
С Т Е Н О Г Р А М А  

засідання Комітету з питань правової політики та правосуддя 

від 04 березня 2015 року 

 

Веде засідання Голова Комітету Р.П.КНЯЗЕВИЧ 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, прошу уваги. На засіданні присутні 

19 членів комітету. Ми уповноважені для того, щоб розпочати наше 

засідання. Оголошую його відкритим.  

Сьогодні у нас чергове засідання комітету. Вчора, ви знаєте, нам 

довелося зібратися позачергово, а сьогодні планове чергове засідання, на 

якому планується розглядати цілу низку питань, з яких комітет є головним. І 

відповідно, як зазвичай, ми це робимо, ті питання, щодо яких ми не є 

головними, але мусимо визначати на відповідність Конституції ті чи інші 

законопроекти. 

Хочу зауважити, що в засіданні беруть учать Кудін Валентина 

Анатоліївна, заступник директора Департаменту  пенсійного забезпечення 

Міністерства соціальної політики; Краснолуцький Олександр Васильович, 

директор Департаменту землеустрою, використання та охорони земель 

Державного агентства земельних ресурсів України і Ромашкіна Тетяна 

Ігорівна, головний спеціаліст відділу методичного забезпечення 

реєстраційних речових прав Департаменту реєстрації речових прав  на 

нерухоме майно Державної реєстраційної служби України.  

Також акредитувались на засідання комітету двоє представників 

журналістів юридичної газети, це Желтухін Єгор – шеф-редактор і 

Полов'янська Ганна – фотокореспондент. 

Ну, і зазвичай, ми бачимо, що представники інших засобів масової 

інформації, які не акредитовані в комітеті, але акредитовані в Верховній Раді, 

мають можливість брати участь у роботі нашого комітету, засідання якого є 

відкритим. 
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Для протоколу зазначаю, що в засіданні комітету беруть участь 20 

членів комітету, до нас долучився наш колега Німченко Василь Іванович. 

 

_______________.  (Не чути)  

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. О, і Агафонова, вибачте, будь ласка. Вже 21 член 

комітету, ще долучилась Агафонова Наталія Володимирівна. Дякую. 

Вибачте, це…  

Так. Шановні колеги, на ваш попередній розсуд розданий проект 

порядку денного, який містить 18 питань і "Різне", де ми обговоримо низку 

організаційних питань. 

Які будуть пропозиції щодо такого порядку денного?  

Пропонується за основу проголосувати. 

Хто за те, щоб його проголосувати за основу, прошу визначатись 

шляхом голосування.  Хто – "за"?   Хто – проти?    Утримався?   

Одноголосно.  

В кого які пропозиції щодо доповнень, вилучень?  Застереження є? 

Немає.  Хто за те, щоб в цілому затвердити проект порядку денного, який нам 

розданий.  Хто "за", прошу визначатись.  Проти?  Утримався?  Одноголосно. 

Давайте, щоб не гаяти час, оскільки у нас  декілька членів комітету 

через кілька хвилин будуть змушені нас покинути, оскільки беруть  участь в 

інших комітетах і комісіях, то я би просив оперативно брати слово і 

оперативно  доповідати по тих питаннях порядку денного, які ми бачимо. 

 Першим на розгляд нашого комітету є законопроект, з опрацювання 

якого наш комітет є головним, а саме: проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо уточнення  повноважень нотаріусів 

та особливостей реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення (реєстраційний номер 0944), автором 

якого були народні депутати попереднього ще скликання Кулініч і  

Шаблатович. Пан Кулініч він присутній зараз, бо  він наш колега і у 
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восьмому скликані. Цей законопроект є перехідним з минулого скликання,  і 

відповідно зараз ми його розглядаємо  в другому читанні.  Якщо є потреба, 

ми можемо дати слово автору для того,  щоб він декілька слів сказав. А якщо 

немає, оскільки йде мова про  друге читання, то я би   передав слово 

керівнику підкомітету Ігорю Алексєєву, щоб  він міг доповісти позицію 

підкомітету з  приводу тих позицій, які  підкомітет пропонує комітету 

розглянути в другому читанні.  

Немає заперечень?  

Будь ласка, Ігор Алексєєв, до 3 хвилин. 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С.  Дякую. 

Шановні колеги, вам всім роздана порівняльна таблиця  до другого 

читання, і, як ви можете пересвідчитись, нашим колегою депутатом 

Кулінічем були внесені певні правки до первинної редакції.  І можу сказати, 

що законопроект  в кінцевому вигляді  став набагато якіснішим і 

прогресивнішим, навіть порівняно від первинної редакції. 

В чому основна проблема у нас  в частині реєстрації договорів оренди 

земель сільгосп. призначення? Питання в тому, що орієнтовна кількість 

договорів, які потрібно щороку  реєструвати, складає близько 1 мільйона 

договорів.  При тому існуюча кількість реєстраторів, які повинні виконувати 

ці функції, на жаль  не може забезпечити реєстрацію всіх цих договорів,           

відповідно якщо ти не зареєстрував договір оренди землі 

сільгосппризначення, у тебе виникають податкові проблеми, прокуратура 

ходить з перевірками.  

В чому основна концепція цього закону? Надати нотаріусам 

здійснювати реєстрацію таких договорів. Абсолютно підтримується така 

пропозиція, зробити кількість фактично осіб, які можуть здійснювати 

відповідні дії в рази більше. Я можу сказати, що у нас нотаріусів в країні 5,5 

тисяч це приватних, 2 тисячі ще державних нотаріусів і розширення 

суб'єктів, яких можуть зареєструвати, об'єктивно знизить ту напругу, яка є в 



4 
 

цій галузі по цьому питанню. Оскільки, на жаль, треба визнавати, що 

державні реєстратори не справляються з тими навантаженнями, які є. тут є 

об'єктивні причини, два-три реєстратори на район, особливо це в аграрних 

областях, навантаження дуже велике. 

Що ми цим зможемо досягти? Надавши можливість реєструвати 

нотаріусам, ми робимо фактично перший крок в децентралізації надання 

адміністративних послуг, плюс ми суттєво розвантажуємо реєстраторів з 

приводу виконання цих послуг і відповідно реєстратори можуть відповідно 

реєструвати інші питання, і не перевантажувати з цими питаннями.  

Я тоді ще просив би голову комітету надати слово заступнику міністра 

аграрної політики, який теж присутній, він дуже лаконічно і красномовно 

окреслить, яка проблема існує в цій галузі зараз. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую голові підкомітету.  

Справді, бачу присутній пан Лапа. Але, вибачте, будь ласка, мені не 

повідомили, видно, в останній момент ви з власної ініціативи вирішили 

завітати. Я думаю, що ми змушені будемо надати слово, людина готова 

обставини відповідні по цьому питанню доповісти. Чи буде потреба ще 

автору законодавчої ініціативи виступити, це ми вже визначимось в 

обговоренні.  

Будь ласка, до 3 хвилин. 

 

ЛАПА В.І.  Дуже дякую за надане слово. Дійсно, при всій специфіці, 

при всіх проблемах, які існують в аграрному виробництві, проблема 

реєстрації права оренди найбільша зараз для сільськогосподарських 

виробників. Ми апелювали до Кабінету Міністрів, щоб збільшували  

кількість  державних реєстраторів, вони не готові це робити, посилаючись  на 

те, що є кількість державних службовців, і ніхто бюрократію збільшувати не 

буде. Тому  на рівні виконавчої влади вирішити цю проблему неможливо на 

жаль, непоодинокі спроби були з нашого боку. Відповідна логіка полягає в 
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тому, щоб розширити коло суб'єктів реєстрації, ми давно апелювали до того, 

щоб дати можливість нотаріусам  здійснювати такі дії, а якщо порівняти із 

нинішньою кількістю реєстраторів, це дозволить в  два,  два з половиною 

рази збільшити кількість  реєстраторів і відповідно зняти проблему. 

Я просто коротко проінформую. Зараз термін реєстрації сягає півроку, 

рік  і насправді дуже великі ризики якраз зараз з цим пов'язані у зв'язку зі 

змінами до Податкового кодексу, які були внесені в грудні попереднього 

року де податкові наслідки напряму прив'язані до факту реєстрації права. 

Тобто, якщо право не зареєстроване, це означає, що сільгоспвиробники  

втрачають податкові пільги, і це означає, що виробництво втрачає ….. як 

таке, тому що  без податкових пільг воно неприбуткове.   

Тому я закликав би  і попросив би, я думаю, що, без перебільшення, від 

усієї аграрної спільноти підтримати ці правки, повторюся: найбільша 

проблема зараз в аграрному  виробництві. Якщо би ми  зараз вирішили це 

хоча б через нотаріусів, то я думаю, що, без перебільшення, всі 

сільгоспвиробники  будуть дякувати і комітету, і Верховній Раді за те, що це 

питання буде знято.  

Тут є одна невеличка технічна деталь, ми от спілкуємося з колегою з 

Держземагенства. Насправді, щоб передати цю інформацію, її треба 

оцифрувати і відповідним чином   передати пакети   реєстраційній службі, і 

вони кажуть, що в бюджеті на 2015 рік ці кошти не передбачені. Тому я 

може, якщо не буде заперечень автора суб'єкту законодавчої ініціативи, 

попросив би змінити дату  з 1 січня 2016 року можливо о 1 липня 2016 року 

для того, щоб дати можливість вже  з бюджету  наступного року здійснити 

підготовку інформації  і її передачі службі. А загалом, це зніме надзвичайно 

велику кількість питань, починаючи від того, що зараз  дві системи реєстрації 

права оренди: частина прав оренди зареєстровані в кадастровій системі, 

частина в реєстраційній службі і у нас в зв'язку з цим вже виникають питання 

рейдерства. Тому наголошую,  що це не тільки питання реєстрації,  це і 
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питання уніфікації системи прав, яка й надалі  повинна  бути єдиною, 

цілісною, комплексною. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Пан Олег Кулініч погоджується з пропозицією? Якщо можна, одну 

хвилину. 

 

КУЛІНІЧ О.І. Дякую.  

Доброго дня, шановні колеги! Я хочу сказати, що запропонована 

редакція є збалансованим документом, тому що були проведені плідні 

консультації до другого читання і з Мінюстом, і з МінАПК, і з реєстраційною 

службою. І це дійсно важливий законопроект, який на сьогоднішній день 

зніме цю напругу, яка є і з реєстрацією прав на землю. 

Тому я прошу всіх вас підтримати його із поправкою, яку щойно 

озвучив заступник міністра я як автор погоджуюсь. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Представників Державного агентства земельного і реєстраційної 

служби мають щось доповнити? 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо можна. Ну, будь ласка, в мікрофон, в мікрофон 

для стенограми. Представтесь, якщо можна. 

 

КРАСНОЛУЦЬКИЙ О.В. Краснолуцький Олександр, директор 

департаменту Держземагентства України. 

