залишено без змін апеляційної інстанції на той момент, закрито було 

провадження Генеральною прокуратурою в травні 2014 року.  

Щодо ухилення мною від відвідувань прокуратури. Перше 

повідомлення було підписано заступником Генерального прокурора 24 липня 

2014 року. В той період я знаходилась в щорічній відпустці згідно графіку з 

21 липня. Підозра мені не була вручена в зв'язку з тим, що була надіслана за 

місцем роботи, але не була вручена з тих підстав, що я знаходилась місяць в 

щорічній відпустці. І в щорічній відпустці я маю не знаходитись за місцем 

свого проживання, маю виїхати за межі Києва. Потім ця підозра була 

повернута Генеральній прокуратурі, тому що підозра була адресована 
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Кушнір, було зазначено, що такі дії вчинила, я не буду називати, інша суддя 

також суду міста Києва, але там зовсім інше прізвище. 

Було повернуто. І спросили, дайте роз'яснення, кому ж вручати підозру, 

бо у нас працює одна особа. Жодної повістки до 20 січня я не отримувала, і 

жодна повістка мені вручалась. Я не знаю, про які там відмови каже 

представник прокуратури.  

20-го, я розкажу, як вручались повістки. 20 січня приходить факсом 

повістка на адресу… в нас два приміщення, на адресу Кривоноса, 25. Ось ця 

повістка. Приходить факс 1217. Необхідно мені з'явитися, Борисоглібська, 

резолюція 1220, мені отримати на 14 годин, тобто за півтори години. КПК 

передбачає, що повістка повинна бути надіслана за 3 доби, але в разі 

необхідності там якихось термінових слідчих дій часу повинно бути 

достатньо для прибуття. 

Я працюючий суддя, я в цей час працюю. Я роздрукувала, де я 

знаходилась в цей період, роздрукувала журнал судового засідання, 

звукозапис іде, з часом, з учасниками також приймав тут невідкладні слідчі 

дії. В 12-05, я розпочала судове засідання, в 12-45, я видалилась до нарадчої 

кімнати, не знаючи про те, що мені повістка була тут надіслала, повернулася 

я і оголосила ухвалу в 14 годи. 

Тобто в 14 годин… ну біля 15-ї мені було повідомлено про те, що 

повістка надійшла, але ж у мене не було часу своєчасно з'явитися, про що я 

написала в Генеральну прокуратуру, про те, що поважна причина, також 

діючий КПК передбачає, що не своєчасне сповіщення є поважною причиною 

неявки. 

Тільки 4 березня мені було вручено повідомлення про підозру, з цього 

часу я вважаюсь підозрюваною. У мене є повістки,  мені була вручена 

повістка на 6 березня. Є відмітка, що я відвідувала прокуратуру і проведені зі 

мною слідчі дії, то оригінали.  

Потім я відвідала прокуратуру 10 березня також є відмітка про те, що я 

була в прокуратурі, ось дивіться оригінали з відміткою, з печаткою 
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прокуратури. Потім у мене повістка на 16 березня, дійсно, 16 березня я не 

з'явилася, у мене тяжко захворіла дитина неповнолітня, малолітня, п'ять 

років. В цей день був викликаний лікар, температура 40,3, я не могла в 

такому стані залишити дитину. Телеграмою було, ні не телеграмою, 

представник мій з'явився особисто і повідомив про поважність причин, що 

також в межах статті Кримінального кодексу 138 повідомлено було вчасно 

про поважність причин. Після цього мене не викликали в прокуратуру, я 

змушена була 26 січня самостійно звернутися і просити повідомити коли ж зі 

мною будуть проводити слідчі дії, коли мені потрібно з'явитися. Була 

розмова в приміщенні прокуратури з Шрамом, який зараз присутній, він не 

виявив бажання запросити мене, вручити повістку на слідуючу дати, чи в цей 

провести, якісь слідчі дії. Потім я з'явилася самостійно 30 березня в 

прокуратуру, була запрошена до слідчого Макєєва, проведений зі мною 

додатковий допит.  

Сьомого квітня я з'явилася за повісткою, вчора, отримала повістку на 

15-е. Я не знаю про, які ухилення ви зараз можете мені казати? Я виконую 

процесуальні свої обов'язки, я не маю наміру ухилятися від вчинення моїх 

обов'язків, які передбачені процесуальним кодексом.  

Щодо відвідувань за місцем проживання, мені невідомо про 

відвідування жодне, крім під час знаходження мене на лікарняному. Я була 

на прийомі у лікаря, в мене є медична картка, проходила медичні процедури. 

В цей час з'явився працівник. В мене донька старша 18 років. Вона 

повідомила, що дійсно мене вдома нема, я знаходжусь у лікарні, я на 

лікарняному. То яке може ухилення, якщо я не з'явилася з поважної 

причини? Я хворію, я теж людина, …… і грип був, і я також  як людина можу 

хворіти. У мене все. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Світлана Іванівна. В кого запитання є? Члени 

комітету, будь ласка.  

Лапін Юра. Якщо можна, під стенограму. 
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ЛАПІН Ю.О. З цього приводу, що озвучено було суддею, в мене 

запитання до представників все ж таки прокуратури з приводу вручення тих 

повісток і цих ухилень. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, задавайте. Ви маєте право задавати будь-

кому питання.  

 

ЛАПІН Ю.О. Тобто поясніть, будь ласка, чи отримували ви заяву від 

Світлани Іванівни, так, я вибачаюсь, з приводу того, що 26 січня, на яку вона 

посилається, з приводу того, що просить вас повідомити на коли її 

викликають там, уточнити? 

 

КУШНІР С.І.  26 березня. 

 

ЛАПІН Ю.О.  Березня, я вибачаюсь. 

 

ШРАМ О.В. 26 березня, дійсно, була одержана така відповідь. 

 

ЛАПІН Ю.О. І ще в мене запитання безпосередньо до Світлани 

Іванівни. Скажіть, будь ласка, Світлана Іванівна, тобто наскільки я зрозумів, 

ви брали фактично міру запобіжного заходу виходячи з тяжкості вам 

пред'явленого? 

 

КУШНІР С.І. З тяжкості і ризиків. На той період ці особи не могли 

довести своє постійне місце проживання. Тобто вони проживали, як 

зазначили в місті Києві, вони були тут зареєстровані, проживали на зйомних 

десь квартирах. І жодним чином на той момент не могли підтвердити 

постійне місце проживання чи якісь там соціальні зв'язки свої. Тому було 

вирішено саме таким чином обрати запобіжний захід. 
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ЛАПІН І.О. Зрозуміло. Ви розумієте, що фактично виходячи з тяжкості 

інкримінованого їм злочину, автоматично ви зараз опинилися в тій самій 

ситуації, виходячи з тяжкості інкримінованого вам злочину? Ситуація один в 

один. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Василь Іванович, ви хотіли задати запитання. Потім 

Сторожук буде. 

 

НІМЧЕНКО В.І.  Я хотів почути від вас відносно чи оспарювались 

кваліфіцируючі ознаки і самі дії в апелаційній скаргі чи при оспоренні міри 

запобіжного заходу? І давалась лі оцінка апеляційній інстанції обставинам, 

які покладені в основу реєстрації діянія, як небезпечно? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Світлана Іванівна, відповідайте. 

 

КУШНІР С.І.  Оскаржувалось тільки застосування запобіжного заходу, 

тому що по суті справа не розглядалась. Це було особа затриманий по 208 і 

протягом 60 годин доставлені до суду. Тобто це не було розгляд справи по 

суті, це тільки на період досудового розслідування обирався запобіжний 

захід. 

Тобто по суті, я не розглядала справу, щоб встановити чи дійсно там 

були винні дії, чи ні, це пізніше прокуратура закрила, от вони в травні місяці 

тільки дійшли до такого висновку. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.   

Дмитро Анатолійович Сторожук. 

 

СТОРОЖУК Д.А. Я хотів би зробити декілька зауважень з того, що 

було сказано.  Ну, по-перше, хочу колегам пояснити, так сталося, я не знав, 
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що сьогодні ну на порядку денному буде саме ця справа, але я особисто був 

присутній на цих двох засіданнях. Обрання запобіжного заходу, яке тривало 

більше дня і закінчилось дуже пізнього вечора, і нікого туди не пускали до 

суду, і не випускали – це перший момент. 

