
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань правової політики та правосуддя 

від 09 квітня 2015 року 

Веде засідання Голова Комітету КНЯЗЕВИЧ Р.П. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … була нарада Голови Верховної Ради з цього 

питання. 

А скільки нас? 15? Раз, 2, 3, 4… Тобто нетрадиційно не налаштовує 

вже? 

Я, чесно кажучи, наївся стільки сорому, друзі. Не знаю, як вам це шоу 

виглядало збоку. Я перепрошую за емоції, бо я вже зірвався. Напевно воно 

мені не личить. Але вже межа просто якась моральна, відверто кажучи. Ви ж 

пам'ятаєте, що за пропозицією Андрія Сергійовича ми повернули третину 

суддів. Це була його пропозиція. Я тричі до нього підходив, і ми його маємо 

письмові відповідно на нашу адресу звернення, що він не заперечує і 

підтримує всіх решту. 

Це вже повна профанація. Скажіть, як після цього мені зараз в стінах 

Конституційної комісії казати, що ні, що все ж таки Верховна Рада буде 

належним чином виконувати свої конституційні повноваження, не забирайте 

їх в нас, от подивіться, який от ми щодня приклад показуємо суспільству і 

так далі. 

 

_______________. Як ми тяжко працюємо… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну не можна… 

 

_______________. Скільки він знімав? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Та вже яка різниця? Сотню. Більше сотні. 
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_______________. 108. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я… Плюс наш з фракції Антонищак зняв 40 чоловік, 

плюс ви познімали. І того з 200 ми зняли, 4 чоловіки залишилось, щоб ви 

просто… 

(Шум у залі) 

 

_______________. Кристально чистые люди… 

 

_______________. Вони львівською групою, просто чомусь не знали. 

Вони підходили до мене, вони не знали і казали: "Ми не те, що проти них, а 

за те, що вони знають, хто це… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. ……… ……., я… От дивіться, я вам покажу 

розумний приклад. Є такий народний депутат Геннадій Ткачук. Він знав, що 

є такі судді, 2 місяці висіло. Він пішов, сказав: "В мене є питання. Я маю 

заперечення, прошу повторно їх переглянути". Був такий приклад? От я 

вважаю, що він поступив мудро, по закону. 

3 місяці народний депутат будь-який мав можливість (постанова висіла 

на сайті), ознайомитись і висловити свої застереження? 

 

_______________. Я ж не кажу, я кажу… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А як нам виходити з цього… От скажіть, мені не 

вистачає розуму. Запропонуйте мені формулу. 

 

_______________. Ми опрацюємо і винесемо на наступний… Єдине 

питання, як нам… 
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_______________. Шановні колеги, давайте… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, в нас є кворум? 

 

_______________. Немає. 

 

_______________. Є, є. (Шум у залі)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, це наша колега, вона не член комітету, не рахуйте 

її. Вона просто бере  участь, вона не член комітету, не рахуйте, ні. Вона гість. 

(Шум у залі) 

 Тому  я завершу тезу, давайте тепер визначатися, що  ми будемо з цим 

робити. Тому що   сьогодні  нас звинуватили в непрофесійній підготовці 

питання. Я, відверто кажучи, відкидаю такі звинувачення при всій…  Я дуже 

з повагою великою до Андрія Володимировича, це мій добрий товариш але я 

вважаю, що це  несправедливо. Принаймні зі свого боку і з боку комітету   я 

вважаю, що ми зробили все, що в межах повноважень і навіть більше.  Тому 

що  ми вже… Так як ми прискіпливо робили це, тричі повертали назад. А те 

що  ВККС  назад їх повертає і принципово наполягає, і зараз, до речі, всі, 

кого ми відправили,  нам назад повертають автоматом, і знову треба буде 

мені червоніти,  у сірка очі зараз просити. Я не знаю, у який спосіб  це 

вирішити питання.  На наступний четвер ми маємо  більш  професійно його 

підготувати. Як? От дайте мені вказівку, як ми це  маємо зробити? 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте тоді домовляємося, що на наступний 

сесійний тиждень, в середу, перед четвергом, бо воно вже буде стояти на 

четвер, ми ще раз  розглядаємо це питання і приймаємо остаточне рішення. І 

вже такі рішення, які ми приймемо, ми в сесійній залі всі підтримаємо.  А то 
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шановні колеги, вибачте,  члени  комітету не мають, мені здається, права 

після того піднімати  руку. Вибачте, не хочу нікого образити. 