Підтримуючи повністю законопроект, Державне агентство земельних 

ресурсів, дійсно, просить, щоби цей термін відтермінувати по передачі 

земельних… по передачі інформації, яка є в кадастрі, до Державної 
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реєстраційної служби по одній простій причині.  Більшість цих документів 

були зроблені ще в 90-х роках, коли ніяких електронних даних не було. Це 

все потрібно оцифрувати, виправити помилки, на це потрібно кошти і час. І 

це навіть 1 січня 2017 року ми це… Ну, до 1 липня, яке пропонується, ми 

цього не встигнемо зробити, навіть при фінансовому забезпеченні. Тому що 

це дуже великий об'єм інформації. Ми просто просимо хоча би до 1 січня 

2017 року цей термін продовжити і зобов'язати Кабмін передбачити 

фінансування на ці роботи. Тому що без фінансування зробити ці робити не 

можливо, це мільйони помилок в кадастрі, це все перейде в реєстри і ці 

помилки так і будуть далі… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Півроку вам не вистачить? 

 

КРАСНОЛУЦЬКИЙ О.В. Півроку… Щоб ви зрозуміли, це десятки 

мільйонів державних актів, які були видані без ніяких цифрових даних. Це 

було в місцевих системах координат, це накладка на накладку.  

Якщо відкриєте публічну кадастрову карту, кожен з вас може все це 

побачити. І все це потрібно виправляти, це дуже великий обсяг робіт, це дуже 

великі об'єми робіт, тому як мінімум це рік. 

Ну для порівняння я хочу сказати, що ми починаємо це… ведемо з 1 

січня 2013 року. За цей час ми змогли зробити при фінансуванні, яке було в 

13-му році, дуже велике фінансування на було, ми змогли зробити тільки 20 

відсотків. Це дуже великий об'єм інформації, все це треба підняти, архіви 

піднімати, сканувати, цифрувати це все діло, виправляти помилки, дивитися. 

Дуже важкий, великий об'єм роботи. Тому дуже велике прохання народних 

депутатів хоча б  на 1 січня 2017 і передбачити фінансування. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Яка думка підкомітету? 
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АЛЕКСЄЄВ І.С. Шановний головуючий! Все ж таки прохання 

підтримати пропозицію, яку висловив заступник міністра АПК. Тут 

насправді все зрозуміло. Ми не ставимо ілюзій якихось. Але 1 липня 16-го 

року –   це більше року. За цей час, тим більше якщо за 13-й було зроблено 20 

відсотків, ну, ми принаймні підійдемо, принаймні до фінішу, коли поставимо 

1 липня 16-го року. Давати зайві ще півроку, ну якщо буде критична 

ситуація, ці півроку можна буде відтермінувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тобто мається на увазі, що якщо з іншого боку буде 

відповідне звернення до парламенту про доцільність продовження 

відповідного строку, то ми зі свого боку і профільний комітет зобов'язуємся 

ініціювати це питання. Я думаю, що ми тоді по факту будемо відповідно 

реагувати. Я думаю, що це компроміс, який можна буде прийняти.  

Держреєстр, не заперечує?      

Які питання до доповідачів? До підкомітету, до присутніх? Хто хоче в 

обговоренні виступити з цього питання? Немає бажаючих?  

Шановні колеги, зважаючи на те, що наш секретар зараз бере участь в 

роботі іншого комітету, де він є доповідачем по одному із законопроектів, 

нам треба визначити секретаря засідання. Зазвичай я пропоную, як у нас 

добра традиція складається, Руслана Михайловича Сидоровича на 

сьогоднішнє засідання секретарем призначити, якщо немає інших кандидатур 

і інших заперечень. Хто "за", прошу визначатися шляхом голосування. 

Проти? Утримався? Одноголосно.  

В засіданні бере участь 22 члени комітету. До нас приєднався наш 

колега Грановський Олександр. Відповідно ми можемо голосувати.  

Хто за те, щоби підтримати той проект порівняльної таблиці, який вам 

розданий з урахуванням правок нашого колеги Олега Кулініча, який 

підготовлений і внесений головою підкомітету Алексєєвим, прошу 

визначатись шляхом голосування. Хто "за", прошу голосувати. Проти? 

Утримались? Одноголосно. Рішення прийнято. Дякую за участь. 
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Наступне питання  порядку денного, шановні колеги... Ні, не далеко 

тільки. Проект Закону про протидію і запобігання сепаратизму та подолання 

наслідків сепаратиської діяльності на території України (десепаратизацію) 

(реєстраційний номер 0945), друге читання. Доповідає голова підкомітету 

Агафонова Наталія Володимирівна. Будь ласка. 

 

АГАФОНОВА Н.В. Дякую, пане голово. 

Шановні колеги, на наш розгляд надійшов законопроект, який був 

прийнятий в першому читанні. Цим законопроектом передбачено ряд 

люстраційних, ліквідаційних, конфіскаційних, освітніх і інформаційних 

заходів з приводу десепаратизації. 

 Оскільки закон він є дуже дотичним до Закону "Про очищення влади", 

який був прийнятий 16 вересня 2014 року, і в багатьох питаннях 

перетинаються, оскільки передбачає всі ті самі заходи позбавлення права 

займати певні посади і сама за коло, певне коло тих злочинів, або порушення 

тих правовідносин, які зазначалися в законі вже прийнятому, є пропозиція, і 

оскільки в даний законопроект про очищення влади був направлений в 

Венеціанську комісію і був отриманий проміжний висновок цієї комісії, де 

зазначалося, що люстраційні процеси в Україні потребують, ну, певного 

удосконалення і цей закон зараз при Мін'юсті створена робоча група, яка 

займається розробкою змін до Закону про очищення влади. Саме у зв'язку з 

цим і оскільки ці закони є, ну, за своєю суттю однаковими, пропонується 

рекомендувати Голові Верховної Ради направити цей закон також на розгляд 

Венеціанської комісії. І, таким чином, отримавши висновок, ці положення 

можуть бути або певною мірою включені в Закон "Про очищення влади", або 

ж, ну, знову ж таки ми отримаємо позицію Венеціанської комісії з приводу 

цього закону. 

 Саме такий висновок комітету пропонується подати на розгляд 

Верховної Ради.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Я тільки можу доповнити. Справді, заради об'єктивності, цей закон був 

прийнятий в першому читанні у липні місяці, а в вересні був прийнятий 

комплексний Закон про очищення влади, який у великій мірі поглинув 

частину цих положень, які вже є, інші положення врегулював дещо в інший 

спосіб. Але ви знаєте, що він був предметом розгляду Венеціанської комісії, 

яка в своєму висновку  застерегла, що будь-які подальші зміни в частині 

очищення влади, тобто люстрації, мають бути попередньо предметом 

розгляду Венеціанської комісії. Тому, щоб і комітету вийти із ситуації, і 

парламент міг приймати після того усвідомленні рішення в контексті 

внесення змін до Закону про очищення влади, було б логічно, щоб ми справді 

рекомендували цей законопроект надіслати для експертного висновку, тим 

більше, що саме на наступному засіданні Венеціанської комісії 19, 21 числа 

одним з питань порядку денного якраз будуть ті зміни, які напрацьовує 

робоча група при Мін'юсті, і тут було б логічно, щоб в комплексі можна було 

їх розглянути. 

Хто хоче з цього приводу запитання задати голові підкомітету? Будь 

ласка, Іллєнко. 

 

ІЛЛЄНКО А.Ю. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо можна, запитання, а потім обговорення.  

Сидорович. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Коротеньке. Я правильно зрозумів, тобто ми зараз 

не виносимо його на друге читання, чекаємо висновку Венеціанської комісії, 

тоді вже голосуємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Два  тижні. 
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АГАФОНОВА Н.В. Саме так, так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Два  тижні  чекаємо.  

Хто хоче ще запитання задати? Немає?  

Тоді в обговоренні, будь ласка, Андрій Іллєнко. 

 

ІЛЛЄНКО А.Ю. Я вважаю, що цей закон, прийняти в першому читанні, 

можливо має якісь технічні помарки з огляду на те, що потім був прийнятий 

Закон про люстрацію та можливо якісь повтори, тому, власне, для цього і 

існує комітет для того, щоб це вичистити і зробити його актуальним.  

А загалом я вважаю, що нема сьогодні ніякої потреби, на мій погляд, 

звертатися до Венеціанської комісії, чекати якихось висновків. В нас є 

надактуальне питання – це захист нашої держави і боротьба ставлю на 

голосування сепаратизмом. Який, на великий жаль, продовжує існувати і не 

тільки на окупованих територіях. І цей процес потребує негайної реакції з 

боку Верховної Ради. Венеціанська комісія, при всій повазі, - це дуже 

поважний орган, але ми маємо уже особливі умови зараз і повинні виходити, 

перш за все, з нагальності цього питання.  

Тому я особисто як народний депутат, член комітету не згоден з такою 

обстановкою питання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрій Юрійович.  

Я просто хочу, знаєте, заради протоколу зазначити, що мова іде про те, 

що тоді, в липні місяці, здавалося, що єдиний спосіб здійснити людстраційні 

механізми це був метод боротьби з сепаратизмом, потім були застосовані 

інші механізми. А справа в тому, що в законі йдеться про люстрацію, 

називається він про десепаратизацію. Тобто я розумію, про що ви кажете, ви 

говорите про відповідальність за сепаратизацію, десеператизацію, але це не 

предмет регулювання цього закону.   
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АГАФОНОВА Н.В. Абсолютно. Тим паче, що зважаючи на те, що 

існує кримінальна відповідальність. Це зовсім не звільняє цих осіб від 

притягнення їх до кримінальної відповідальності. Тобто це додаткові заходи, 

але ці додаткові заходи мають люстраційний характер. І знову ж таки ми 

будемо розуміти, що при прийняті цього закону ми отримаємо, ну, знову ж 

таки критиці був підданий Венеціанською комісією Закон про очищення 

влади, досить серйозні. Тому, мені здається, що знову ж таки, щоб нам 

поважати, оскільки ми є членами Ради Європи, позицію Венеціанської 

комісії, треба було б прислухатися. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Наскільки я пригадую, у Перехідних положеннях 

дається доручення Кабміну напрацювати Закон про люстрацію, який 

випливає з цього закону, який має врегулювати всі механізми реалізації цього 

закону. Тому, оскільки він уже був прийнятий, то тут… Взагалі, тобто цей 

закон – відсиличний закон на той закон, який уже був прийнятий. Якщо так 

дуже коротко.  

Хто хоче ще висловитись? Хто за те, щоб такий проект рішення 

прийняти прошу визначатись шляхом голосування. Хто "за", прошу 

голосувати. Проти? Утримались? 

Шановний виконуючий обов'язки секретаря, прошу ще раз. Хто – "за", 

шановні колеги. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М.  14 – "за". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто – проти? Один. Хто утримався? Один.  

У нас не складається арифметика.  Хтось не бере участь в голосуванні? 

З 19 –  14 проголосувало "за", утримався – 1, 1 – проти. Значить ще троє не 

визначились шляхом голосування.  

Для протоколу. 19 бере участь в засіданні, 14 – "за", один… 
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СИДОРОВИЧ Р.М. Може я помилився з підрахуванням? 