Тепер всі ми юристи і тут нам суддя говорила про європейську 

практику, і обрання запобіжного заходу. Ну так давайте тоді трохи 

пройдемося по справі. Коли слідчі направили відповідно оголосили підозру і 

матеріали справи, то суд в першу чергу опирається на підстави щодо обрання 

запобіжного заходу, в нас є їх п'ять. І були депутатські клопотання щодо 

взяття на поруки, і застава, і взяття під варту, це все є. Але для того, щоб 

взяти під варту мали б бути підстави. В тих справах, в тих підозр, взагалі не 

було підстав приймати таке рішення. 

Ви зараз кажете, що вони не могли довести своє місце проживання. Та 

в першу чергу, я не пам'ятаю, хто з них, його затримали на бульварі Лесі 

Українки. Взагалі незрозуміло, у відповідності до яких подій і на підставі 

чого йому встановлювалась підозра. Інший момент. Коли його привезли до 

суду навіть не знали в повній мірі його прізвище, ім'я, по батькові. Не 

встановили особу. Адвокати, безкоштовні адвокати, які тоді там були, вони 

надавали цю всю інформацію.  

Тому зараз ми не виносимо питання стосовно того, на що ви опиралися, 

зараз трохи по вам… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Поки, що запитання до судді.  

 

СТОРОЖУК Д.А. Да, тут запитання.  

Тому, щоб всі трохи розуміли по чому ми приймаємо рішення. Що 

стосується європейської практики, то хочу вам наголосити на тому, що там 

європейська практика навпаки голосить про те, що спочатку потрібно 

довести, а потім когось сажати.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Це я так розумію репліка, а не запитання.  

 

СТОРОЖУК Д.А. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ваше запитання до Світлани Іванівни.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Немає.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає? Ні в кого немає? НІ, ще є, Руслан 

Михайлович Сидорович, будь ласка.  

 

СИДОРОВИЧ Р.М.  В мене, якщо можна, питання до прокуратури. 

Оскільки ми повинні говорити про комплексність підходу, то якщо ми 

говоримо про незаконність затримання і при розслідуванні злочину повинні 

встановлюватись всі особи, причетні до цього злочину, а ухвали про взяття 

під варту були залишені апеляційним судом, в мене відповідно виникає 

запитання, чи досліджувала прокуратура, скажімо, співучасть суддів 

апеляційного суду… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Вони вже розказали, вас просто не було, Руслан 

Михайлович. Вони вже дали відповідь. Вони досліджували, в найближчий 

час вони не виключають аналогічне подання щодо суддів апеляційного суду.  

Правильно я процитував позицію  Генеральної прокуратури? Чи є… 

 

______________. Внесено в реєстр, розслідується, і звичайно буде 

прийнято рішення.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто ще з колег хоче запитання якісь поставити до 

Світлани Іванівни, представників прокуратури чи Голови Верховного Суду? 

Немає.  
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Тоді завершуємо цю стадію. Хто хоче в обговоренні цього питання 

виступити, будь ласка. До 3 хвилин. Теж немає.  

Будь ласка, Василь Іванович Німченко.  

 

НІМЧЕНКО В.І.  Уважаемые коллеги! Первое, что я хотел бы сказать, 

что заседает Комитет правовой политики, мы должны жестко и четко стоять 

на правовой платформе. Все я понимаю. И мы все понимаем. Да, есть 

вопросы, есть проблемы и есть  вопросы к судебной системе. Никто это не 

оспаривает. Если виновен человек, он должен нести ответственность.  

Но вместе с тем я  хотел бы акцентировать внимание, что  это 

четвертое дело,  которое рассматривается у нас на заседании комитета. И вы 

были тогда свидетелями, когда мы говорили… И когда прокурор сказал, что 

апелляционная инстанция отменила, оказалось, он  блефовал здесь. Потому 

что по одному  из судей  определение  апелляционной инстанции было  

оставлено в силе. Почему не согласились с представлением Генерального 

прокурора. То есть в очередной раз подвели Виктора Ивановича, который 

работает   в правильном направление и изобличает, привлекает. Все это 

правильно, но нельзя ж подводить… и работать  исключительно на правовой 

основе. Давайте, у нас есть принцип презумпции невиновности или его нет? 

Если он есть, он выписан в Конституции, и если вышестоящая инстанция, 

проверяя действия судьи, а  это здесь проверяли действия  судьи, правильно 

ли оно избрала меру пресечения, я не зря спросил. И вышестоящая инстанция 

сказала: да, правильно была избрана мера пресечения. Почему? Для 

практиков скажу,  для теоретиков  тоже – ризики. Что имела   в виду судья, 

вот здесь я слышал, что такое "ризики". Люди без определенного места 

жительства где-то там было,  может быть, не знаю, я не  вхожу в оценку. Но 

перед дилеммой стоял  судья, должны  рассматриваться. И обвинение 

предъявляла не судья, и обвинения и материалы готовила не судья. На стол 

судьи положили документы, обвиняя людей в тяжком преступлении. Где эти 

лица? Почему они не подозреваемые?  Мы сейчас говорим об оценочном 
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понятии с точки зрения судьи. Что должна была судья здесь  сделать, исходя  

из тех обстоятельств? Это первое. 

И второе. Когда мы говорим о том, что не отменен вердикт, который 

вынесен судьей, и он был предметом  ревизии вышестоящей инстанции. Для 

любого практика, для любого юриста это однозначно. Мы говорим о том, что 

при институте принципа невиноватости, конституционного, 

основоположного, защищая права человека, мы не можем говорить об 

обвинении такого человека в заведомо не правосудных действий, заведомо 

не правосудным решением. Если мы попираем эти все принципы, тогда все. 

Но поскольку здесь, я все-таки уверен, что у нас этот принцип в государстве 

действует и должен действовать, я хотел бы об этом сказать коллегам, что 

такие наши нормы, такие процедуры, такие предписания основного закона, 

которым является Конституция. Спасибо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Василь Іванович.  

Якщо можна, виключіть, будь ласка, мікрофон, бо фонить, у вас ……… 

мікрофон.  

Будь ласка, Борис Альбертович Філатов. 

 

ФІЛАТОВ Б.А. Уважаемые коллеги, так получается, что я с Василием 

Ивановичем все время дискутирую. На самом деле у нас с ним 

идеологические расхождения, может мы чуть остры в оценках. Но я каждый 

раз повторяю, то есть я как лицо, которое тоже без основания обвинялось в 

организации массовых беспорядков,  меня правда не успели бросить за 

решетку, мне пришлось сидеть, спасаясь от арестов, полтора месяца за 

границей. Поэтому я бы все-таки говорил формально, давайте мы уйдем как 

бы от демагогических вопросов, есть проблемы, есть дилеммы и все 

остальное. В действительности мы все прекрасно понимаем, что сейчас, в 

настоящий момент, решается вопрос не виновности и не виновности, а 

решается вопрос ареста и неареста. Поэтому давайте, если, как бы, 
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уважаемый коллега пытается этот вопрос формализовать, то я бы хотел его 

формализовать в другую сторону. Мы все прекрасно понимаем о чем идет 

речь, поэтому я думаю, что у нас Игорь Александрович как основной 

докладчик может всем объяснить позицию достаточно квалифицированно, 

как практикующий адвокат. Спасибо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми обов'язково дамо підкомітету слово вкінці. 

Тільки, якщо можна, ще в обговоренні хто хоче виступити, а потім вже 

перейдемо до прийняття рішення. Немає бажань?  

Будь ласка, Сергій Владиславович Соболєв. 

 

СОБОЛЄВ С.В. Це обговорення, звернення до особи, стосовно якої ми 

зараз розглядаємо ці питання.  

Ви знаєте, що я чекав у виступі від судді.  Що да, я розумію, змінилися 

обставини, я зараз проаналізувала все, що сталося в країні. Я розумію сотні 

жертв на Майдані, яких розстрілювали без вини, я розумію тисячі, які 

загинули на фронтах, я розумію те, що сталося із злочинним режимом, який 

фактично зрадив, втік за кордон, віддав територію країни, закликав сюди 

вводити путінські війська. Я розумію, що ці всі обставини, от зараз, коли я це 

все розумію, я розкаююсь, я розумію, що я натворила. Після цього, можливо, 

у когось би і були якісь сумніви. А так ви виступаєте, виходить все 

правильно. Тобто правильні були жертви, правильно розстрілювали, далі 

правильна була окупація цієї території, все, що відбувається, все правильно. І 

ви не бачите, у вас підозри немає, хоча б на хвилину задуматись, що кожен 

вчинок отаких, як ви, вів до того, що сталося з країною. І ви не 

розкаюєтесь… Це навіть не питання вас, це риторичне питання, бо я чекав це 

у вашому виступі. Дякую.  