 

_______________. Там же ж підпис Лозового стояв. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. От я не про Лозового тільки, я називаю  прізвища,  

сьогодні були інші…  Я всіх люблю  і поважаю, но давайте уже тут якось між 

собою  визначимося, бо ми дурно  виглядаємо. І тут вони праві. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну дивіться, ви… Ігорю, я скажу одну фразу, я 

більше не буду коментувати. Вам не видно, бо ви сидите, а мені з трибуни 

видніше. Бере депутат папірець і з помилками читає прізвища, бо у мене є 

оригінал, і тут же того перепитує… а як там, що це ти написав, розумієш? Ну 

так не робиться. 

 

_______________. Біля кожного прізвища ківаловщина, ківаловщина. 

Ну це брєд якийсь.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тепер вже давайте князевщиною називати, чого 

ківаловщина, Ківалов тут при чому? Я тут вже на себе беру   

відповідальність. (Шум у залі) 

Шановні колеги, дуже дякую, що зібралися на позачергове засідання 

комітету. Відповідно до Закону про комітети ми уповноважені провести наше 

позачергове засідання, оскільки у засіданні бере участь більше ніж половина 

членів комітету: 17 з 33.   

Підставою для необхідності сьогодні позачергового скликання стало 

доручення Голови  Верховної Ради, яке відповідно було прийнято було після 
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проведення Ради коаліції. Ви знаєте, доручено Комітету з питань правової 

політики підготувати висновок і запропонувати сесійній залі відповідний 

висновок комітету на проект Закону про внесення змін до Закону України  

"Про прокуратуру" (щодо терміну набрання чинності) за авторством суб'єктів  

права законодавчої ініціативи наших колег по парламенту Яніцького, 

Луценка  та Кубіва.  

Справа у тім, що Комітет з питань законодавчого забезпечення  

правоохоронної діяльності, до предметів відання якого був попередньо   

віднесений цей закон і який був у них на розгляді, відмовився розглядати цей 

законопроект. А ви знаєте, що відповідно до Закону про Регламент і 

відповідно до  Конституції обов'язково має бути висновок комітетів 

Верховної Ради. І  було прийнято рішення, що раз уже правовий комітет 

відповідає за все,  то очевидно сам Бог велів йому сьогодні розглянути  і цей 

законопроект.  Немає варіантів. Ми змушені  розглядати. Будемо виходити на 

якесь рішення.  

Але щоб не затягнути час, і я дякую за присутність Представника 

Президента  Степана Івановича Кубіва, Степан Іванович,  чи ви 

доповідатиме,  чи хтось із співавторів? Василь Петрович Яніцький. Якщо  ви 

будете вважати за  доцільне щось добавити, будь ласка. Він коротенький, ви 

знаєте, стосується   тільки дати набрання чинності  цього закону. Будь ласка,  

Василь Петрович,  3 хвилини, як зазвичай. 

 

ЯНІЦЬКИЙ В.П.  Добре, дякую.   

Шановні колеги,  25 квітня  спливає 6 місяців з дня опублікування 

Закону  "Про прокуратуру", який  був проголосований Верховною Радою  у 

жовтні минулого року, тобто 25 квітня він набирає чинності.  Робота по 

проведенню реформування правоохоронних органів системи продовжується, 

і вона ще не завершена.  Тому відповідно  в Кримінальному кодексі 

передбачено, що з моменту початку діяльності  Національного бюро 
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розслідувань, Державного бюро розслідувань і Національного  

антикорупційного  бюро функції, які  покладені на правоохоронні органи у 

вигляді прокуратури нині це досудове слідство по злочинам переходять із 

слідчих органів прокуратури до цих органів. Звичайно ці  органи ще не до 

кінця сформовані, тому відповідно є пропозиція  зробити зміни  до 

законопроекту "Про прокуратуру" і в розділі ХІІ статті 1 замінити  слова 

"через  6 місяців з моменту опублікування" на  слова і цифри "з 1 вересня 

2015 року". Оскільки в законопроекті  написана така цифра як  "1 січня  2016 

року", я так розумію, що  пройшли консультації і у нас на фракції, і напевно  

в коаліції, і є таке спільне рішення, щоб скоротити цей термін до  2015 року 1 

вересня. Якщо  ж  законопроект, який  має  реєстраційний номер 2404-1, буде 

прийнятий і вступить в силу, і будуть сформовані  ці правоохоронні органи, 

то  звичайно ми можемо внести  зміни і до цих  змін до Закону "Про 

прокуратуру", і він вступить в силу як можна  швидше.  Отаке. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже  дякую, Василь Петрович. 