 

_______________. Давайте ще раз проголосуємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто – "за", прошу ще раз підняти руки. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Так, 17. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Склалось. 17 – "за", 1 – проти, 1 – утримався. 

Рішення прийнято. Дякую.  

Наступне питання порядку денного. Давайте оперативніше, бо колега 

Філатов і колега Лапін будуть тікати на засідання Комісії з питань 

приватизації, тому у нас часу дуже мало. 

Проект Закону про внесення змін до Кодексу адміністративного 

судочинства (щодо виконання судових рішень пов'язаних з соціальними 

виплатами громадянам) (реєстраційний номер 2189). Кабінет Міністрів є 

суб'єктом права законодавчої ініціативи. 

Є хтось з представників Кабінету Міністрів, зокрема, від Міністерства 

соціальної політики, які готові доповісти? Будь ласка, якщо можна, 

доповідайте, а потім дамо слово співголові підкомітету Сидоровичу, для 

того, щоб висловив позицію підкомітету озвучив. 

Значить, будь ласка, і для протоколу представтесь. 

 

КУДІН В.А. Доброго дня, шановні народні депутати! Кудін Валентина 

Анатоліївна, заступник директора Департаменту пенсійного забезпечення, 

начальник відділу реформування пенсійної системи Міністерства соціальної 

політики. 

До вашої уваги пропонується законопроект, яким передбачається 

внести зміни щодо розгляду справ про оскарження фізичними особами 

рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень стосовно 
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обчислення, призначення, перерахунку, надання, одержання пенсійних 

виплат на загальних… за загальною процедурою. 

На сьогодні ці справи розглядаються за скороченою процедурою, у 

зв'язку з чим не однакове застосування норм матеріального права через 

скорочені терміни прийняття таких рішень, не дозволяють деяким особам 

оскаржити їх після апеляційної інстанції в касаційному суді. 

Враховуючи те, що пенсії є періодичними платежами виплата якої за 

загальним правом не обмежена в часі, практика неоднакового застосування 

пенсійного законодавства обмежує можливості держави забезпечити 

справедливий розподіл суспільного багатства, в тому числі збалансованості 

Державного бюджету, а також реалізувати права свободи людини за 

принципом справедливості та пропорційності. 

Для того, щоб вирішити те питання, що суди як правило розглядають  

справу навіть за відсутності представників органів виконавчої влади, зокрема 

представників Пенсійного фонду, приймаються рішення, які негайно  

підлягають до виконання. При цьому  існує механізм неповоротності 

виконання судових рішень. З цією метою ми пропонуємо внести зміни до 

Кодексу адміністративного судочинства та  передбачити загальну процедуру 

розгляду таких справ. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Є питання до доповідача? Є? Хто?  

Сергій Іванович Німченко.  Будь ласка. 

 

НІМЧЕНКО С.І. Скажіть,  будь ласка, як це взагалі вписується в ту 

аксіомну платформу стосовно трудових спорів, стосовно пошкодження 

здоров'я громадян, стосовно  поновлення   на роботі, яким визначено  і 

Процесуальним кодексом, і відшкодування шкоди  в скорочені терміни 

людині надати гроші,  яка стала калікою, пенсіонером і все інше. Чи 

узгоджується  оця ваша пропозиція стосовно внесення змін і ввести його на  

загальних началах, і тоді, звичайно, буде по 3 роки  слухатися справа про 
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призначення пенсії в зв'язку з каліцтвом. От із шахти ім.Засядька рєбят 

витягнуть, і будуть три роки вони судитись. От чому адміністративна 

юстиція ввела такий термін, який дає право громадянам  судитися з 

державою, і встановила короткий термін. Ви це враховували чи ні?                                     

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую,  Сергій Іванович. 

Будь ласка, якщо можна, відповідайте. 

 

КУДІН В.А. Звісно, ми  враховували і в  порівняннях було зазначено  

шановним народним депутатом, …в частині втрати працездатності і 

заробітної плати. Ми робимо виключення  виключно для пенсій, які не 

обмежені в часі, і, на нашу думку, це узгоджується. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Дякую.  

Хто ще має запитання? Будь ласка, Сидорович Руслан Михайлович.  І 

до одної хвилини, якщо можна давайте.          

 

СИДОРОВИЧ Р.М.  У мене коротке запитання, дуже чітке. Я  

представника міністерства просив би максимально  конкретно і точно 

відповісти на це запитання.  Значить, чи була проведена міністерством 

аналітика, скільки такого роду справ зараз знаходиться  на розгляді в судах 

по кількості і на яку суму?  І скільки такого плану справ було розглянуто 

адміністративними судами у 2014 році? Дякую. І який середній термін був 

розгляду цих справ? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …за скороченою процедурою. 

 

КУДІН В.А.  Якщо ваша ласка, то ми додатково надамо цю 

інформацію, тому що така статистика велися з урахуванням того, що були 

прийняті окремі рішення і закони в частині виконання судових рішень саме 
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за соціальними питаннями. Мова йде про ті ж судові рішення щодо 

чорнобильців, дітей війни. І така статистика в нас є, якщо вам цікаво, то ми 

додатково вам надамо. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М.  Але з собою у вас її немає? Ви відповідь зараз не 

можете дати? Дякую. 

 

КУДІН В.А. Вибачаюсь, не можу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, яка позиція Міністерства юстиції, чи воно 

має якусь позицію взагалі в цьому питанні? Чи вони долучалися до написанні 

цього законопроекту?  

 

КУДІН В.А. Звісно, що за регламентом наш проект закону проходив 

правову експертизу. І Міністерство юстиції проект закону… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто вони не співавтори закону? 

 

КУДІН В.А. Ні. Тому що ми є… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозумів. Дякую.  

Нема більше запитань? Дякую доповідачу.  

Будь ласка, Руслан Михайлович  від підкомітету, якщо можна, позицію. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Нашими технічними працівниками було 

підготовлено проект висновку, частково я з ним погоджуюсь, частково не 

погоджуюсь. Так насправді є певна слушність у даному законопроекті, яка 

полягає в тому, що скорочена процедура дійсно допускає можливість 

винесення судових рішень, які не в повній мірі враховують всі об'єктивні 

обставини справи, внаслідок чого можуть порушуватися права як держави 
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так і громадян. Тобто в цій частині я, як би абсолютно, повністю погоджуюся 

і тут проблема певна насправді існує. 

Разом з тим, чим було викликано моє запитання? При прийнятті 

рішення щодо підтримки або не підтримки даного законопроекту, нам 

потрібно враховувати декілька нюансів. Значить, нюанс перший, я знаю 

реальне навантаження на адміністративні суди і я в цифрах зараз теж, на 

жаль, не можу навести конкретних даних. Але, якщо ми приймаємо цей 

закон, ми повинні розуміти, що адміністративна ланка судочинства в нас 

працювати перестане не тільки по соціальних справах, а в принципі, тому що 

кількість навантажень таких справ на суддю апеляції в середньому 500-600 

справ складає в місяць. І також велике питання, коли ж наші громадяни все ж 

таки отримають судові рішення, які вони і так виконати не можуть?  Тобто в 

цілому слушна думка є, але оцих от два моменти мене дуже сильно 

турбують. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Запитання є?  Немає.  

Хто хоче висловитись з цього приводу?  

Будь ласка, Василь Іванович. 

 

НІМЧЕНКО В.І. Уважаемые коллеги, исходя из статьи 3 Конституции, 

где обязывает все органы власти думать прежде всего о добробуте человека. 

Скажите, сужает ли объем праве свобод ваше предложение гражданина 

пенсионера, который претендует, или не сужает? 22-я Конституции 

допускает вообще принятие таких законов? Конечно же, не допускает.  

Поэтому я, уважаемые коллеги, считаю, что это идет в разрез с 

Конституцией, идет… и касается нарушения прав граждан преклонного 

возраста, и когда, поскольку идет речь о пенсионерах. Я очень благодарен 

своему коллеге, который владеет ситуацией, там не 500, а больше чуть-чуть, 

да, рассматривается дел. И почему вводили короткую, так сказать, по этой 
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категории дел, по специализации их …, потому что за этим люди стоят, по 3, 

по 4 года судятся за пенсию. Вам же это известно, как департаменту.  

Поэтому моя точка зрения, пусть она будет субъективна, но она 

основуется на Конституции и на законе. Такой законопроект вносить нельзя. 

Спасибо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Він вже внесений, Василь Іванович. Тут проблема ж 

не в тому, що його не можна вносити, його внесла не просто а дуже поважна 

інституція засобів права законодавчої ініціативи Кабінету Міністрів України. 

І тому нам треба зараз визначатися, як нам діяти.  

Будь ласка, Сидорович, і будемо переходити до прийняття рішення. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Так, коротка репліка. Я би сказав так, дещо 

підточнив Василя Івановича. Можливо, все ж таки тут не звужує права, тут їх 

розширює даний законопроект. Але чи потрібно це розширення цим 

громадянам?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає більше бажаючих? Шановні колеги, дивіться, в 

будь-якому випадку, безумовно, закон не однозначний. І тут ніхто зараз 

нікого не буде спонукати там якимось чином визначатися. Але, з іншого 

боку, є багато позитивів в законопроекті, безумовно. Навіть зважаючи на те, 

що різні застосування норм матеріального права, справді, дає можливість 

зловживати з приводу того, як на конституційному рівні, коли і в які строки 

вирішиться це питання. Це правда.  

Тому нам треба і дитя не вихлюпнути  відповідно з водою. А було б 

логічно, щоб ми могли його досить предметно в нашому комітеті 

доопрацювати, наприклад, до другого читання. Я думаю, що це можливо, 

тому що законопроект не є великий за обсягом. І ми в силах і підкомітет і всі 

відповідно члени комітету разом з представниками Міністерства соціальної 
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політики, я думаю, що було би вірно, якщо би до цього долучилося і 

Міністерство юстиції.  

Напевно, було би добре, якби ми запросили думку і представників 

Вищого адміністративного суду і взагалі адміністративної судової гілки 

влади, бо це  для них теж, скажемо так, додатковий шмат роботи. І ви тут 

абсолютно праві. Але, як на мене, зараз відмовлятися від цієї ідеї абсолютно 

було б не вірно. Тому було би правильно, як би ми рекомендували 

парламенту прийняти його виключно за основу з подальшим 

доопрацюванням в комітеті. І, може, справді треба буде створити в комітеті 

тоді таку невеличку робочу групу на базі підкомітету, яка могла б 

напрацювати такий законопроект, який має перспективу проходження через 

парламент. Бо давайте будемо відвертими, в такому вигляді в другому 

читанні особливої перспективи його проходження я поки що не бачу. 

Будь ласка, Владислав Голуб. 