 

КУШНІР С.І.  Можна я відповім? 
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СОБОЛЄВ С.В. Да не треба відповідати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка,  це не потребує виступу, це виступ-

Обговорення, ми вже закінчили питання.  

Хто ще хоче виступити, шановні колеги? Якщо немає… Ще Наталія 

Василівна Новак хоче і Черненко, так? Ні?  

Наталія Василівна Новак. 

 

НОВАК Н.В. Шановні колеги! Обговорювали, дійсно, яка провина 

людини, обговорюємо питання запобіжного заходу. Безумовно, я думаю, що 

вона заслуговує на покарання і суд прийме відповідне рішення, але ми зараз 

скажемо про запобіжний захід. Якщо ми хочемо, дійсно, приймати адекватні, 

законні рішення ми повинні діяти виключно в рамках закону. Ми знаємо, що 

зараз людина має постійне місце проживання, людина ходить до 

прокуратури, у неї є малолітня дитина. Тому, відповідно, запобіжний захід 

арешт він не зовсім відповідає тій ситуації, яка є.  

Тому я пропоную перейти до голосування і визначитись голосуванням 

хто "за"… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хто ще хоче виступити? Далі, дам пояснення.  

Будь ласка,  Дмитро Анатолійович.  

 

_______________. Горбатюк, дозволите… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Не треба, ми все розуміємо тут, просто… Дмитро 

Анатолійович, будь ласка,  хвилину,  і будемо тоді визначатись. Правильно 

розумію? 

 

СТОРОЖУК Д.А. Два коментаря. Перший. Василю Івановичу, з 

приводу того, що прокуратура і міліція подавали подання, але саме суддя 
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приймає рішення. Якщо ми піднімемо відеозапис того судового засідання, 

коли суддя витягувала з пустої справи, зі слідчого хоча б слово 

обґрунтованості підозри, у  вас би зняли всі питання. А стосовно того, що ми 

зараз встановлюємо факти, що хтось має постійне місце проживання 

малолітніх дітей, давайте викличемо сюди зараз товаришів Юрченка і 

Овсієнка і спитаємо хто в нього, які малолітні діти, роботи і приватні 

підприємці. Тому це все було в судовому засіданні, я як свідок про те можу 

запевняти на 100 відсотків. А зараз давайте не перетягувати ситуацію. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитро Анатолійович.  

Шановні колеги, ми не вступаємо один з одним у дискусію, вибачте, це 

не повноваження комітету. Повноваження комітету – чітка визначеність із 

законодавством, із Законом про Регламент і… Між собою ми не дискутуємо. 

Андрій Помазанов, будь ласка. Давайте оперативніше, бо ми вже 

затягнули… 

 

ПОМАЗАНОВ А.В. Ви знаєте, після останнього виступу я не 

втримався, не хотів вступати у цю дискусію взагалі, але дійсно наша от 

суддя, яка тут присутня, дуже гарно апелювала от нормами права і тому 

подібне, як у неї є малолітня дитина, як вона гарно все приймала, все 

відповідно до вимог законодавства. Але я особисто приймав участь у 

десятках таких судів, коли людей безвинних, яких затримали невідомо в 

якому місті, взагалі віддаленому від місця, де, за їх думкою, відбувалися 

масові заворушення, і їхні малолітні діти по 2, по 3 роки спали на лавках в 

суді і плакали: "Папу, не забирайте у мене папу!" І якщо такі люди зараз 

будуть плакати і розказувати, що у неї малолітня дитина – треба було думати 

раніше!  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
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Прошу, якщо можна, без емоцій, тому що ми повинні приймати 

зважене, розумне і законне рішення.  

Будь ласка, Сергій Алєксєєв. І далі – Лапін. 

 

АЛЄКСЄЄВ С.О. Шановні колеги, я хочу наголосити на тому, що 

Верховна Рада лише дає згоду на арешт та затримання, а всі ці обставини 

розглядає суд, коли він вирішує питання про арешт та затримання. Ми зараз 

лише вирішуємо питання зняття суддівського імунітету, не більше того. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігор Лапін. Дальше будемо визначатись. Будь ласка, 

від підкомітету позицію, якщо можна. Озвучте її під стенограму, це важливо.   

 

ЛАПІН І.О.  Шановні колеги, значить, пропонується такий висновок, 

вам вирішувати підтримати чи не підтримати. Значить, за Дорученням 

Голови Верховної Ради від 27.03.2015 року Комітет Верховної Ради з питань 

правової політики та правосуддя розглянув на своєму засіданні відповідно до 

статті 220 Регламенту Верховної Ради України Подання Генеральної 

прокуратури України підтримане та внесене до Верховної Ради України 

Головою Верховного Суду України щодо надання згоди затримання та арешт 

судді Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір Світлани Іванівни. 

До Верховної Ради України 26.03 надійшло подання Генеральної 

прокуратури України вихідний номер 17/1/1…  

Про що? Резолютивну? Ну, давайте. Пропоную, значить, визнати 

таким, що відповідає вимогам частини першої статті 220 Регламенту 

Верховної Ради України та може бути підтримане подання Генеральної 

прокуратури України підтримане та внесене Головою Верховного Суду 

України про надання згоди т а затримання, та арешт судді Солом'янського 

районного суду міста Києва  Кушнір Світлани Іванівни.  Як доповідаючого 

прошу призначити голову комітету. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, дозвольте мені кілька слів 

підсумувати.  

Справа в тім, що давайте повернемося до тих повноважень, які для нас 

визначив Закон про Регламент Верховної Ради, Закон про комітети Верховної 

Ради України. Ми, тут  Ярослав Михайлович сказав про те, що він формально 

мав відповідність до чинного законодавства оглянути ті матеріали, подання 

Генерального прокурора і підтримати або не підтримати. Ми в своїх 

повноваженнях  ще більш формально звужені, так. Ми можемо тільки тепер 

процедуру того, в якій спосіб воно було оформлено прокуратурою і подано 

до Голови Верховного Суду було. В якій спосіб Голова Верховного Суду 

підтримав чи не підтримав відповідне подання і вніс його до Верховної Ради. 

І чи може комітет запропонувати парламенту розглянути зважаючи на те, що 

не була чи відповідно була порушена встановлена законодавством 

процедура. От весь обсяг наших повноважень. 

Ще раз, тут кілька разів колеги про це говорили. Ми вже неодноразово 

під час попередніх розглядів таких логічних питань, про це з вами 

домовлялися. І вже домовлялися про те, що ми навіть не будемо до цього 

повертатися. Ми не обираємо міру запобіжного заходу. Більш того, ми не 

знаємо з якою мірою запобіжного заходу до суду буде звертатися 

прокуратура. Ми ще не знаємо про це. Може, не вважатимемо за недоцільне, 

наприклад, застосовувати ту міру запобіжного заходу, про яку сьогодні ми 

дискутуємо. Але ми даємо їм таку можливість для того в тому випадку, якщо 

вони вважатимуть за доцільне в разі, і, якщо і надалі суддя ухилятиметься від 

слідчих дій, застосувати таку міру запобіжного заходу. Це їхнє право. Чи 

погодиться з цим суд чи не погодиться, ми не знаємо. Ми бачимо в якій 

спосіб, яка вже практика є оскаржень судових рішень, і в тому числі по тих  

дозволах, які надала Верховна Рада щодо суддів Печерського суду міста 

Києва. Це питання не нашої компетенції. Наше зараз з вами завдання і задача 

– надати парламенту відповідну можливість прийняти вдумливе, як на мене, 
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абсолютно  законне рішення, зважаючи на те,  чи порушений, чи не 

порушений законодавчий порядок і  процедура, визначена Законом  "Про  

Регламент Верховної Ради". Все.  