Я перепрошую, шановні колеги. Я  кілька процедурних речей, просто 

перехвилювався, забув провести. Насамперед,  хто за те, щоб  затвердити 

порядок денний нашого засідання  з одного питання, яке  я оголосив. А ми у 

стенограмі поставимо його вище перед виступом   Василя Петровича. 

Але перед тим давайте ще одне  традиційне питання визначимо – 

секретаря сьогоднішнього  засідання. Оскільки у нас немає… Я прошу не 

глузувати з  цього питання. Немає секретаря, на жаль, він  у нас активний 

тільки у сесійній залі, тому… О, знімається це питання. Дякую  за 

присутність  Андрію  Сергійовичу. 

Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити порядок денний з 

одного питання  за № 2550  законопроект? Дякую. Прошу визначатися. 

Проти?  Утрималось? 18 – "за". Рішення прийнято.  
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Тепер, шановні колеги, ви почули доповідь одного із співавторів 

законопроекту. Інший співавтор має бажання висловитись?  Хто має 

запитання до доповідача, будь ласка. 

Ігор  Лапін, одна хвилина. І одна  хвилина на відповідь. Будь ласка. 

Дякую. 

 

ЛАПІН  І.О.  У мене  два  запитання. 

Перше запитання.  Хочу побачити той законопроект, про який ви зараз  

тільки що сказали, тому що тут стоїть слово "з 1 вересня". Ой, не "з 1 

вересня", а "з 1 січня". 

 

ЯНІЦЬКИЙ В.П.  Так, так, я ж пояснив це.  

 

ЛАПІН  І.О. Ні, ну ви пояснили, я не бачу про що ми зараз говоримо, 

тобто номер. Тобто це зовсім інший проект.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я поясню. 

 

ЛАПІН  І.О. Це технічна сторона. І запитання по суті. Скажіть, будь 

ласка, яка необхідність відтерміновувати весь закон по прокуратурі, якщо з 

вашого виступу ми бачимо, що це стосується лише те, що стосується 

слідства? Мене цікавить питання, необхідність відтермінування загального 

нагляду, все. Дякую. 

 

ЯНІЦЬКИЙ В.П. Наскільки я розумію, ви вчора слухали виступ Юрія 

Луценка, який в порядку розгляду питання стосовно включення до порядку 

денного законопроекту про прокуратуру пояснив, що реформування 

Генеральної прокуратури не закінчується, воно продовжується і буде 
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продовжуватися глибинно. Тому відповідно сьогоднішнє питання це питання 

організаційне і адміністративне.  

Що стосується нагляду? Я так розумію, що це питання воно буде 

порушено як би в законопроекті на наступному тижні, яке включено буде і 

ми його проголосуємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я хотів по загальному нагляду, щоб тут не було 

кривотолків. 

Шановні колеги, ви пригадуєте, що коли ми приймали закон про 

прокуратуру, ще це було в минулому скликанні, хто, вибачте, з цих депутатів 

тільки може питати, які брали участь і були в попередньому скликанні 

народними депутатами, їх дуже мало, але я дуже добре пригадую цю 

ситуацію. То ми тоді вирішили в "Перехідних положеннях" в розділі 13 

фактично, оскільки у нас в пункті 5, частини першої, статті 121 передбачено 

відповідно повноваження загального нагляду, точніше, він називається 

"Нагляд за додержанням прав і свобод людини, громадянина". І ми 

безпосередньо до того часу, поки цей пункт не буде вилучений з Конституції, 

не можемо, так би мовити, формально його не застосовувати, ми вирішили, 

що треба зробити такого роду гібридну форму. Цей пункт 5 дозволить 

прокуратурі здійснювати тільки через пункт 2 цієї частини, а саме через 

представництво інтересів громадянина або держави в судах. І відповідно 

появився пункт 1 "Перехідних положень" розділу 13, який каже: 

"Прокуратура виконує функцію нагляду за додержанням прав і свобод 

людини і громадина з додержанням законності питань органами виконавчої 

влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими 

особами виключно у формі представництва інтересів громадян або держави в 

судах".  