 

ГОЛУБ В.В. Дякую, Руслан Петрович. Ну, дивіться, якщо ми його 

приймемо в першому читанні, ми не зможемо вносити зміни до інших статей, 

окрім тих трьох, які передбачені цим законопроектом. Але повністю 

погоджуюся з вашою думкою про те, що, ну, умовно кажучи з водою не 

варто дитя викинути. І, дійсно, він потребує, є певна соціальна потреба в 

ньому. Я просив би все ж таки розглянути пропозиції повернути суб'єкту 

законодавчої ініціативи для доопрацювання і внести більш уже 

збалансований фаховий законопроект.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Які думки ще є з цього приводу? 

Будь ласка, Ігор Алексєєв хоче від "Народного фронту" сказати.  

 

АЛЕКСЄЄВ І.С.  Шановні колеги! Є дві пропозиції. Одна, яка 

підготовлена секретаріатом комітету і яка озвучена нашим колегою, давайте 

визначимося голосуванням.  
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НОВАК Н.В.  Можна репліку?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка, Наталія Василівна Новак.  

Зараз все буде нормально… 

 

НОВАК Н.В. Я думаю, що ми повинні також прогнозувати велике 

зростання справ з розгляду спорів пенсійних, трудових. Після того, як ми 

наголосували оці закони, будуть масові звернення пенсіонерів до судів, 

масові. Тому я не знаю, наскільки суди, взагалі, зможуть впоратися з усіма 

цими справами.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я через те і кажу, якщо вмовляють  погодитися на те, 

що прийняти його за основу, нам треба досить плідно попрацювати і добре 

подумати.  

Більш того, я мушу вам сказати відверто, не побоюсь публічно про це 

казати, що це дуже соціально неоднозначно може бути сприйнято наслідки 

провадження таких норм. І тому нам треба бути готовими і до того, щоби і з 

цієї точки зору, очевидно, готуватися до голосування в залі. Я розумію, що 

кожна політична фракція потім саме цей аспект буде як визначальний для 

свого рішення приймати, ми об'єктивно це розуміємо. Тому вихід я бачу в 

такому напрямку.  

Якщо ми його повернемо на доопрацювання, ну, ми тоді знову 

повертаємо і ми отримаємо через якийсь період часу точно таку саму 

відповідну редакцію. Бажано було б, щоб ми тут в комітеті змогли дійти 

точки дотику, спільного знаменника, з залученням всіх зацікавлених сторін, я 

думаю, що це було б вірно.  

Я не спонукаю до будь-яких рішень, я поставлю в порядку 

надходження – 2, але думаю, що перше рішення було би, з точки зору 
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інтересів в тому числі і комітету і можливостей комітету, більш 

раціональний, більш влучний в цьому випадку.  

Колега Голуб, будь ласка.  

 

ГОЛУБ В.В.  Ну, Руслан Петрович, просто у нас тоді виникла одна 

єдина проблема, що тут є зміни до трьох статей. Якщо ми приймемо, будемо 

рекомендувати його прийняти за основу то ніякі інші статті ми потім у разі 

потреби уже внести зміни не зможемо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Владислав Володимирович, у нас немає жодних 

обмежень, щоб ми напрацювали комплексні зміни паралельно до цього 

законопроекту, проблема не втому. Проблема в тому, що 116-а  не обмежує 

нас вилучати або редакційно якимось чином змінювати до другого читання ті 

відповідно положення, які були проголосовані в першому читанні.  

Якщо ми вважаємо за доцільне в процесі роботи, що потребують зміни 

і інші положення відповідного кодексу, ну нічого страшного в цьому не має, 

якщо ми напрацюємо від імені комітету такі зміни, внесемо. І я думаю, що 

тут буде консенсус щодо їх прийняття. 

Але якщо немає заперечень, тоді я в порядку надходження справді 

ставлю на голосування проект відповідного висновку комітету щодо 

прийняття зазначеного законопроекту виключно за основу з подальшим 

доопрацюванням в комітеті, із залученням всіх зацікавлених сторін і 

напрацювання такого законопроекту, який буде мати перспективу бути 

прийнятим в другому читанні, тому що справді є проблема. 

Якщо немає щодо такого формулювання заперечень, хто за таку 

пропозицію, прошу визначатись шляхом голосування. Хто – "за", прошу 

голосувати.  

 

СИДОРОВИЧ Р.М.  Дев'ять. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дев'ять. Хто – проти? Один. Утримався?  

 

СИДОРОВИЧ Р.М.  П'ять, шість, сім. 9 – "за", 7 – проти… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Результати голосування: 9 – "за", 7 – утрималось… 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. 7 – утрималось, 1 – проти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1 – проти. Рішення прийнято. 

(Загальна дискусія)  

20?  Від 20, тоді ні. Давайте ще раз перерахуємо. Ні. Тоді я вибачаюсь. 

Якщо в нас немає… Порахуйте, будь ласка, присутніх. Давайте… 

 

СИДОРОВИЧ Р.М.  20. Так що ж ми нарахували? 18. Давайте 

переголосуємо, хто "за" ще раз. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Руслан Михайлович, я щось ваше… Ви втрачаєте 

клас. Ми вас можемо дискваліфікувати. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Я, да. Я перепрошую, я мало сьогодні спав. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я розумію.  

Будь ласка, шановні колеги, вибачте, будь ласка. Хто за те, щоби 

підтримати проект висновку, який передбачає рекомендування Верховній 

Раді прийняти цей законопроект за основу, прошу  визначитись шляхом 

голосування.  Хто –- "за", прошу голосувати.  

 

СИДОРОВИЧ Р.М.  Дев'ять. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  9 – "за".  
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Хто – проти? Один. Вже є 10. Хто утримався? Решта утримались. Не 

треба  голосувати.  Рішення не прийнято.  Дякую. 

  Наступний  проект висновку запропонований і підкомітетом, і його 

підтримав наш колега Голуб,  про те,  щоби рекомендувати Верховній Раді  

повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи цей проект закону на 

доопрацювання.  

Хто за  такий проект висновку комітету, прошу визначатись шляхом 

голосування.  Хто – "за", прошу голосувати. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Десять. Ще раз : раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 

сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  11 – "за".  Хто –  проти?    

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Один. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Хто утримався?  

 

 СИДОРОВИЧ Р.М.  Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  6 – утримались? 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Результати голосування: 11 – "за",  1 – проти 6 – 

утримались.  Рішення прийнято.  Дякую.  

Решта не брали участь в голосуванні, у нас є більшість, 11 від 

присутніх і рішення прийнято.   Дякую. 

Руслан  Михайлович, будемо вам калькулятор напевно дарувати на 

день народження.  
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Є. Дякую,  шановні колеги. І наступний проект Закону, де ми є 

головними, це проект Закону про присяжних  виконавців (реєстраційний 

номер 1155). Суб'єкт права законодавчої ініціативи народний депутат 

Мірошниченко Юрій Романович. Є Юрій Романович? Немає, він хворіє, але 

його запрошували. Його присутність необов'язкова,  він готовий, щоб комітет 

розглянув без його участі. 

Доповідає  Сидорович  Руслан Михайлович,   будь ласка, від 

підкомітету. Тільки дуже оперативно, якщо можна,  бо часу у нас мало. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Шановний голово,  шановні колеги! Значить даний   

законопроект пропонується  направити суб'єкту законодавчої ініціативи на 

доопрацювання, виходячи з наступного. Значить, даним законопроектом не 

передбачено принципи засади роботи присяжних виконавців, не визначено, 

контролюючої ролі держави, оскільки це є не державний інститут, це 

держава повинна зберігати контроль за такою інституцією. 

Крім того, стаття 10 такого закону передбачає граничну чисельність 

присяжних виконавців на відповідній території, що як ми знаємо, практика 

була подібна з приватними виконавцями і це породжувало корупцію, тому 

така норма є абсолютно неприйнятна. 

Крім того, власне, те що я говорив по контролю в контексті підстав 

проведення позапланових перевірок присяжних виконавців з метою 

забезпечення належного контролю за якістю виконання судових рішень цим 

законопроектом теж не передбачено. 

Крім того, не визначено законопроектом порядок розгляду питання 

щодо притягнення присяжного виконавця щодо відповідальності за вчинення 

дисциплінарного проступку. 

Стаття 18 закону передбачає обов'язковість страхування цивільно-

правової відповідальності. Разом з тим закон не передбачає наслідків не 

виконання такої норми.  
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Крім того, законопроектом… в законопроекті є посилання на 

кваліфікаційну дисциплінарну комісію, однак самим законопроектом 

відсутня деталізація прав і обов'язків цієї комісії, відсутній кількісний склад 

визначений законом і не визначено законом також порядок формування такої 

комісії. 

Крім того, законом не прописано чітко вимоги до осіб, які можуть бути 

присяжним виконавцем, а відтак ми не розуміємо, хто може у цю професію 

потрапити, а ми говоримо про виконання судових рішень. 

І взагалі, законопроектом не передбачено з якого моменту присяжний 

виконавець приступає до виконання своїх обов'язків. 

Крім того, не передбачено законопроектом обов'язковості присяжного 

виконавця щодо прийняття виконавчого документу до свого провадження, а 

відтак це створює передумови при яких присяжний виконавець на свій 

розсуд може вирішувати питання цікаво йому цією справою займатися чи не 

цікаво. І в такий спосіб ми можемо породити, знаєте таких корпоративних 

присяжних виконавців, які будуть обслуговувати виключно фінансово-

промислові групи. 

Крім того, питання притягнення присяжного виконавця до 

кримінальної відповідальності виключно на уровні прокуратури, воно взагалі 

не кореспондується з усім законодавством, яке у нас визначає порядок 

притягнення до кримінальної відповідальності. Тим більше воно не 

кореспондується з майбутньою реформою правоохоронних органів, і, 

зрештою, це взагалі не повинно бути предметом регулювання цього закону.  

Крім того, дуже важливий момент, що даним законопроектом не 

передбачається внесення змін у інші нормативно-правові акти, які регулюють 

порядок і спосіб виконання судових рішень, а відтак  породить правову 

колізію. Тобто він не кореспондується ні з Законом про виконавче 

провадження, ні також з іншими нормативно-правовими актами, які 

регулюють порядок і спосіб виконання судових рішень.  
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Окрім того, слід відмітити, що Комітет з питань запобігання протидії 

корупції своїм висновком зазначив, що даний законопроект не відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства, відповідно рекомендує направити 

даний законопроект суб'єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання.  

Тому, враховуючи всі ці моменти, більш детальніше це розписано в 

проекті розданому, пропонується даний законопроект відправити суб'єкту 

законодавчої ініціативи на доопрацювання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Шановні колеги, які будуть запитання до нашого колеги Сидоровича? 

Немає.   

Хто хоче виступити в обговоренні цього питання, будь ласка. Повністю 

підтримуємо. 

Хто за те, щоб підтримати проект висновку комітету, який вам 

розданий і озвучений головою підкомітету, прошу визначатись шляхом 

голосування. Хто – "за", прошу голосувати. Проти? Утримались? Один 

утримався. Скільки нас бере участь?  

 

СИДОРОВИЧ Р.М. 20 чоловік.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Результати голосування: 19 – "за", 1 – утримався, 

проти – немає. Рішення прийнято.  