І давайте надалі не дискутувати з приводу того, що не є нашими 

повноваженнями, щоб ми не забирали в себе час і зрештою-решт не 

пересварилися і не встановлювали небажану дискусію в середовищі  нашого 

комітету. Я вважаю, що давайте ми не відходити від цієї практики. Чи 

достатньо  аргументів у тому числі  нашому висновку, буде визначати 

сесійна зала, як вона це робить зазвичай. Кожний із нас є представником тієї 

чи іншої  політичної фракції чи групи позафракційних. Очевидно, перед 

розглядом  попередньо в фракціях і позафракційні  завтрашніх питань 

порядку денного, якщо ці питання будуть завтра в порядку денному, кожен 

визначиться, як йому поінформувати фракцію і напевне зорієнтувати її щодо 

доцільності чи недоцільності  підтримки відповідного подання, внесеного 

головою Верховного Суду. 

Якщо немає інших питань з цього приводу, я би просив той проект 

висновку, який запропонував підкомітет, підтримати, а далі в сесійному залі 

кожен з нас і, відповідно, ті фракції, які ми представляємо, мають право 

визначатися як вважають за доцільне щодо підтримки чи не підтримки цього 

проекту висновку і відповідного подання голови Верховного Суду України.  

Якщо немає інших пропозицій, я ставлю проект висновку щойно 

озвучений головою підкомітету на голосування. Хто за те, щоб підтримати 

такий проект висновку і надати його на розгляд парламенту, прошу 

визначатися шляхом голосування? Хто – "за", я прошу підтримати.  

Пане секретар  комітету… Вибачте…. секретар засідання комітету, 

прошу порахувати.  

Хто проти? Один проти, бачу. Хто утримався?  

Результати голосування. 20 приисутніх членів комітету проголосували 

в наступний спосіб: 17 членів комітету проголосували "за", олин член 
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комітету проголосував "проти", двоє членів комітету утримилися. Рішення 

прийнято.  

Дякую всім пристунім за участь в засіданні комітету. При нагоді завтра 

запрошую на засідання Верховної Ради відповідно і Голову Верховного 

Суду, представників Генеральної прокуратури, і Кушнір Світлану Іванівну. 

Попередньо такого роду розгляд питання планується на 12 годину 30 хвилин 

після перерви на ранковому засіданні. Я думаю, що додатково ми вас ще 

повідомимо. Дуже дякую. 

Можемо приступати до наступних питань порядку денного, якщо немає 

заперечень у членів комітету. Дяку всім присутнім за участь у засіданні. 

Шановні колеги, оскільки багато хочуть тікати, і щоб кворум був, 

давайте тоді розглянемо це питання, яке ми внесли додатково до порядку 

денного, бо воно завтра буде стояти в порядку денному. А решту вже будемо 

дивитися, як ми можемо розглядати, бо воно завтра нас не підпирає.       

(Шум у залі)  

Немає заперечень? Хто за те… Тоді хто за те, щоб підтримати внесення 

змін до порядку денного, і це питання розглянути зараз другим? Будь ласка, 

хто "за"? Проти? Утримався? Одноголосно. 

Давайте ми порадимося, в який спосіб. Є у нас голова підкомітету, яка 

готова запропонувати позицію. Але я думаю, що було б логічно, якщо б ми 

скористалися нагодою – присутністю В'ятровича Володимир Михайловича. 

Це голова Українського інституту національної пам'яті, який очевидно дасть 

нам пояснення щодо цього законопроекту, оскільки інститут долучався до 

його розробки. І саме він пропонував суб'єкту праву законодавчої ініціативи 

внести його на розгляд парламенту. Якщо немає заперечень, будь ласка, до 3 

хвилин Володимир Миколайович, підсядьте, Михайлович, вибачте. Сядьте, 

будь ласка ближче, якщо можна. Натисніть червону кнопочку, білу кнопочку, 

точніше, чи чорну для того щоб велась стенограма. Дякую. 
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В'ЯТРОВИЧ В.М. Доброго дня, панове депутати! Дозвольте коротко 

представити законопроект, який розроблений за участю Українського 

інституту національної пам'яті, за участю представників громадськості. Він 

називається "Про засудження комуністичного та націонал-соціалистичного 

міліцейського** тоталітарних режимів та заборону пропаганди їхньої 

символіки". По суті, головні положення цього закону є викладені вже в самій 

назві. 

Отже, ключовими є такі дві речі. Мова йде про визнання на 

законодавчому рівні злочинними комуністичного та міліцейського** 

тоталітарних режимів, відповідно їхнього засудження. І мова йде про 

заборону пропаганди їхньої символіки. Хочу уточнити дуже важливу деталь, 

в яку дуже часто, на жаль, вносять плутанину журналісти, говорячи, що закон 

забороняє комуністичну ідеологію. Мова не йде про забороно ідеології, ми 

вважаємо, що абсолютно неприпустимо говорити про заборону ідеології. 

Мова іде про заборону пропаганди символіки комуністичної та нациських 

тоталітарних режимів. 

Додам лише коротко, що аналогічні закони є прийняті в Польщі. В 

Польщі положення, такі ж положення закону імплементовані  в Конституцію, 

аналогічні закони прийняті в Чехії, Литві, Латвії та Естонії. 

Якщо потрібні якісь деталі, то. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Які запитання є до доповідача?  

Будь ласка, Василь Іванович Німченко має запитання до В'ятровича 

Володимир Михайловича. 

 

НІМЧЕНКО В.І. Можем не спешить, можем вообще не обсуждать, 

давайте проголосуем… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, запитання. 
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НІМЧЕНКО В.І. Да, я хочу задать вопрос.  

Вы знаете о том, что решение той же Чехии, той же Турции, где  

коммунистическая идеология была предметом рассмотрения в Европейском 

суде, и признали неправильным такие решение. Поскольку вести речь о том, 

о символике, это есть ничто иное, как решение идеологии. Преследование по 

идеологическим вопросам у нас не допускает 15 статья Конституции. И 

может иметь место только тогда, когда есть, приговором установлено, что 

это есть приступная организация. Типа, как мы знаем, это российская 

организация, которая была признана на Ближнем Востоке. 

Скажите, пожалуйста, у вас есть, вот вы здесь заявили имени 

громадскости. Что такое громадскость? Вы знаете что? Громадскость – это 

есть референдум. Знаете вы это, да? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Василь Іванович, дякую. 

 

НІМЧЕНКО В.І. Пожалуйста, дайте ответ. Есть ли приговор… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Володимир Михайлович, до однієї хвилини. 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Наскільки я знаю, Туреччині повезло, вона не була 

комуністичною державою, жодних антикомуністичних законів приймати їй 

не довелося. Що стосується, що стосується антикомуністичного закону в 

Чехії, він залишається чинним. Що стосується нашого закону, він не 

забороняє ідеології, ще раз кажу, мова іде про заборону поширення 

пропаганди і символіки.  

Що стосується розробки з громадськістю. Даний законопроект 

розроблений в рамках проекту "Реанімаційний пакет реформ" і, якщо вас 

цікавить, тоді експерт "Реанімаційного пакету реформ" Сергій Рябенко, який 

може щось додати з приводу цього законопроекту. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Є потреба, щоб експерт? Немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає. 

Будь ласка, яке ще запитання є в когось до доповідача? Дякую. 

Будь ласка, будь ласка, виключіть червону кнопочку, щоб не фонило. 

Хто хоче з членів комітету. А, вибачте, голова підкомітету, якщо 

можна, Наталія Василівна Новак. 

 

НОВАК Н.В. Підкомітет розглянув. Ми дійсно бачимо, тут не йде мова 

про заборону, йде мова про засудження. Тому пропонуємо проголосувати в 

першому читанні за основу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Хто із членів комітету хоче взяти участь в 

обговоренні цього питання? Якщо немає давайте приступати до прийняття 

рішення. 

Хто за те, щоб підтримати озвучений головою підкомітету висновок 

щодо того, щоб підтримати даний законопроект і рекомендувати Верховній 

Раді прийняти його за основу прошу визначатись шляхом голосування. 

Хто – "за"? Проти? Утримались? Одноголосно. Ні. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А? Вибачте. Ще раз тоді. Хто – "за"? Проти? Двоє 

проти. Олександр Михайлович, ви проти?  