Більше того, цей пункт набув чинності одразу після того, як закон був 

опублікований. І коли у нас зараз говорять, що тільки через півроку він 
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набуде чинності, напевно не дочиталися 1 пункт "Прикінцевих положень", 

який каже, що розділ ХШ і цей пункт в тому числі набуває чинності після  

опублікування, він у нас півроку діє. Якщо ми зараз його вилучаємо, то 

залишається норма Конституції, і норма прямої дії пункту 5 частини першої 

статті 121, яка повертає в повному обсязі весь загальний  нагляд прокуратурі. 

Тому давайте ми його не будемо чіпати до того часу поки не внесемо 

комплексні зміни в Конституцію України. У нас в  гібридній формі – формі  

закону прокуратура буде  здійснювати такий загальний нагляд тільки  у 

формі представництва інтересів громадянина як держави* в судах. Я  іншого   

варіанту зараз не бачу. 

Будь ласка, Леонід Олександрович.  

 

 

ЄМЕЦЬ Л.О. Шановні колеги, все-таки не до кінця розумію, який 

законопроект ми зараз обговорюємо? Там де 1 вересня.  

Так у нас його немає, і наскільки я розумію, ми його  зараз не 

обговорюємо бо нам розданий  1 січня. Для того, щоб він став 1 вересня  

Верховна Рада  має його повернути в процедурі першого читанні на 

доопрацювання або  має внести  суб'єкт законодавчої ініціативи на заміну. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я поясню напевно, очевидно,  у мене сьогодні така  

відповідальна за звичай вдячна функція. 

Шановні колеги, щойно, і ще раз говорю, що за доручення Голови  

Верховної Ради нам доручено розглянути цей  законопроект за номер  2550.  

З урахуванням виступу співавтора, який погоджено на  Раді коаліції 

про те, що з голосу під час розгляду цього питання в сесійній  залі, одразу під 

час розгляду його  в першому читанні і в цілому. А під час такої процедури 

ми можемо фактично застосувати  процедуру другого читання. Автором чи 

співавтором буде озвучено і на комітеті, і із трибуни  сесійної зали про те, що 
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ми можемо його  голосувати в цілому тільки в тому випадку, якщо  буде 

зазначено зміну в Перехідних положеннях – дати  набуття чинності цього 

закону. Точніше, змінено з 1 січня 2016 року на  1 вересня 2015 року. Крапка. 

Я більше вам  сказати не можу, може Степан Іванович, може, щось 

мене поправити, бо він теж був присутній на Раді коаліції. 

У нас питання до доповідача. (Зараз-зараз ми перейдемо). Які ще в 

членів  комітету чи присутніх народних депутатів є запитання до  

співдоповідача, ой, до доповідача-співавтора? 

Безумовно, тільки, якщо можна кнопочку, пані Сотник. 

 

СОТНИК О.С. Сироїд їде.  

Дякую колеги, у мене коротке до вас запитання. Ви сказали, що 

необхідність даного законопроекту, вона викликана тим, що, нібито, якщо ми 

не відстрочимо, то фактично функцій слідства прокуратура буде позбавлена. 

Що ми будемо робити з діючою нормою КПК, в якій чітко прописано, що 

слідчі прокуратури залишають за собою функцію слідства незалежно від 

того, сформовані органи, не сформовані? Тобто ніяким чином це не впливає 

на їх діяльність і новий закон запрацює, і навіть за відсутності ДБРу, за  

відсутності НАБу вони будуть здійснювати розслідування, в тому числі 

корупційних злочинів, про які так ратує пан Луценко. Дякую. 

 

ЯНІЦЬКИЙ В.П. Справа в тому, що дійсно, коли 25 квітня старий 

законопроект припинить своє існування, а новий буде нежиттєводієвим, то в 

нас буде дійсно правовий вакуум. І я, наскільки розумію, на наступному 

тижні дійсно будуть розглядатися ряд законопроектів, які цю проблему 

будуть вирішувати. Тому, звичайно, на сьогоднішній день ми лише 

вирішуємо технічне питання, законопроект – міняється назва. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Василь Петрович. 
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Я, дивіться, технічна проблема так звана полягає в наступному. От 

сьогодні ми вже кілька разів про це говорили. Справа в тім, що ви пам'ятаєте, 

що відповідно до цього закону формується новий інститут прокуратури – 

місцеві прокуратури, який має прийти на заміну районним, міським і 

міськрайонним прокуратурам. Тобто це має бути новосформована інституція 

і формуює її відповідні конференції прокурорів, до складу якого входять саме 

представники місцевих прокуратур. Тобто в нас є велика проблема, тому що, 

по суті, в нас замкнене коло. Тому до того часу, поки ми не знімемо цю 

проблему – ми не можемо запустити інститут місцевих прокуратур за 

визначенням. Ви це розумієте, ми погоджуємося. 