Я, шановні колеги, з вашого дозволу, хочу, щоб ми визначили з цього 

питання доповідачем на сесії Руслана Михайловича з попереднього питання 

так само, а з першого питання – нашого колегу Ігоря Алексєєва. Немає 

заперечень?  

Хто за таке рішення, прошу визначитися. Одноголосно. Дякую, 

шановні колеги.  
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Ми закінчили блок питань, які є головними для комітету, і переходимо 

до інших питань, де комітет не є головним, а дає тільки висновок на 

відповідність Конституції того чи іншого законопроекту.  

 П'яте питання порядку денного. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про статус народного депутата" (щодо помічників 

консультантів народного депутата) (реєстраційний номер 1030). Автор –  

Фірсов, наш колега, Єгор, народний депутат. Доповідає Романюк Роман 

Сергійович. 

 

РОМАНЮК Р.С. Проект Закону України про внесення змін до Закону 

України "Про статус народного депутата України", який підготовлений, 

поданий народним депутатом Фірсовим, не суперечить положенням 

Конституції України. Є ще відповідне розпорядження Голови Верховної 

Ради, ви знаєте, воно… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Шановні колеги, є запитання? Проект висновку комітету на 

відповідність Конституції цього законопроекту у вас на руках, кожен міг 

ознайомитися. Будь ласка, до доповідача?  

Дмитро Голубов, будь ласка. 

 

ГОЛУБ В.В.  Так уже на сайте есть вроде бы все помощники. 

 

РОМАНЮК Р.С. Я розумію. Є проект закону, який поданий. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ми зобов'язані відповідно до 

регламенту давати висновок на конституційність.  

 

РОМАНЮК Р.С. Але я сказав, що є відповідне розпорядження Голови 

Верховної Ради з цього питання, можу вам його показати. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Є ще запитання? Немає.  

Хто за такий проект висновку комітету, який озвучив наш колега Роман 

Сергійович Романюк, прошу визначатися шляхом голосування. Хто – "за"? 

Проти? Утримався? Одноголосно. 

Наступне питання – проект Закону про державну підтримку жінок, 

яким присвоєно чесне звання "Мати-героїня" (реєстраційний номер 1052). 

Колега Фельдман є суб'єктом права законодавчої ініціативи. Сергій 

Васильович Ківалов доповідає. Сергія Васильовича я не бачу. 

Шановні колеги, є проект висновку, яким пропонується визнати таким, 

що не суперечить положенням Конституції України даний проект закону. 

Хто за такий проект висновку, прошу визначатися шляхом голосування. Хто 

–  "за", прошу голосувати. Проти? Утримались? Рішення прийнято 

одноголосно. 

Наступний проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо забезпечення прав, свобод і інтересів осіб в кримінальному 

провадженні (реєстраційний номер 1210), народні депутати Головко та інші є 

суб'єктами права законодавчої ініціативи. Доповідає колега Грановський. 

Теж його немає.  

Я доповім. Пропонується дійти висновку комітету про те, що 

положення законопроекту не суперечить положенням Конституції України. 

Хто за такий проект висновку комітету визначаємося шляхом 

голосування. Хто – "за", прошу голосувати. Проти? Утримався? 

Одноголосно. 

Наступний проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

(щодо посилення відповідальності за деякі тяжкі та особливо тяжкі злочини) 

(реєстраційний номер 1219). Геращенко та інші колеги наші – суб'єкти права 

законодавчої ініціативи. Доповідає народний депутат Голуб. Будь ласка. 
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ГОЛУБ В.В. Шановні колеги, у Верховній Раді України зареєстровано 

проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

посилення кримінальної відповідальності за деякі тяжкі та особливо тяжкі 

злочини, зареєстрований групою народних депутатів на чолі з нашим 

колегою Антоном Геращенко. 

Враховуючи, що ми не даємо там з висновку щодо матеріальної 

частини закону, а тільки на відповідність положенням Конституції 

пропонується підтримати проект висновку нашого комітету, який 

передбачає, що положення зазначеного законопроекту не суперечить 

положенням Конституції України. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є запитання до доповідача?   

Хто за такий проект висновку комітету, прошу визначатись шляхом 

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

одноголосно. Дякую.  

Наступний проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

України (щодо посилення відповідальності за незаконні дії з платіжними 

інструментами та іншими засобами доступу до банківських рахунків) 

(еєстраційний номер 1272). Автори законодавчої ініціативи народні депутати 

Бєлькова та інші. 

Доповідає Грановський. Його немає. Теж розданий вам попередньо 

проект висновку, який рекомендує комітету визнати таким, що не суперечить 

положенням Конституції зазначений проект закону. 

Хто з колег за такий проект висновку комітету, прошу визначатись 

шляхом голосування. Хто – "за"? Проти? Утримався? Одноголосно. Рішення 

прийнято. 

Наступний проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

(щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків) 

(реєстраційний номер 1445), колега Міщенко. Ну, тут трошки інший 
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висновок, так?    Справа в тім,  шановні колеги, що це законопроект, який 

передбачає певні зміни до виборчого законодавства в частині  про квоти.  

Тому пропонується наступний проект висновку. Оскільки  формально    

він не суперечить положенням Конституції  України, то ми констатуємо цей 

факт. Разом з тим  комітет вважає за доцільне при розгляді проекту  закону  в 

першому читанні виключити зміни  до законів  України "Про політичні партії 

в Україні" і "Про Центральну виборчу комісію", "Про вибори депутатів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, 

селищних голів", "Про вибори    народних депутатів  України", а також 

Закону про забезпечення рівних прав  та можливостей жінок і чоловіків в 

частині забезпечення рівних прав та можливостей рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі як такі, що будуть 

опрацьовані Комітетом з питань правової політики та правосуддя  при 

напрацюванні комплексних змін до виборчого законодавства, оскільки під 

час  напрацювання комплексних законодавчих актів ми  будемо і вирішувати 

ці питання в разі, якщо буде достатньо  підстав для того, що їх треба ще в 

інший спосіб  внормовувати ніж те,  що передбачено чинним 

законодавством. 

Немає заперечень, щоб саме такий абзац був доданий?  

Будь ласка, колега Сидорович. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. У мене проти абзацу  заперечень немає жодних. 

Разом з тим не хочу видаватися особою, яка притіняє права жінок, ніяким 

чином. Але в мене є все ж  таки сумнів на предмет конституційності цього 

закону в частині статті 22, оскільки рівність прав  чоловіків і жінок, вона 

визначена  нашим законодавством в частині  рівного доступу. Якщо ж ми 

визначаємо квотність за гендерним принципом… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Руслан Михайлович, я прошу дискусію з цього 

приводу не розпочинати, ми зараз не розглядаємо. Коли ми будемо 
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розглядати…  Це, ще раз, є підтвердженням доцільності цього абзацу в цьому 

проекті висновку, бо коли ми будемо розглядати ……. це питання, ми 

мусимо …………  

Але я собі дозволю одну репліку. Я вас може розчарую, але ця норма 

вже є в Законі про політичні партії. І, більш того, Україна була змушена 

погодитися з такою нормою на …………. вимоги  Венеціанської комісії, коли 

комплексно доопрацьовувала закон у 2013 році. Тому ми мусимо… І 

зважаючи на цю обставину, під час комплексних змін якимось чином 

виходити з того, що вже є, і напрацьовувати щось додатково.  

Ігор Алексєєв. І готуємо проект рішення.  

 

АЛЕКСЄЄВ І.С.  Колеги,  одне питання, буквально. А скажіть, а що 

тоді залишиться в цьому законі? Оскільки я дивлюсь висновок, тут 

пропонується для досягнення мети автором зміни до тих таких законів, а в 

кінці ми резюмуємо, що ці всі зміни мають бути виключені.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тому що ми не головний комітет, який має  

приймати з цього питання висновок. Наш комітет тільки в частині 

конституційного законодавства повинен дати висновок. Ми і так дещо 

розширили свої повноваження, і, зважаючи на те, що я вважаю, абсолютно 

помилковим те, що цей законопроект не є в нашому комітеті, а належить до 

предмету відання чомусь Комітету з прав людини, хоча він стосується 

виключно виборчого законодавства, то ми звертаємо увагу комітету 

профільного, що ми вважаємо, що його всі положення мали би бути 

виключені, оскільки вони мають бути комплексно напрацьовані. Але комітет 

може з ними погодитись, може не погодитись, тому відповідно такий 

висновок.  

Колега Помазанов. Після того... 
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ПОМАЗАНОВ А.В. Шановні колеги, хочу підтримати колегу 

Сидоровича. Я вважаю, що цей законопроект конкретно суперечить нормам 

Конституції. Тому я особисто не хотів би голосувати за те, що він не 

суперечить. Оскільки у нас чітко визначено, що всі є рівними, і тут ми 

встановлюємо, що хтось повинен мати ті квоти чи у списках. Тому я вважаю, 

що немає доцільності голосувати саме за те, що він не суперечить.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Справа в тім, що в законі не визначено стать, там 

незалежно від статі має бути відповідне представництво. Тому ми не можемо 

говорити, що там когось дискримінують, когось не дискримінують. Отак це. 

Так це написано в законі.  

Будь ласка, Сергій Соболєв. 

 

СОБОЛЄВ С.В.  Здається, що ця законодавча ініціатива юридично 

нікчемна. Хто мені пояснить, що означає, що повинно бути забезпечено 

представництво не менше трьох осіб тієї статі, яка менше представлена в 

кожній десятці кандидата? Ні, ну, бред якийсь написано.  Ну що,  це будемо 

розглядати?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна, Сергій Владиславович, я думаю, що 

найкраще вам може пояснити пані Олена Кондратюк, яка співавтор закону, і 

є автором наступного закону, який будемо розглядати. Тому, тому я у будь-

якому випадку. Шановні колеги, шановні колеги, дивіться, ми не можемо 

визначатися, що, коли комітет буде з ним робити, ми можемо  тільки 

рекомендувати, ми певні рекомендації даємо.  

Будь ласка, Василь Іванович. 

Не будьте такі, я вас прошу. Європейці нас не зрозуміють. Да, якщо 

можна, Наталія Василівна мусить від імені іншої частини суспільства 

сказати.  
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НОВАК Н.В.  Коли …….…  можливо в такий час патріархату, то 

чоловіки зможуть в кожній десятці мати по три особи. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ще невідомо, яка буде виборча 

модель, чи там будуть десятки, двадцятки, побачимо. 

Будь ласка, Василь Іванович.  

 

НІМЧЕНКО В.І.  Уважаемые друзья, я хотел бы сказать, сейчас 

готовится кодекс, по сути, закон, избирательный закон, там это все будет 

прописано. Это первое.  

Второе. Начиная уже с 12-го года, уже прописано в Законе " О 

политический партиях" 30 процентов реализуя гендерну политику, не 

меньше 30 процентов. О чем, зачем это вносить? Я согласен с Соболевым, о 

чем мы говорим? 