 

ГРАНОВСЬКИЙ О.М.  Ні,  я за… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз, будь ласка, шановні колеги. Хто – "за"? 

Опустіть, будь ласка, руки. Хто – "проти"? Один проти. Хто утримався? 
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Результати голосування: 20 присутніх, 19 – за, проти – 1, утримались – 0. 

Рішення прийнято.  

Дякую присутнім.  

Шановні колеги, я пропоную наступне питання досить оперативніше 

розглядати, якщо немає заперечень. 

 

_______________. (Не чути)   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні-ні. Давайте там, де ми основні, основні 

оперативніше. 

(Загальна дискусія)  

Будь ласка, з процедури Леонід Ємець. Тільки дуже коротко. 

 

ЄМЕЦЬ Л.О. Шановні колеги, давайте, для того, щоб ми прискорили, 

ми всі розуміємо, що у нас там зараз відбувається дуже теж важливі для нас 

події. Давайте ми зараз по кожному питанню нехай зачитає доповідач 

висновок, і у випадку, якщо хтось не згоден з резолюцією, тоді… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте приступати, бо ми самі в себе забираємо час. 

Будь ласка, третє, точніше, питання в порядку денному – проект Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо нотаріальних послуг в 

органах місцевого самоврядування села, селища незалежно від наявності 

нотаріуса) за реєстраційним номером 1041, автор – суб'єкт права 

законодавчої ініціативи наш колеги Міщенко Сергій  Григорович. Доповідає 

голова підкомітету Помазанов…він бере участь. 

Будь ласка, Андрій Помазанов від підкомітету хоче зачитати проект 

висновку. 

 

ПОМАЗАНОВ А.В. Резолюція. Незважаючи на неузгодженостей 

багато в цьому  законопроекті в принципі, які висловлює також Головне 
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науково-експертне управління, ми пропонуємо комітету прийняти його за 

основу, з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Хто за те, щоб підтримати таке рішення комітету за пропозицією 

підкомітету, прошу голосувати. Хто – "за"? Проти? Утримався?  Ти 

утримався? Результати голосування: в засіданні бере участь 19 членів 

комітету, 18 проголосували "за", один – утримався, проти – 0, рішення 

прийнято. Дякую.  

Наступне питання порядку денного – це проект Закону про ініціативу 

громадян щодо прийняття нормативно-правових актів та інших рішень 

органами влади за номером 1140. Суб'єкт права законодавчої ініціативи 

колега Суслова, доповідатиме голова підкомітету Агафонова. Оскільки її 

немає, я з вашого дозволу зачитаю проект висновку комітету, підготовлений 

підкомітетом, а саме його резолютивну частину, як ми домовились. Оскільки 

у вас на руках є всі вмотивувальні частини всіх висновків нашого комітету.  

Пропонується рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

про ініціативу громадян щодо прийняття нормативно-правових рішень 

органами влади за номером 1140 і …… 2014 року, поданий народним 

депутатом Сусловою, за результатами розгляду в першому читанні 

відхилити. Доповідачем з цього питання пропонується під час розгляду 

визначити, чомусь, Міщенка, а не голову підкомітету. А, Сергій Григорович, 

ви готували висновок. Ви хочете може виступити? (Загальна дискусія) 

 Хай доповідає Агафонова. Я теж вважаю, що треба тоді доповідачем 

Агафонову на засідання. (Загальна дискусія) 

 Правильно. Давайте так, оскільки багато хто не хоче виступати, то в 

разі, якщо Агафонова буде відсутня, то я, так як я вже зачитав, то я 

виступлю, немає проблем. Але визначити, справді треба голову підкомітету, 

бо висновок від підкомітету. Немає заперечень?  
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Хто – "за"? Прошу визначатись.  Проти? Утримався?  Бере участь в 

засіданні 18 членів комітету, всі висловились "за" – рішення прийнято. 

Наступний пункт порядку денного – це проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів щодо уніфікації та приведення до 

міжнародних стандартів законодавства в сфері інтелектуальної власності (в 

частині визначення об'єктів права інтелектуальної власності) за 

реєстраційним номером 1149. Суб'єкт права законодавчої ініціативи – наш 

колега Петьовка Василь Васильович. Доповідає голова підкомітету Ігор 

Алексєєв.  

 

АЛЕКСЄЄВ І.С.  Шановні колеги, по цьому законопроекту є висновок 

Головного науково-експертного управління, пропонується цей законопроект 

відхилити оскільки крім того, що має низку неузгодженості, він не досягає 

поставленої мети. Висновок комітету так само пропонується відхилити цей 

законопроект.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Хто за те, щоб підтримати такий висновок підкомітету запропонований 

комітету, прошу визначатись шляхом голосування. Хто – "за"? Проти? 

Утримались? Одноголосно. 18 – "за", рішення прийнято.  

19? Ні, 18, Лапін пішов.  

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Але голосував, тоді 19 – "за", вибачте. 

Наступне питання порядку денного –  проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення голосування за 

кордоном за реєстраційним номером 1198. Суб'єкт права законодавчої 

ініціативи – колега Левченко та інші.  
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Доповідає голова підкомітету Черненко Олександр Миколайович, будь 

ласка.  

 

ЧЕРНЕНКО О.М. В двох словах. Дійсно, мета законопроекту –  

збільшити можливість наших виборців за кордоном голосувати шляхом 

створення додаткових дільниць в місцях компактного проживання громадян 

виборців України, крім посольств, тобто там, де посольство не справляються, 

створювати окремі дільниці.  Мета благородна, бо, дійсно, є проблеми в 

деяких країнах. Але шляхи її вирішення цим законопроектом, ну, не зовсім 

дієві, я вивчав це питання.  

По-перше, на території окремих країн не можна, ну, без дозволу цієї 

країни, бо дипломатичні установи – це територія України, а всі інші 

культурні товариства – це територія цих країн, які не кожна країна дасть 

дозвіл. Плюс, механізм створення цих дільниць – нереальний, з точки зору 

логістики, реалізації, бюджетних коштів.  

Тому висновок такий. Повернути цей законопроект на доопрацювання, 

тому що він сирий, тобто пропозиція така.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Після історії створення, знаєте, на території Російської Федерації 420 

дільниць, я думаю, що ця тема  не повинна була підніматися. Але, бачу, вона 

знову піднімається. Я особисто підтримую такого роду висновок підкомітету, 

запропонований комітету.  

Прошу колег теж підтримати. Хто – "за", прошу визначатися. Проти? 

Утрималися? Результати голосування: 18 –  "за". Рішення прийнято. Дякую. 

Наступне питання порядку денного – це проект закону про внесення 

змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" (щодо 

порядку проведення голосування в установах виконання покарань або 

слідчих ізоляторах) за номером 1214. Бублик та інші наші колеги є 

співавторами закону.  
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Доповідає голова підкомітету Олександр Миколайович Черненко. Будь 

ласка. 

 

ЧЕРНЕНКО О.М. Тут теж благородна мета, щоб не було фальсифікацій 

під час голосування в ізоляторах  і в колоніях, заборонити виборцям, які там 

є, голосувати за мажоритарних кандидатів, а лише за списки. Бо сьогодні, 

дійсно, на це голосування можна вплинути. Але, перше, це порушує рівне 

виборче конституційне право, бо всі виборці мають однакові права. Тому тут 

вже є порушення Конституції. І друге, більше політичне, те, що все-таки 

думаю, що буде виборча реформа і ми перейдемо до пропорційної, чистої 

системи відкритих списків і це питання відпаде саме собою, мажоритарних 

округів не буде як таких. Тому пропозиція підкомітету, хоча підтримана не 

всіма, рекомендувати  відхилити даний законопроект. Хоча я знаю, що є 

позиція, особливо мажоритарних депутатів, не відхиляти, але по Конституції 

всі мають виборчі рівні права. Тому, якщо виборець поза СІЗО голосує, 

звичайно виборець і за список, і за мажоритарщика, то позбавляти інших 

такого права це анти-конституційно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я можу сказати тільки свою позицію. Відверто 

кажучи, ця проблема, вона все ж таки потребуватиме якогось вирішення і ми 

змушені будемо до неї повертатися. Очевидно, коли ми будемо комплексно 

змінювати виборче законодавство, бо ми вже з вами домовилися і взяли на 

себе таке зобов’язання, в тому числі в рамках коаліційної угоди. В який 

спосіб ми це будемо робити, як вирішувати це питання, побачимо, яким 

чином вийдемо. Просто це питання не актуальне зараз, а на перспективу ми 

змушені будемо якимось чином думати як його вирішувати, бо об'єктивно, на 

превеликий жаль, проблема є і треба її буде вирішувати. Але на цьому етапі я 

би підтримав такий висновку підкомітету. Прошу членів комітету 

визначатися.  
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Хто – "за", прошу підтримати. Проти?  Проти –  двоє, так? Троє.  Ви – 

"за", Ігор? Двоє. Тоді "проти" Македон і Німченко. Проти. 