 

СОТНИК О.С. Я просто... Вибачте, не дуже фахова дискусія, нам би 

треба було сюди запросити представників Генеральної прокуратури. 

Особисто я вже третій місяць працюю в робочій групі по реформуванню. Я 

вам можу сказати, що оцей законопроект 2404-1, він був внесений саме з 

метою реалізації того реформування, тої процедури, яка їм необхідна. І він 

передбачає, що запрацює весь закон, буде усунуто той вакуум, про який ви 

кажете. але не треба буде відміняти весь закон і всі інституту, які в ньому 

інші прописані. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Олена, я погоджуюсь. Правда, сьогодні була 

розмова з заступником Генерального прокурора паном Сакварелідзе, який не 

підтвердив цю інформацію, сказав, що не має жодного відношення до 

законопроекту, оскілки Генеральна прокуратура була причетна до його 

розробки на першому етапі. Що з нього вийшло – прокуратура не несе 

відповідальності і не підтримує цей законопроект. Дякую.  

Ще є питання до доповідача? Це не моя примха, повірте. Ви послалися 

на Юрія Віталійовича Луценка. Можете у нього перепровірити цю 

інформацію, я відповідаю  за них. 
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Які ще  запитання до доповідача? Немає? Хто з шановних  колег хоче 

виступити в обговорені. До трьох хвилин, будь ласка, Руслан Михайлович  

Сидорович. Наступний… Хто наступний? Наступних нема. Ні, є Іллєнко.  

Андрій Сергійович, ви після сьогоднішнього можете брати слово в 

будь-який час і в будь-якому обсязі. Обмежень для вас не існує. 

 

ЯНІЦЬКИЙ В.П.  Щиро вам вдячний. (Шум у залі)  

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Давайте, дійсно будемо намагатися бути 

максимально лаконічними і виходити з презумпції, що тут всі юристи і 

читали  все законодавство, яке ми тут голосуємо. 

Ми, безумовно, розуміємо, і ми дану проблематику обговорювали у нас 

на фракції, що  наразі прокуратура не готова до  повноцінного запуску даного  

законопроекту. Разом з тим наша позиція полягає в тому, що розглядати 

питання про  огульне відтермінування вступу в дію  цього закону є 

некоректно з огляду на те, що.. ну получається, в якійсь мірі що ми трошки 

ставимо воза попереду коня в тому плані, що є поданий альтернативний 

законопроект. до речі, дуже дивно, чому розписано  на наш комітет лише 

2404 і не розписано 2404-1 для того, щоби розглянути… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 2550. 2404 взагалі не наш комітет.  Йде мова про 

2550. Я так для протоколу, щоб не було просто кривотолків. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Ага… я не дочитав. Да, я перепрошую в такому 

разі. Да. І мабуть все ж таки було би… ну не мабуть, я переконаний, що було 

би доцільно розглянути можливість запуску даного закону частинами 

секторально з тим, щоби чи то 1 січня 2016 року, чи то 1 вересня 2915 року 

знову у нас не було тої самої ситуації, яка в нас є на сьогоднішній день. І 

встановити чіткі поетапні строки вводу тих норм нового закону, які можливо 
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вводити. І таким чином, вважаємо, наша фракція принаймні вважає за 

доцільне спочатку розглянути можливість введення даного закону по 

частинах. Тому що навіть того ж самого 1 вересня 2015 року, на жаль, ми не 

зможемо всі норми даного закону ввести в дію. І ми до 1 січня 2015 року 

знову стикнемося з проблемою… Ні, ні, 1 вересня 2015 року зараз стоїть 

питання, так. 