Мы идем раздвоено, это наш хлеб, у нас его кто-то забрал и не понятно 

почему, а мы выделяем. Вот и все. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми робимо так, як нас, як кажуть, книжка навчила, 

чітко по регламенту, ми виконуємо вимоги регламенту, визначаємо на 

конституційність. А, крім того, звертаємо увагу так, мені здається, дуже 

акуратно профільного комітету, що це не зовсім їхній хліб, як ви кажете. І 

коли ми будемо напрацьовувати комплексі зміни, то ми обов'язково цей 

нюанс обговоримо і приймемо відповідне рішення. 

Немає заперечень, щоб ми визначалися шляхом голосування? Я думаю, 

що це компромісний варіант, давайте в цьому випадку не…. Повірте мені, 

якщо ми зараз визнаємо цей закон  неконституційним, нам багато запитань 

доведеться не тільки в цих стінах відповідати, а і в тому числі на різних 

рівнях, і я навіть не виключаю, що не тільки в Україні. 

Хто – "за", прошу визначатися шляхом голосування. Хто – "за"? Хто… 
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СИДОРОВИЧ Р.М.  10.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 10. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Руки так піднімаються і опускаються. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 11 – "за". Хто – проти? Два – проти. Хто утримався?  

 

СИДОРОВИЧ Р.М.  П'ять. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Результати  голосування: 11 – "за", 2 – "проти", 5 – 

утрималося. Рішення прийнято. У засіданні бере участь 18 членів комітету. 

Схожий законопроект, наступний. Так само нема Міщенка. Хто у нас 

там доповідач? Колега Іллєнко. Будь ласка, проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі). Народний депутат 

Кондратюк і ціла низка інших наших колег і колежанок по парламенту є 

авторами цього законопроекту. Будь ласка. 

 

ІЛЛЄНКО А.Ю.  Шановні колеги, пропонується визнати законопроект 

таким, який не суперечить положенням Конституції. Разом з тим, комітет 

вважає, що розгляд зазначеного питання не є актуальним, тому зазначений 

проект закону має бути знятий з розгляду відповідно до частини другої, 

статті 95 Регламенту Верховної Ради України.  

Нагадаю, 18 лютого 2015 року утворено експертну групу з питань 

підготовки законопроекту про вибори. Відповідно всі ці ідеї пов'язані з 

виборчим процесом, повинні комплексно враховуватися в роботі цієї 

експертної групи. Дякую. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за такий висновок комітету, прошу визначатися 

шляхом голосування. Проти? Утрималися? Один утримався. Результати 

голосування: 18 – "за", проти – 0, утримався – 1. Рішення прийнято. Дякую. 

Наступний проект Закону – це проект Закону за номером 1473. Проект 

Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування 

України" (щодо уточнення порядку здійснення окремих повноважень). 

Народний депутат Дерев'янко та інші. Колега Писаренко відсутній. Комітету 

пропонується дійти висновку про те, що цей законопроект не суперечить 

положенням Конституції України. 

Хто за такий проект висновку, прошу визначатися шляхом 

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

прийнято. 

Наступний проект Закону про внесення змін до статті 263  

Кримінального кодексу  України (щодо встановлення додаткового  виду 

відповідальності за поводження зі зброєю, бойовими  припасами або 

вибуховими речовинами) (реєстраційний номер 1500), автор законодавчої 

ініціативи колега Король. Доповідає Лапін.  Немає Лапіна. 

Я доповідаю. Комітету пропонується  дійти висновку, що і цей 

законопроект не суперечить  положенням Конституції  України.  

Хто за такий проект висновку, який є  у вас на руках, прошу 

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

Одноголосно.  Дякую, рішення прийнято.  

Наступний проект Закону про внесення змін до статті 265 зі значком 2 

Кодексу  України про адміністративні правопорушення  (щодо покращення 

становища  в організації дорожнього руху) (реєстраційний номер 1636), 

Федорук є суб'єктом права законодавчої ініціативи.  

Доповідає колега  Македон. 

 

МАКЕДОН Ю.М. Згідно висновку комітету вказаний  законопроект не 

суперечить Конституції. Прошу підтримати. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Хто за   такий проект рішення, прошу визначатись шляхом… Ми 

голосуємо вже, Сергій Васильович.  Хто – проти?   Утримались?     Рішення 

прийнято.  Дякую. 

Наступний проект Закону про Національну поліцію (реєстраційний 

номер 1692), Луценко Юрій Віталійович – суб'єкт права законодавчої 

ініціативи. Денисенко Вадим. Немає Денисенка. 

Я доповім. Так само комітету пропонується дійти висновку про те, що 

цей законопроект не суперечить   положенням Конституції  України, проект 

висновку у вас є, і ми би могли його розглянути попередньо.  Зараз ми   

тільки голосуємо, ми вже не розглядаємо, ми розглянули.   

Хто –  "за", прошу визначатись шляхом голосування.  Хто – проти?    

Утримався?  Одноголосно. 

Проект Закону про поліцію і поліцейську діяльність (реєстраційний 

номер 1692 зі значком 1). Це альтернативний проект суб'єкти права 

законодавчої ініціативи колеги Чумака та інші. Теж Денисенка немає.  

Як і попередній, після обговорення  пропонується дійти висновку про 

те, що він не суперечить положенням  Конституції  України.  Хто – "за",  

прошу визначатись шляхом голосування. Проти? Утримались? Одноголосно. 

Наступний проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної 

Ради України щодо оптимізації витрат Апарату Верховної Ради України 

шляхом запровадження електронної розсилки деяких друкованих матеріалів, 

що надаються народним депутатам України (реєстраційний номер 1795), 

колега Голубов Дмитро, наш колега по комітету, є суб'єктом права 

законодавчої ініціативи. Немає Денисенка. Комітету так само, після 

обговорення, ми пропонуємо цей законопроект визнати таким, що не 

суперечить положенням Конституції України.  

Чи є потреба, щоби Голубов кілька слів сказав? Немає. Ми вже 

обговорили це питання. 
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Хто – "за", прошу визначатись шляхом голосування. Проти? 

Утримався? Одноголосно. 

І останній з цієї рубрики законопроект – це проект Закону про внесення 

змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо неможливості 

звільнення під заставу за корупційні злочини (реєстраційний номер 1871). 

Колега Міщенко, наш колега по комітету, суб'єкт права законодавчої 

ініціативи. Доповідає колега Владислав Голуб. 

 

ГОЛУБ В.В. Дякую, Руслан Петрович.  

У Верховній Раді України зареєстровано проект України про внесення 

змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо неможливості 

звільнення під заставу за корупційний злочин, зареєстрований народним 

депутатом, нашим колегою Міщенком Сергієм. 

Пропоную затвердити проект висновку комітету щодо того, що 

зазначений проект Закону не суперечить положенням Конституції України. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Шановні колеги, хто має запитання? Немає.  

Ні. Будь ласка, ще кілька хвилин.   

Хто за такий проект висновку комітету, прошу визначатись шляхом 

голосування. Хто – "за"? Проти? Утримались? Дякую.  

В "Різному" так, як ми домовлялися… У вас є? Да. В мене є в "Різному" 

кілька питань. Давайте спочатку я, а потім будемо тоді по… 

Шановні колеги, я хочу вас поінформувати, що відповідно до 

розпорядження Голови Верховної Ради України від 18 лютого 2015 року за 

номером 225  у Верховній Раді створено експертну групу з питань підготовки 

законопроекту про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, місцевих рад і сільських, селищних голів. До складу цієї експертної 

групи включено цілу низку членів нашого комітету, а також представників 
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інших комітетів, народних депутатів України, представників Адміністрації 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції 

України, всеукраїнських асоціацій, органів місцевого самоврядування, інших 

центральних органів виконавчої влади, Центральної виборчої комісії, від 

експертного середовища представники громадської мережі "Опора", МГО 

"Інтерньюз-Україна", голови Управління центру політико-правових реформ, 

Інституту виборчого права, Інституту громадянського суспільства, Комітету 

виборців України, а також радника з питань захисту прав людини відділу 

політики Представництва Європейського Союзу України і заступника голови 

Офісу Ради Європи в Україні, і заступника директора Відділу сприяння 

розвитку демократії та врядування USAID/ Ну, і відповідно від Апарату 

Верховної Ради України.  

Було проведено перше організаційне засідання такої експертної групи, 

на якому я від імені комітету мав можливість виступити і висловити свою 

позицію і позицію комітету з приводу того, як комітет бачить подальше 

напрацювання відповідних змін до зазначеного законопроекту. Також 

висловилися всі бажаючі і представники політичних партій, і представники 

громадянського суспільства, експертного середовища.  

І, якщо дуже коротко, то в результаті Голова Верховної Ради, оскільки 

під час виступів від представників експертного середовища були висловлені 

різні концептуальні бачення тих чи інших змін і доцільності їх прийняття 

щодо закону про місцеві вибори, він доручив нашому комітету пропрацювати 

відповідні бачення експертного середовища для того, щоб ми могли узгодити 

ті концептуальні речі, які будуть надіслані до комітету. І спробувати 

напрацювати якесь узгоджене, загальне бачення можливо концептуальних 

змін до цього проекту закону, щоб передати експертній групі, яка буде далі 

визначатися, як діяти в цьому напрямку. Напевно будуть прийматися якісь 

рішення стосовно напрацювання законопроекту щодо того, хто його має 

вносити, в який спосіб він має розглядатися, які строки його розгляду. У 

будь-якому випадку в комітет за результатами такого обговорення було 
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надіслано, справді,  бачення від громадської мережі "Опора", відповідно від 

доцільності  концептуальних змін  щодо Закону про місцеві вибори, від 

"Інтерньюз-Україна", це було спільне подання з "Опорою", від Інституту  

виборчого   права, і, зрештою, від Комітету виборців  України.  

Оперативно  секретаріат  комітету  сформував їх у вигляді конкретних 

пропозицій, які ще на минулому тижні вам були роздані, і кожен  зміг з ними 

ознайомитись, опрацювати, і сформувати своє бачення, відповідно  

визначитись як він буде  в тому чи іншому випадку  голосувати чи, скажемо 

так, висловлювати свою позицію під час розгляду цього питання.  

Але так як на минулому тижні  нам не вдалося, в зв'язку з роботою в 

округах, зібрати кворум, то це питання ми не змогли  тоді розглянути, і 

сьогодні ми тільки змогли відповідно добитися кворуму  і розглянути це 

питання. І зараз на засіданні присутні представники і "Опори", і Комітету 

виборців в особі голів  правління, для того щоб ми могли зараз домовитись, 

як ми подалі будемо рухатися в цьому напрямку.                  