Ще раз, хто – "за"? 

 

_______________. За що? За… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.  

14 – "за". Хто – проти? Двоє – проти. Хто утримався? Василь Іванович? 

Ви – "за". Один утримався.  

Результати голосування: 14 членів комітету – "за", двоє колег 

утрималось. І один – проти. Правильно я розумію чи навпаки? Навпаки. 

Вибачте, двоє – проти, один – утримався. Рішення прийнято. Дякую. 

Наступне питання порядку денного – це про зняття з розгляду 

законопроектів, які втратили актуальність внаслідок прийняття Закону "Про 

забезпечення  права на справедливий суд" від 16 лютого 2015 року. 

Шановні колеги, я коротенько доповім. Ну, насамперед, пам'ятаєте, ми 

домовились про те, що один із законопроектів ми взяли як базовий – 

президентський законопроект. А інший законопроект в разі прийняття 

президентського домовились, що будемо знімати з розгляду і цілу низку 

інших законопроектів, які були з ними пов'язані з самого початку ми їх тоді 

не розглянули а рекомендували парламенту визначитися щодо їхньої долі 

після того, як  один з законів буде прийнятий в цілому.  

Оскільки зараз цей закон не просто прийнятий, а введений в дію, ми 

чекали часу поки він набуде відповідної чинності в всіх його розділах, 

статтях і положеннях. Зараз, як на мене, достатньо підстав комітету 

ініціювати перед парламентом питання щодо зняття з розгляду всіх 

пов'язаних з ним  законопроектів, оскільки ці питання вже врегульовані в 

тому  законі, який набув чинності. Якщо немає іншого бачення в комітету, 

просив би колег підтримати такий проект постанови, який заздалегідь був 

розданий і я не думаю, що хтось буде заперечувати. Якщо хтось чи з членів 
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комітету, які є авторами, чи суб'єкт права  законодавчої ініціативи вважатиме 

за недоцільне і буде наполягати на тому, щоб його вилучити з цього переліку, 

це його право. Але комітет, як на мене, мав би ініціювати це питання.  

Немає іншої позиції, іншої пропозиції? Хто за такого роду проект 

постанови, прошу визначатися шляхом голосування. Проти? Утрималися? 

Одноголосно. Дякую, шановні колеги.  

Зараз переходимо до розгляду питань, щодо яких комітет не є 

головним. Давайте за традицією, яка у нас склалася, домовимося, що ми 

зачитуємо тільки результативну частину і голосуємо одразу, оскільки у нас 

зараз є можливість і є відповідний кворум. 

Будь ласка,  перший законопроект, це проект закону… Немає 

Супруненка, бачу.  Проект Закону про внесення змін до статті 6 Закону 

України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в 

України" щодо здійснення реєстрації місця проживання особи за заявою 

законного представника. Реєстраційний номер 1045. Колега Міщенко.  

Законопроект доповідати мав Супруненко Олександр Іванович, але 

оскільки його немає, я зачитаю проект висновку підкомітету,  який пропонує  

дійти висновку комітету, що проект, озвучений мною, поданий народним де 

путом Міщенком, не суперечить положенням Конституції України.  Хто за 

такий висновок, прошу  визначатися шляхом голосування. 

Хто – "за"? Проти? Утримався? Одноголосно. Рішення прийнято.  

Наступний проект закону, який ми повинні зараз розглянути, це… 

точніше, вибачте,  проект Постанови про Пантеон національних героїв 

(реєстраційний номер 1118).  Іллєнко колега та інші є суб'єктами права 

законодавчої ініціативи.  

Сергій Іванович Міщенко, будь ласка,  позиція  підкомітету. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не чути)  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропонує підкомітет  визначити його таким, що не 

суперечить положенням Конституції  України. Хто за такого роду висновок 

комітету прошу визначатися.  

Хто – "за"? Проти? Утримались? Одноголосно. Дякую. Рішення 

прийнято.  

Наступний – проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України (у зв'язку з  запровадженням інституту присяжних виконавців) за 

реєстраційним номером 1156. Суб'єкт права  законодавчої ініціативи – 

Мірошниченко  Юрій Романович, колега наш. Доповідає… Немає 

доповідача. Я доповім. 

Підкомітет, враховуючи відповідно обговорення, дійшов висновку і 

пропонує  комітету проект закону, озвучений мною, визнати таким, що не 

суперечить положенням Конституції України.   

Хто за такого роду проект висновку комітету,  визначаємося шляхом 

голосування. Хто – "за"? Проти? Утримались? Рішення прийнято 

одноголосно. Дякую. 

Наступний – проект Закону про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо відповідальності за злочини проти основ національної 

безпеки за реєстраційним номером 1303. Колега Тимчук –  суб'єкт 

законодавчої ініціативи. Доповідає голова підкомітету Мельниченко 

Володимир Володимирович. 

Підкомітет вносить проект висновку комітету про те, що такий проект 

закону не суперечить положенням Конституції України. Хто за те, щоб 

підтримати висновок комітету, прошу визначатись. Проти? Утримались? 

Одноголосно.  

Наступний проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

(щодо громадських об'єднань) за номером 1602. Кколега Пацкан та інші – 

суб'єкти права законодавчої ініціативи. Доповідає голова підкомітету 

Сидорович Ярослав Михайлович. 
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СИДОРОВИЧ Я.М. Вважаємо, що не суперечить даний законопроект… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за те, щоб підтримати проект висновку, 

підготовлений підкомітетом, щодо того, що цей законопроект не суперечить 

положенням Конституції, визначаємося шляхом голосування.  

Хто – "за"? Проти? Утримались? Одноголосно. Рішення прийнято. 

Наступний – проект Закону про внесення… 

 

НОВАК Н.В. Руслан Петрович, можна?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. Наталія Василівна, у вас до цього 

питання?     

 

НОВАК Н.В. Ні, ні, ні. Можна казати просто слово "не суперечить"?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, можна. Ви знаєте, тут присутні зараз 

громадські активісти, які ведуть пряму онлайн трансляцію, які… Просто щоб 

ми мали на увазі. І будуть потім звинувачувати голову комітету, що він от 

так от… Нема питань. Якщо це рішення комітету, який доручення дає це 

голові комітету, то я змушений виконувати рішення комітету. 

Хто за те, щоб ми до резолютивної частини в скороченому вигляді 

тільки підходили під час озвучування? Будь ласка, хто – "за", прошу 

визначатись. Одноголосно, дякую за підтримку, шановні колеги. 

Наступний  проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (щодо громадських об'єднань) за номером 

1306 (Пацкан та Горват). Ой, вибачте, 1603, це погано бачу. 1603, Пацкан і 

Горват. Доповідає голова підкомітету Сидорович.  

Будь ласка, Руслан Михайлович. 
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СИДОРОВИЧ Р.М. Вважаємо, що даний законопроект суперечить 

положенням Конституції і слід його відхилити. Є питання? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна тоді озвучити? 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Чому суперечить? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Значить, даний законопроект суперечить 

Конституції в тій частині, що вилучення адміністративної відповідальності за 

діяльність громадських об'єднань без їх державної реєстрації, так само 

діяльність громадських об'єднань, які ліквідовані за рішенням суду, а так 

само, які не легалізовані, або примусово розпущені за рішенням суду, але 

продовжують діяти. Так само участь в діяльності таких громадських 

об'єднаннях, фактично створює правову прогалину. Оскільки, якщо…  

Даним законопроектом пропонується вилучити статтю 186-5 Кодексу 

про адмінправопорушення, якою встановлена відповідальність за 

керівництво об'єднанням громадян, яке не легалізувалося у встановленим 

законом порядку, чи якому відмовлено у легалізації, або яке примусово 

розпущене за рішенням суду, але продовжує діяти, так само участь у 

діяльності таких об'єднань.  