І ми 1 вересня 2015 року знову стикнемося з тою ж проблемою, що ми 

не весь закон можемо запустити. І ми знову будемо локально латати той стан 

речей, який об'єктивно є. Тому вважаємо, що потрібно розглядати це в такий 

спосіб, щоб розглянути, що можливо запустити. Якщо все ж таки відповідні 

комітети Верховної Ради дійдуть до висновку, що неможливо цей закон 

запустити взагалі ніяким чином, лише після того підходити до 

відтермінування цього закону в принципі. Скільки треба, я думаю, що будемо 

працювати, треба буде працювати ночами – будемо працювати ночами. Бо 

питання насправді надзвичайно актуальне. Вплоть до того, що якщо 

необхідно провести позачергове засідання Верховної ради, значить будемо 

проводити позачергове. Тому така наша позиція. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Андрій Лозовой. Вибачте. Включіть, будь 

ласка, якщо можна. Тепер будемо під протокол з вашого дозволу. 

 

ЛОЗОВОЙ А.С. Наша фракція цілком підтримує… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, так ми не голосуємо. Ігор… 

ЛОЗОВОЙ А.С. Наша фракція цілком підтримує позицію 

"Самопомочі", яку щойно озвучив Руслан Сидорович. Дякую, більше вашого 

часу не затримаю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Олена Сотник, будь ласка. 
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СОТНИК О.С. Дякую, колеги. Сотник Олена. 

Дивіться, я хочу просто внести розуміння, бо на Раді коаліції не було 

вирішено, ви всі читали Коаліційну угоду, є консенсусне рішення. Тобто всі 

мають погодитися з тим або іншим рішенням. На Раді коаліції не було 

прийнято рішення, що до 1 вересня 2016 року, і по даному законопроекту 

"Самопоміч" проти. Тому що ми вважаємо, що немає необхідності 

відтермінування. І ми пропонували консенсус, що ми розглядаємо 2404-1 для 

того, щоб відтерміновуємо до вересня, в цьому ж законопроекті додаємо, їх 

поєднуємо між собою, але забезпечуємо, що 1 вересня точно буде готові вже 

міські прокуратури, і вони запустяться в роботу. Якщо ж ми приймаємо 

тільки 2550,в такому випадку те, що пояснив тільки що Сидорович, у нас 

немає жодних гарантій, що на 1 вересня у нас запрацюють місцеві 

прокуратури. Оце було прийнято на коаліційній нараді. Тому те, що зараз 

відбувається, це не рішення коаліційної ради, це рішення пана Гройсмана, 

вибачте.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, я тільки заради… Дві секунди. Заради 

справедливості мушу сказати, що відповідно до Закону про комітети його 

доручення, Голови Верховної Ради, є обов'язків для розгляду, тому ми тут. 

Але просить представник Президента Степан Іванович Кубів, будь ласка, 3 

хвилини. 

 

КУБІВ С.І. Те, що було сказано вчора, я підтверджую. Але те, що було 

сказано сьогодні зранку, то знову збиралися. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сьогодні було інше засідання ради коаліції.  

 

СОТНИК О.С. Да, і Березюк сьогодні був проти. 
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КУБІВ С.І. Ну, те, що хочу підтвердити, що пан Березюк був проти. 

Але рішенням більшості коаліції, коли виноситься питання, де є 226 голосів, 

виноситься тоді на комітет. І відповідно за дорученням Голови Верховної 

Ради, а він має таке право згідно Регламенту, було прийнятний варіант, 

враховуючи і літній період, враховуючи, що законопроект 2404 внесений в 

порядок денний, і він повинен бути прийнятий, якнайшвидше розглядатися.  

І слідуючий пункт, який був проговорений. Коли законопроект 2404 

буде прийнятий, наприклад, в травні місяці, то автоматично цей 

законопроект тимчасовий, який ми говоримо, втрачає свою силу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Степан Іванович. 

Хто ще з колег хоче взяти в обговоренні до трьох хвилин, будь ласка, 

можливість  є. Та у нас кворуму і так нема, тому давайте говорити. Бачу, що 

Іллєнко хоче. Бачу. Будь ласка, Андрій Юрійович. Треба.  

 

ІЛЛЄНКО А.Ю. Ну, давайте тоді що? Політичну ситуацію обговоримо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тільки давайте не почнемо з Гордієнка. Слава Богу, 

що нас не уповноважили за вчорашні два комітети сьогодні рішення 

приймати, бо вони теж не прийняли.  