Пропонується наступний алгоритм. На наступному тижні, оскільки у 

нас робота в комітетах, то у нас заплановане засідання комітету. Я думаю, що  

ми його проведемо в наступний четвер, оскільки одночасно із засіданням 

комітету, яке  має передувати напевно іншому заходу. Було би доцільно, 

щоби  це засідання  комітету плавно переросло в наприклад круглий стіл де 

ми з залученням всіх представників експертного середовища, які висловили 

побажання взяти  участь і бути співорганізаторами такого  заходу. З 

запрошенням представників Комітету з питань державного будівництва  і 

місцевого самоврядування, які теж мають дотичність до місцевих виборів і 

знають те, що вони вирішують питання призначення місцевих виборів, і там є 

спеціальний підкомітет, який   опікується цими питаннями. І з залученням 

всіх решта  зацікавлених осіб, представників  відповідно всіх, які беруть 

участь  в роботі робочої  групи провести серйозну фахову дискусію довкола 

тих  концептуальних положень закону, які слід  напрацювати і  винести на 

розгляд експертної групи.  
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Тому було би бажано, щоби, незважаючи на те, що не всі члени 

комітету включені до складу такої експертної групи. Але, мені здається, що 

хотілось би, щоб всі члени комітету взяли участь в такому круглому столі і 

висловили свою позицію. Тому що ми прекрасно розуміємо, що саме 

представництво політичної, членів комітету від імені тієї чи іншої фракції, 

дає можливість напрацювати спільну узгоджену позицію по перспективі 

проходження цього законопроекту в стінах парламенту.  

Більш того, до цього проекту створення експертної групи внесені вже 

певні зміни. І як мені пояснили, з технічних причин там випали представники 

від "Народного фронту" і двох депутатських груп. Зараз змінами до цього 

положення і до складу внесені відповідні зміни, які дають можливість таким 

представникам працювати в складі такої експертної групи. Тобто ще кілька 

членів нашого комітету долучились до роботи цієї експертної групи. Тому 

сам Бог велів нашому комітету досить предметно і фахово попрацювати над 

цим документом і взагалі над тією таблицею, яка вже сформована і 

попередньо роздана.  

Якщо є якісь запитання з цього плану, то я би міг дати слово, 

наприклад, запрошеним представникам "Опори" і Комітету виборців. Якщо 

немає, то будемо тоді вважати, що ми погодили цю позицію.  

А ми тоді, я просив членів комітету доручити голові провести 

відповідні перемовини з представниками "Опори" і Комітету виборців, щоб 

ми зараз напрацювали спільне бачення і вийшли на той формат круглого 

столу, який буде найбільш прийнятним  і дасть можливість оперативного і 

якісного результату.  

Якщо немає інших бачень, то хто за таку пропозицію, прошу 

висловитись шляхом голосування. Хто – "за"? Одноголосно.  

Тоді давайте ми заплануємо наступне засідання комітету на 12 годину 

12 числа, це буде символічно. А на 14 годину ми заплануємо круглий стіл, 

оскільки нам треба ще цілу низку інших питань розглянути на цьому 

засіданні комітету. 
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З цього приводу все. Тоді дозвольте мені перейти плавно до другого ще 

питання, яке хотів обговорити в "Різному". Якраз воно стосується наступного 

засідання комітету.  

Справа в тім, пригадуєте, у нас до сих пір ціла низка подань щодо 

обрання суддів безстроково. Ми з вами домовлялися, що ми візьмемо 

розгляд, час для розгляду кожним членом комітету, відповідно обсягу тих 

подань, які є, для того, щоб можна було визначатися, як ми далі діємо.  

Зважаючи на те, що ми попередньо розглянули всі відповідні подання, 

загалом це 483 матеріали про обрання суддів, які раніше обрані безстроково. 

З яких 65 матеріалів, це обрання суддів раніше обраних безстроково і 418 

матеріалів про обрання суддів безстроково.  

Крім цього, значить, хочу вам зазначити, що в результаті перевірки, 

ціла низка матеріалів стосується суддів, які здійснюють правосуддя, або на 

тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим міста 

Севастополя, а також суддів загальної юрисдикції Донецької і Луганської 

областей. Пропонується сьогодні прийняти рішення про те, щоб звернутися 

до Голови Верховної Ради, повернути до Вищої кваліфікаційної комісії на 

додаткову перевірку матеріалів щодо цих суддів. Тому що, під час розгляду в 

комітеті цього питання, до нас є ціла низка звернень і громадськості і 

виборців, а також представників Служби безпеки  України щодо того, що 

окремі судді вже не є такими, які здійснюють правосуддя  в Україні, іменно 

України, а склали присягу, чи то на користь іншої країни, чи то на корить 

якихось терористичних самопроголошених республік.  

Тому, задля об'єктивного розвитку і перевірки цих документів, нам 

варто би сьогодні було прийняти рішення про додаткову перевірку Вищої 

кваліфікаційної комісії цих документів. Така згода Вищої кваліфікаційної 

комісії є і вони чекають повернення цих документів.  

Інша проблема, це проблема переведених суддів. Ви знаєте, що є на 

виконання рішення РНБО указ Президента, а також є рішення уряду про те, 

що у зв'язку з ситуацією, що склалася, Вищою кваліфікаційною комісією 
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рекомендовано здійснити  переведення суддів виключно з тих суддів, які 

здійснюють правосуддя в зоні АТО і оскільки здійснювати правосуддя в цій 

зоні зараз не можливо – ціла низка суддів подала документи на переведення. 

 Тому всі документи, які в нас є щодо переведення раніше суддів, теж 

відповідно до нас звернулися, щоб ми повернули їм на повторну ще раз 

перевірку, щоб вони могли подивитися, що це за судді, що за рішення 

приймалося, тому що це рішення приймалося іншим складом, старим 

складом Вищої кваліфкомісії.  

Тому просив би зараз таке рішення прийняти щодо переведення суддів 

і щодо суддів, які здійснюють правосуддя в Криму, Севастополі, Донецькій і 

Луганській областях. Звернутися до Голови Верховної Ради, щоб він 

повернув на повторний розгляд такого роду пропозиції щодо Вищої 

кваліфкомісії. Хто за такий проект рішення… 

 

СОБОЛЄВ С.В. Але треба з'ясувати, чи нараховується їм заробітна 

плата? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Заробітна плата нараховується, тому що, ви знаєте, 

воно в мінімальному зараз розмірі однієї заробітної плати. Але вона 

нараховується, тому що поки підстав вважати, що вони здійснюють 

правосуддя, формально у комітету немає. Як тільки такі підстави з'являться, 

то ми відповідно будемо реагувати так, як маємо реагувати. Я думаю, що 

Вища кваліфкомісія сама буде оперативно реагувати. Поки це йде мова про 

матеріали, які надіслані попереднім складом Вищої кваліфікаційної комісії.  

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає такої процедури. Ми зараз в законі, якщо ви 

пам'ятаєте, в новому дещо змінили процедуру. Тому давайте вже 
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дотримуватися того закону, який в цій частині набув чинності, між іншим, 

звертаю вашу увагу. 

Будь ласка, хто хоче висловитися? Немає.  

 

СОБОЛЄВ С.В.  У мене тільки по зарплаті. Ми зобов'язані, принаймні, 

звернутися в органи прокуратури. Як це так, хтось зараз знаходиться на 

території Автономної Республіки Крим, приймає рішення якісь… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вам можу сказати, Сергій Владиславович, 

забігаючи наперед, що ми не стали чекати вже відповідно звернення, 

повернення цих документів. Ми в такому оперативному порядку звернулися 

до ВККС, і вони здійснюють таку перевірку. Низку рішень вони вже 

прийняли з власної ініціативи, низку будуть приймати після того, як ці 

документи повернуться. Тому ми давайте просто не зволікати, а далі будемо 

тоді від них питати, чому вони цього не роблять.  

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тільки що мене інформують, що  щодо 200 суддів 

вже порушено кримінальні справи, принаймні по відношенню до тих, які… 

Тобто вже ВККС прореагувало на наше звернення, вони вже звернулися, і 

вже прокуратура нам повідомила, що вже 200 порушено.  

Тому хто за такий проект рішення комітету, прошу визначатися. 

Проти? Утрималися? Одноголосно. Тепер давайте визначатись, що ми 

будемо робити з рештою членів комітету, шановні. Більше затягувати немає 

сенсу, та, і ви знаєте, вже ми перейшли всі межі дозволеного.  

Я пропоную до наступного засідання комітету членам комітету 

визначитись з приводу тих суддів, по відношенню до яких є застереження, 

зауваження, скарги  і так, як ми  говорили, більше часу на це немає. Бо кожен 

раз підходять просять ще день, ще два, ще тиждень. Вже, ну, ви розумієте, 
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дальше в мене немає жодного аргументу пояснювати чому ми не даємо рух 

по цих питаннях.  

Відповідно давайте до кінця дня вівторка всі пропозиції, щоб ми в 

середу могли їх оперативно опрацювати і в четвер прийняти рішення. Якщо 

таких звернень не буде, і відповідні рішення ми не зможемо в четвер 

напрацювати, у нас іншого варіанту по відношенню до чинної редакції 

закону, ніж підготовити проект постанови для Верховної Ради, просто немає. 

Вибачте, ми самі собі ці аргументи відібрали кілька тижнів тому.  

Будь ласка, Сергій Владиславович.  

 

СОБОЛЄВ С.В.  Власне, повертаюсь до своєї старої пропозиції. Судді, 

по яких немає ніяких скарг і застережень, на наступне засідання комітету 

внести і автоматично винести їх в зал. Всі, по кому є такі застереження, 

розбивати їх по групах, по 10-15 чоловік, і на кожне наступне засідання 

планувати їх розгляд.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тут проблема в тому, Сергій Владиславович, що на 

час розгляду ВККС таких скарг і звернень не було. Такі тепер звернення 

з'являються і скарги в народних депутатів, які хочуть якраз їх висловити. 

Тому вони просять ще раз дати їм час для того, щоб вони могли звернутися і 

на обґрунтовані, сподіваюсь, скарги ми би мали прореагувати. 

Як я би це бачив. Ми би тоді вийшли на таке рішення.  Я думаю, що 

левова частка суддів є такими, до яких немає жодних скарг і застережень. Це 

означає, що ми повинні готувати відповідний проект постанови про те, щоб 

рекомендувати їх вибирати безстроково. До тих, по кому є скарги і 

застереження і ми вважатимемо за доцільне повернути їх Вищий 

кваліфікаційній комісії оскільки ці скарги не були предметом розгляду або 

були предметом розгляду і в неналежний спосіб розглянуті, будемо 

визначатися окремо. Може таких скарг і не буде до, наприклад, кінця дня 

вівторка. Але це б було б вірно, щоб ми більше не затягували, тому що я на 
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цьому наполягаю оскільки погоджувальна рада визначила, що на наступний 

сесійний тиждень, попередньо в четвер, це питання буде стояти для розгляду 

в сесійній залі. І ми мусимо, зважаючи на норми регламенту, попередити 

суддів про розгляд його, і судді мають право, ви знаєте, заздалегідь отримати 

цю інформацію, на цей день відповідно оформити відрядження і взяти участь 

в роботі сесії Верховної Ради. На комітет вже ні, комітет позбавлений права 

участі таких суддів. Да, будь ласка. 

 

СОБОЛЄВ С.В. Те, що я пропоную, воно відповідає те, чому ви кажете. 