Вважаємо, що даний законопроект не відповідає вимогам Конституції, 

оскільки встановлює правову прогалину, яка полягає у тому, що можлива є 

діяльність, яка є за межами правового поля, в тому числі, яка є ліквідована за 

судовим рішенням. Проте виключається сама відповідальність, тобто 

створюється презумпція неправомірності діяння за яке не передбачене 

законом відповідальність, що порушує принцип верховенства права.  

У зв'язку з цим крім того, стосовно не конституційності даного 

законопроекту, кореспондує і до рішення Конституційного Суду від 2 
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листопада 2004 року, де верховенство права вимагає від держави його  

втілення в правотворчу та правозастосовну діяльність, абзац другий, 

підпункту 4.1, пункту 4 мотивувальної частини рішення.  

Європейська комісія за демократію через право, Венеційська комісія, 

одним з елементів забезпечення принципу верховенства права називає 

законність, яка встановлює, що закони не повинні виконуватись, що 

однаковою мірою стосується як державних органів так і громадян. Законність 

також означає, що ніхто не може бути покараний, інакше як за порушення 

закону і при цьому сам закон не може бути порушений безкарно. Тобто в 

даному випадку ліквідовується відповідальність за порушення закону. У 

зв'язку з цим вважаємо, що даний законопроект є неконституційним.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я попросив просто голову підкомітету трошечки 

затягнути час, бо в нас нема кворуму. Зараз одна людина, ми шукаємо… 

Давайте одну хвилинку почекаємо. Якщо не буде, значить тоді  будемо 

змушені припиняти засідання. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Отак от на неконституційному… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, бачите, Руслан Михайлович, ви там колезі справу 

притримали, а він швиденько втік і телефон відключив. Ну, може, обідився. 

 

_______________.  А, де ж наші зами?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Один є, порядний, відповідальний, а решта, бачите, 

зайняті іншими якимись важливими повноваженнями і дорученнями. Я  ж не 

можу… (Загальна дискусія) 

 Дякую. Хто за такий проект, хто за проект висновку підкомітету, 

озвучений щойно головою, дякую. Будь ласка, прошу визначатися. Проти? 

Утримались? Одноголосно. 
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Наступний проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

(щодо удосконалення захисту професійної діяльності журналістів) за 

номером 1630. Кондратюк та інші – суб'єкти права законодавчої ініціативи. 

Доповідає Міщенко Сергій Григорович. 

Пропонується визнати його таким, що не суперечить Конституції 

України. Хто – "за"? Проти? Утримався? Немає.  

Ви – кворум. Якщо можна, буквально, 5 хвилин, ми зараз закінчуємо. 

Наступне питання порядку денного... Рішення прийнято за протоколом. 

Це проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 

введення процедури медіації) за реєстраційним номером 1666, Кисельов та 

інші. Доповідає Агафонова. Немає Агафонової. Я озвучую, вони пропонують 

від імені підкомітету визнати його таким, що не суперечить положенням 

Конституції України.  

Хто за такий висновок, прошу визначатися. Проти? Утрималось? 

Рішення прийнято одноголосно. Дякую. 

Наступний – проект Закону про внесення змін до статті 7 Закону "Про 

оренду землі" (щодо удосконалення порядку переходу права на оренду 

земельної ділянки у разі набуття права власності на розташовані на ній 

житловий будинок, будівлю або споруду) за номером 1680. Доповідає 

Міщенко.  

 

МІЩЕНКО С.Г. Не суперечить.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропонується підтримати проект висновку 

підкомітету про те, що цей законопроект не суперечить Конституції України. 

Хто – "за"? "Проти"? Утрималися? Одноголосно. Рішення прийнято. Дякую. 

Наступний проект Закону про внесення змін до Кодексу про 

адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за 

порушення у сфері морського та річкового транспорту) номер 1682. 

Доповідає Ківалов. Я за його відсутності озвучу позицію підкомітету. 
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Пропонується визнати його таким, що не суперечить положенням 

Конституції України.  

Хто за такий проект висновку комітету, визначаємось. Хто – "за"? 

"Проти"? Утрималися? Одноголосно.  

Наступний  проект Закону  про внесення змін до Закону України "Про 

оцінку майна, майнових прав та професійно-оціночну діяльність України" 

(щодо скасування оцінки спадщини для найближчих родичів) за номером 

1697. Помазанов, колега, будь ласка. 

 

ПОМАЗАНОВ А.В. Не суперечить нормам Конституції. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за такий проект висновку про те, що не 

суперечить, прошу визначатися. "Проти"? Утрималися? Одноголосно. 

Наступний  проект Закону про внесення  змін до деяких законодавчих 

актів щодо проведення у відповідність національного законодавства з питань 

охорони прав на винаходи та корисні моделі до міжнародних стандартів 

(реєстраційний номер 1765). Доповідає Ківалов. Я за його відсутності озвучу 

позицію підкомітету про те, що він не суперечить положенням Конституції 

України.  

Хто за такого роду висновок, прошу визначатися. Проти? Утрималися? 

Одноголосно. Дякую. 

Наступний  проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

(щодо прав громадян під час проведення мирних зібрань) номер 1779. 

Сугоняко та інші – суб'єкти права законодавчої ініціативи.  

Черненко доповідає.  

 

ЧЕРНЕНКО О.М. Не суперечить Конституції. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу підтримати проект висновку комітету про те, 

що він не суперечить положенням Конституції України.  
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Хто –  "за"? Проти? Утрималися? Рішення прийнято одноголосно.  

Наступний проект Закону про внесення змін до Прикінцевих положень 

Закону "Про застосування амністії в Україні" (щодо повної реабілітації 

політичних в'язнів) номер 1781. Доповідає Міщенко. 

Пропонується підтримати проект висновку про те, що цей 

законопроект не суперечить положенням Конституції України.  Хто – "за"? 

"Проти"? Утрималися? Рішення прийнято одноголосно.  

Наступний проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо права інтелектуальної власності на службові твори за номером 

1812 (Алєксєєв, Сторожук – автори). Доповідає Ківалов. За його відсутності я 

озвучу позицію підкомітету про те, що цей законопроект не суперечить 

положенням Конституції України. 

Хто за такий проект висновку, прошу визначатись. Проти? 

Утримались? Одноголосно. Рішення прийнято. Дякую. 

Наступний проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо службових творів, творів, створених за замовленням та при 

виконанні робіт за номером 1812-1 (Семенуха та інші). Проект висновку 

підготовлений колегою Ківаловим. Я озвучу про те, що і цей законопроект не 

суперечить положенням Конституції України. 

Хто – "за", прошу визначатись. Проти? Утримались? Одноголосно. 

Рішення прийнято. 

Наступний проект Закону про внесення змін до Кримінально-

процесуального кодексу України (щодо термінологічного та організаційного 

вдосконалення) за номером 1825 (колега Лубінець – автор_. Шпенов, колега, 

доповідає. Його немає, але я озвучу проект висновку підкомітету про те, що 

цей проект Закону не суперечить положенням Конституції України.  

Прошу визначатись шляхом голосування. Хто – "за"? Проти? 

Утримались?  Одноголосно. Рішення прийнято. 

Наступний проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

України (щодо посилення відповідальності за доведення до банкрутства) за 
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номером 1856. Колега Алєксєєв підготував висновок. Але його немає, я теж 

його зачитаю про те, що цей законопроект не суперечить положенням 

Конституції України. 

 Хто за такий проект висновку, прошу визначатись. Проти? 

Утримались? Одноголосно. Рішення прийнято. 

Наступний проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

України" (щодо посилення відповідальності за доведення до банкрутства) за 

номером 1856-1. Це альтернативний. Доповідає теж Алексєєв, і теж 

підкомітет вважає, що він не суперечить положенням Конституції України. 

Хто за те, щоб підтримати висновок комітету такий? Проти? 

Утримались? Одноголосно. Рішення прийнято. 

Наступний проект Закону про внесення змін у додаток до Закону 

України "Про прокуратуру" (щодо впорядкування структури місцевих 

прокуратур Житомирської області) за номером 1858. Дзюблик, Кривенко –  

суб'єкти права законодавчої ініціативи. Доповідає Міщенко колега. 