Давайте до понеділка встановимо час, коли можна. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вихідний день понеділок, тому ми зробимо у 

вівторок. 

 

СОБОЛЄВ С.В. І всі, по кому ми не подали, ми всіх автоматично 

подаємо матеріали на Верховну Раду. Всі, по кому подали, ми їх вилучаємо, 

розбиваємо по 10-15 чоловік і все. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приймається. Приймається такий варіант? Але 

оскільки понеділок вихідний день, до кінця дня, тобто від 17 години. Ще раз, 

шановні колеги: 18.00  10 березня. І ще дуже важливо офіційно, тобто щоб 

ми бачили ваше документальне підтвердження.  

Нема більше пропозицій з цього приводу? Хто за такий порядок? 

 

_______________. Є запитання, що значить документальне 

підтвердження? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Щоб було письмово надіслано, що ми пропонуємо 

таких-то, таких-то суддів не включати до проекту постанови, оскільки є 

скарги, які не були розглянути і по відношенню до таких суддів є певні 
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запитання, що унеможливлюють голосування за них безстроково в сесійній 

залі. 

 

_______________. Добре. Така ситуація. Є суддя, яка, наприклад, 

виносила неправосудні рішення по Майдану, яка забороняла символіку в 

державних установах? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так я про них і кажу. 

 

_______________. Скарга, ця куди має бути оформлена? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В комітет. Це не скарга, це повинно бути звернення 

вас, як члена комітету, з підкріпленими матеріалами для того, щоб ми могли 

роздати оперативно членам комітету, щоб вони у четвер прийняли 

усвідомлене рішення щодо обґрунтованості такого роду застережень. 

 

_______________. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, колега Владислав Голуб.  

 

ГОЛУБ В.В.  Руслан Петрович! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вибачте, будь ласка, колега Голуб…  Тоді виключіть, 

бо фонить сильно мікрофон. 

 

ГОЛУБ В.В. Руслан Петрович, як таким підтвердженням… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. 
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ГОЛУБ В.В.  Руслан Петрович, як підтвердження таких скарг можливо 

бути і депутатське звернення, наприклад, до Вищої кваліфкомісії суддів і 

відповідно копію нашу, кожного з нас, якщо хтось звертався, і це і буде 

підтвердження щодо тих скарг. Якщо ми не отримаємо або отримаємо від 

ВККС, ми будемо відповідним чином тоді реагувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Владислав Володимирович, я просто боюсь, що в ці 

строки, які ми визначили, ви не встигнете оперативно отримати таку 

відповідь. Але я був…  

 

ГОЛУБ В.В. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що ми на час розгляду в комітеті цього 

питання попросимо оперативно від Вищої кваліфікаційної комісії по тих 

суддях інформацію щодо наявності чи відсутності по відношенню до них 

скарг Вищої  кваліфкомісії. Приймається такий розгляд?  

Будь ласка, колега… 

 

_______________. Ще у уточнення. Тому що у мене вже дуже великий 

перелік  ……. Ми створили сайт, є дуже багато вже скарг відкритих. І при 

чому такий кричущий факт. Я би хотів, щоб прийняття рішення нами, 

комітетом щодо можливості призначення  цих суддів безстроково, не 

залежали від того, чи по ним є рішення Вищої кваліфкомісії. Тому що я 

запросив всі скарги, які були на тих суддів, всі дали відповіді, що скарги, так, 

були, але по всім рішенням судді чесні і справедливі. Тому прохання, щоб ми 

правильно сформували задачу, щоб ми самі себе не прив'язували до дії Вищої 

кваліфкомісії.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, будь ласка, я… по одному це зробити.   
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Справа в тім, що ми жодних рішень вже приймати не можемо за новим 

законом. Все. Надалі ми готуємо тільки проект постанови для Верховної 

Ради без будь-яких рішень, без будь-яких висновків. В цей проект постанови 

ми можемо включити деяких суддів, а якихось включити не можемо, 

вважаючи за доцільне перевірити відповідно наявність скарг чи інших 

документів Вищої кваліфкомісії чи, наприклад, якщо ви вважатимете за 

доцільне теоретично залученням цього судді в засідання ВККС чи, може, 

навіть на засідання комітету. Це окремо питання. Що? 

 

_______________. Понимаете, это навал скарг. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я все розумію. Але, знову ж таки, комітет не 

наділений повноваженнями оцінювати ті чи інші скарги. Ми маємо 

повноваження або рекомендувати розглянути, або не   рекомендувати, а 

доручити перевірити ще раз, все.  

Виходячи з цього, ми дуже обмежені, як ви кажете, в алгоритмі наших 

дій. Наші дії дуже прості. До 18 години 10 числа кожен з членів комітету з 

того переліку має можливість запропонувати вилучити певних суддів для 

додаткової перевірки, все. Комітет я пропоную в 12 годин збереться і прийме 

рішення щодо обґрунтованості вилучення таких суддів. Приймається? По 

тих, кого не буде відповідних звернень або по відношенню до яких не буде 

відповідно позиції комітету, ми змушені готувати проект постанови 

Верховної Ради. 

Будь ласка, Андрій Лозовой… 

 

ЛОЗОВОЙ А.С. Руслан Петрович! Шановні колеги! Буде дуже 

великою ганьбою для всіх нас назавжди, якщо хоча б один суддя з переліку, 

це буде один з тих негідників, які судили Майдан, як Сапальова, Дудар, які 

визнавали начебто законною агресію московськими окупантами… анексію 
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московськими окупантами Криму, як Погребняк, Цвєтков, як Каріне Абдул 

Кадирова, яка забирала у Бандери статус… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Повернули…, вас не було просто. 

 

ЛОЗОВОЙ А.С. На жаль, вибачте, інший комітет розглядав… інший 

комітет розглядав мій законопроект… 

 

_______________. Це питання вирішено. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А з приводу тих, які не повернуті, я просив би Андрія 

Сергійовича так само написати нам відповідні звернення. Я знаю, що у вас є 

достатньо обґрунтованих скарг, для того щоб ми приймали відповідні 

рішення. Я з вам погоджусь, по них… справді категорії справ. Ті судді, 

документи яких надійшли до комітету, були рекомендовані Вищій 

кваліфкомісії ще до початку Майдану. І ці судді, справді, як на мене, 

доцільно було би перевірити Вищій комісії якраз цю всі нюанси, які є. 

Але це якраз те, про що ми говорили вище. 

Юрій Македон, і давайте закінчувати, бо ми ніколи не закінчимо. 

 

МАКЕДОН Ю.М. Руслан Петрович, пропозиція, щоб ви сказали, що 

більше 400 суддів, то, будь ласка, на електронку, щоб розіслали народним 

депутатам списки цих суддів, тому що коли я останній раз звертався, було 

230 суддів. (Шум у залі) Ми надіслали два тижні тому, але якщо треба ще 

можемо раз… 

 

МАКЕДОН Ю.М. Там 231 суддя була, там не було 400. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте сьогодні всі 399 ще раз повторно надішлемо. 

Приймається? Це можливо таке ще зробити сьогодні? 
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Будь ласка, даю доручення секретаріату сьогодні обов'язково це 

питання вирішити. Якщо є хтось з технічних працівників, хай ідуть і 

виконують вже відповідне доручення. 

Ігор Алексєєв, і давайте виходити на прийняття рішення.  

По цьому є застереження?  Хто за такий проект нашого рішення, прошу 

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

Одноголосно. 

Шановні колеги, в нас є необхідність, відповідно до рішення Голови 

Верховної Ради, взяти на роботу стенографіста в канцелярію на посаду 

консультанта. Тому ми мусимо взяти людину на посаду, яка буде займатися і, 

крім стенографування, іншими питаннями. А Тимченко Людмилу 

Миколаївну перевести на іншу посаду старшого консультанта, у зв'язку з 

тим, що ми беремо людину. І тому ми повинні погодитися з такою логікою, 

бо нам потрібен стенографіст, щоб наш комітет, який найбільший за 

чисельністю, міг оперативно відповідно отримати свої стенограми, бо ми не 

можемо допроситися у секретаріату Верховної Ради. 

Хто за те, щоб такі кадрові рішення погодити.  Хто – "за"? Ви ж просто 

визначаєтесь щодо Тимченко і Ромашко.  Хто – "за"? Проти? Утримався? 

Тобто ми беремо штатного стенографіста на роботу в комітет.  

Ще є в "Різному" два питання. Будь ласка, Ігор Алкксєєв, а надалі 

Алєксєєв Сергій. 

 

АЛЄКСЄЄВ І.С. Шановні колеги, одну хвилинку, не довго буду 

затримувати.  

Піднімаю питання, це предмет відання мого підкомітету, нам на 

комітет надійшло письмове доручення пана Гройсмана - взяти до відома 

висновок Рахункової палати. Проводився аудит установ архівної служби в 

декількох областях, в комітеті надійшов висновок цей, просто за 

процедурою, просто взяти до відома і, якщо треба, ознайомитись в 

секретаріаті. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. Хто за такий проект рішення, щоб взяти 

до відома такий проект висновку Рахункової палати і передати членам 

комітету для ознайомлення. Хто – "за", прошу визначатися. Проти? 

Утримався? Одноголосно. 

І на останок Сергій Алєксєєв нас проінформує про результати розгляду 

питання в регламентному комітеті щодо предмету відання нашого комітету. 

Будь ласка, Сергій Олегович. 

 

АЛЄКСЄЄВ С. О. Виключно для інформації, в нас є два питання, яких 

ми конкуруємо з іншими комітетами. Це питання в якому ми конкуруємо, 

питання… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Конкуренти, ясно.  

 

АЛЄКСЄЄВ С. О. Да, це питання конкуренції з Комтіетом Власенка 

державного будівництва щодо виборчого законодавства. І питання  з 

Комітетом економічної політики щодо законодавства про банкрутство. 

Я був сьогодні присутній на розгляді цих питань в регламентному 

комітеті, але за їх правилами повинні бути два представника з двох комітетів. 

Оскільки я був єдиним представником з нашого комітету, ні перше, ні друге 

питання не розглядалося.  Я лише висловив нашу позицію. Але будуть 

розглянуті питання наступного разу, коли з першого та другого комітету 

будуть представники. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будемо вважати, що відсутність сторони, технічна 

поразка зарахована. Ви знаєте, ми будемо іти і щоразу доказувати, є 

аргументі достатні. Я вам скажу, що, повірте мені, шановні члени комітету, 

жодного повноваження ми не віддамо свого. Ми чужого не хочемо, але свого 

не віддамо.  
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_______________.  Банкрутство хоче.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Банкрутство це не чуже, це наше, воно просто 

випадково було в останній момент передано неналежним чином до Комітету 

з питань економічної політики. До чого тут частину процесуального 

законодавства віддали в інший комітет.  

Немає іншої інформації в "Різному"?  

На цьому, шановні колеги, засідання комітету закінчено. Я закриваю. 

До зустрічі на засіданні комітету о 12 годині  12 березня. Дякую.  

 

 

 

 