Пропонується підтримати проект висновку підкомітету, що цей 

законопроект не суперечить положенням Конституції України. Хто – "за"? 

Прошу визначатись. Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. 

Дякую. 

Наступний проект Закону про внесення змін до статті 446 

Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за 

піратство) за номером 2008. Колега Соляр – суб'єкт прав законодавчої 

ініціативи. Підкомітету немає позиції, бо немає колеги Писаренка, я його 

озвучую про те, що він не суперечить положенням Конституції України. 

 Хто за такий проект висновку комітету визначаємося шляхом 

голосування. Хто – "за"? Проти ? Утримались? Рішення прийнято 

одноголосно. 

Наступний проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

основи національної безпеки України" щодо змін статусу держави за 
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номером 2071. Доповідає колега Соболєв Сергій В'ячеславович. 

Владиславович, вибачте, будь ласка. Заговорився. 

 

СОБОЛЄВ С.В. Не суперечить. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не суперечить. Дякую. Ви мені пробачаєте, що я не 

того члена комітету… Заговорився.  

Хто – "за", прошу підтримати. Проти? Утримались? Дякую, 

одноголосно, рішення прийнято. 

Наступний проект Закону по внесення змін до Закону України "Про 

прокуратуру" щодо конкурсного порядку відбору кандидатів на посаду 

Генерального прокурора України та виключення підстав для його 

необґрунтованого звільнення (реєстраційний номер 2098). Колега Соболєв 

Єгор та інші є суб'єктами права законодавчої ініціативи. Іллєнко – голова 

підкомітету відсутній. Я пропоную підтримати проект висновку комітету, що 

цей законопроект не суперечить положенням Конституції України. 

Хто – "за", прошу визначатися. Проти? Утримались? Рішення прийнято 

одноголосно. Дякую. 

Наступний проект висновку, це… Вибачте, проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів щодо розширення підстав для перегляду 

судових рішень у кримінальному провадженні Вищим спеціалізованим судом 

України з розгляду цивільних та кримінальних справ та/або Верховним 

Судом України за номером 2107. Пацкан та інші – суб'єкти права 

законодавчої ініціативи. Доповідає колега Шпенов, який теж відсутній. Так, 

від імені підкомітету пропонується визнати його таким, що не суперечить 

положенням Конституції України.  

Хто за такий проект висновку комітету, прошу визначатися. Проти? 

Утрималися? Рішення прийнято одноголосно. Дякую. 

Проект Закону про забезпечення права та гарантій дітей-жертв 

збройного конфлікту, воєнних дій, тимчасової окупованої території України 
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(номер 2146). Фельдман – суб'єкт права законодавчої ініціативи. Доповідає 

Наталія Василівна Новак. 

 

НОВАК Н.В. Проект Закону не суперечить… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Хто за те, щоб підтримати такий проект 

висновку підкомітету? Проти? Утримались? Одноголосно. Рішення 

прийнято. 

Наступний проект Закону про внесення змін до статті 9-2 Закону 

України "Про оперативно-розшукову діяльність" (щодо підстав для закриття 

оперативно-розшукових справ)  за номером 2153. Колега Гарбуз – суб'єкт 

права законодавчої ініціативи. Лапіна немає. Я озвучив. Позиція підкомітету 

– визнати його таким, що не суперечить положенням Конституції України.  

Хто за такий висновок комітету, прошу визначатися. Проти? 

Утрималися? Рішення прийнято одноголосно. Дякую. 

Наступний проект Закону про внесення змін до  Кримінального 

процесуального кодексу  України (щодо врегулювання окремих питань  при 

наданні  тимчасового доступу  до речей і документів) ( номер 2165).  

Романюк Роман Сергійович. 

 

РОМАНЮК Р.С.  Не суперечить положенням  Конституції України. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за такий проект висновку  комітету, прошу 

визначитися  шляхом  голосування.  

Хто – "за"? Проти? Утримались?  Проти – 1. Так, ви проти?  Ні, 

вибачте. Всі – "за". Одноголосно – "за". Рішення прийнято. 

Наступний проект Закону   про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України  щодо порядку тимчасового вилучення  

майна  та проведення обшуку (за номером 2181) ( Паламарчук, Продан – 

автори). Доповідає  колега Голубов. Але його немає.  Я  теж, з вашого 
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дозволу, озвучу позицію підкомітету  про те, що  він не суперечить 

Конституції України.   

Хто за такий висновок комітету, прошу визначатися. Проти? 

Утримались?  Рішення прийнято  одноголосно. 

Наступний проект Закону  про внесення змін до деяких  законів 

України щодо удосконалення оборонних питань (за номером 2191) (Мамчур 

– автор).  Голубов теж готував проект висновку про те, що він не суперечить 

Конституції України. 

Хто за такий проект висновку, прошу   визначатись. Проти? 

Утримались? Одноголосно. 

Наступний проект  Закону про внесення змін  до  Кримінального 

кодексу  України  щодо уточнення   окремих положень та посилення 

відповідальності за деякі злочинні діяння, які посягають на життя і здоров'я 

особи (за номером  2207) (Сташук – автор). Доповідає Писаренко.  Пропонує   

від імені комітету визнати його таким, що не суперечить положенням 

Конституції України. 

Хто – "за", прошу визначатись. Проти?  Утримались? Одноголосно. 

Дякую.  

І останній – це  проект Закону   про внесення змін до деяких законів 

України  щодо посилення соціального  захисту  дітей та підтримку сімей з 

дітьми.   

Хто – "за", прошу визначатись шляхом голосування.  Визнати таким, 

що не суперечить положенням Конституції України.  Проти?  Утримались?  

Шановні колеги,  вибачте, тільки що   мені сказали, що коли ми 

голосували чотири закони, не було  кворуму, щоб ми підтвердили 

голосуванням. Номери: 1118, 1156, 1303 і 1602.  Ми всіх визнали такими, що 

не суперечать. Просто був відсутній колега  Македон, він  вже  з'явився.  

Хто – "за", прошу визначатися.  Дякую. Рішення прийнято. 

Два коротеньких, секундочку, питання в "Різному".  
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Перше.  У  нас є колега Сторожук, який до нас долучився. Він, коли ми 

всіх визначали в підкомітети, тоді був відсутній і зараз Дмитро 

Анатолійович, будь ласка, під стенограму, де ви готові працювати, членом 

якого підкомітету?  

 

СТОРОЖУН Д.А. В підкомітеті, який очолює Алексєєв Ігор 

Сергійович, з питань органів юстиції.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Нема заперечень, щоб підтримати такий проект 

рішення? Хто за такий проект рішення, прошу визначатись. 

І останнє кадрове питання. Ви знаєте, що в зв'язку з прийняттям 

пенсійного закону у нас кілька членів, точніше, працівники секретаріату 

звільнились, на томість ми пропонуємо інших підняти вище. І тут Сергій 

Владиславович вніс одну кадрову пропозицію на головного консультанта, з 

наступними прізвищами: Кирилюк Тетяна, Храпач Ольга, Лис Ганна, Заєць 

Оксана і Іоффе Світлана. Немає заперечень? Це наші працівники, ми просто 

їх піднімаємо вище.  

Хто – "за"? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Дякую за 

підтримку.  

 

МАКЕДОН Ю.М.  Руслан, ще є одне запитання. Руслан! Руслан 

Князевич! Македон, під стенограму.  

Дивіться, ми на минулому засіданні пропустили суди і було питання у 

нас по судді Крутько. Спочатку сказали, що вона приймала рішення в 

антимайдані, потім не приймала. На момент розгляду комітетом у нас не 

було рішення і я того відкликав своє. Зараз надійшло рішення по судді 

Крутько, яке ми завтра голосуємо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Не чути)  
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МАКЕДОН Ю.М.Це Львівський окружний адміністративний суд. Але 

те рішення, яке вона прийняла, вона не дає нам зараз можливості… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо можна, завтра у вас, завтра ви маєте право 

взяти слово, вивести її за межі… Якщо ми її не підтримаємо, ми 

повертаємо…  

 

МАКЕДОН Ю.М.  Я хотів, щоб у нас була позиція комітету з цього 

приводу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Не чути) 

 

МАКЕДОН Ю.М.   Я зрозумів, дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

 

 

 