Давайте рахувати. Скільки у нас, пане секретар, голосів? Скільки нам 

бракує до кворуму? 16. Попросіть, будь ласка, Лапіна, він попросився на 

секунду вийти потелефонувати. Якщо можливо, скажіть, що ми виходимо на 

прийняття рішення  і без нього не можемо.  

Пані Олена, ви можете від нього взяти довіреність? 

 

СОТНИК О.С. Я можу перейти до вашого комітету  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Знаєте, в нас 33 особи. Ми не настільки  люб'язно 

запрошуємо  людей.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. 17, є кворум.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 17? Ні, ви порахували Олену. (Шум у залі) І Степана 

Івановича, і Олену… (Загальна дискусія) Андрій Сергійович, це якраз брак 

вашої присутності на комітеті. Практику втрачаєте. Клас, розумієте? Не 

ходите на комітет, ходите тільки в сесійну залу, підтримуєте голову комітету, 

і  комітет за це безмежно вам вдячний від імені комітету. (Шум у залі)  

Будь ласка, Леонід Олександрович Ємець хоче виступити в 

обговоренні, як зазвичай, розумну пропозицію внести. Дякую.  

 

ЄМЕЦЬ Л.О. Я не пропозицію, я хочу розказати про історію того, що 

склалося.  

Власне кажучи, цієї проблеми взагалі могло б і не бути, якби, в 

принципі, ті речі, які ми почали робити, були доведені до свого логічного 

завершення.  

От група, яка працювала над цим Законом "Про прокуратуру", разом із 

прокуратурою, разом із Адміністрацією Президента свого часу там, декілька 

тижнів тому чи місяць тому почала дуже активну і серйозну роботу. І в 

принципі, дійшли до якогось розуміння об'єктивних і логічних речей, що 

якщо мова йде про те, що має бути … це нам прокуратура в красивих таких 

діаграмах розказує про відкритий конкурс добору працівників прокуратури, в 

нас виникає питання, а де цей відкритий конкурс, власне кажучи, чим він 

оформлений? Нам кажуть, це буде рішення Генерального прокурора, 

положення затверджене. Ми кажемо, ми поважаємо Генерального прокурора, 

але було б краще якби це положення було прописано в законі. Нам кажуть, 
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прекрасна ідея! Класна ідея! Зараз ми все вам приготуємо. І, власне кажучи, 

на цьому ми ще пару разів там зустрічалися, і вийшли на те, що вийшли.  

В принципі, логіка у тому, що, звичайно, продовжувати повноваження 

прокуратури потрібно, є. Але чому є? Тому що є бездіяльність Верховної 

Ради, яка нездатна була за той час, який в неї був, розробити інший закон про 

ДБР, про прокуратуру і запровадити його. Тому ми зараз просто знаходимося 

в ситуації заручників ситуації, де ми змушені переносити ці строки, оскільки 

ми не зробили покладене на нас завдання і обов'язок. Власне, сьогодні ми теж 

знаходимося в ситуації, де ми самі собі обіцяємо, що ми зараз найшвидші 

терміни розробимо законопроект і впровадимо його. Ну от те, як воно є, і з 

цим нам треба жити, і приймати якесь рішення, коли в нас кворум буде, 

звичайно. 

Все, я своє сказав. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нас з кожною промовою стає все менше і менше. 

 

ЄМЕЦЬ Л.О. Руслан Петрович, якщо вже на нас звалили цей 

законопроект, ну от нам його дали на розгляд, давайте ми… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви думаєте, що це… 

 

ЄМЕЦЬ Л.О. В мене величезне тоді прохання вже, як співавтора 

іншого законопроекту, який є безпосередньо пов'язаним і альтернативним по 

суті. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. Він не є альтернативним. 
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ЄМЕЦЬ Л.О. По суті до Закону "Про прокуратуру", який ми зараз 

продовжуємо. Давайте ми його теж заберемо на наш комітет і тут його 

пропрацюємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Леонід Олександрович, якби міг так як ви кажете, 

щось віддавати, щось відбирати, повірте мені я б найкращий законопроект, 

найбільш успішні, найбільш, я б навіть сказав, такі глибокі… 

 

ЄМЕЦЬ Л.О. У вас зараз… ви – голова, ви можете це вимагати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Я сьогодні пережив на трибуні тріумф, мені вже 

не треба більше слави.  

Завдяки Андрію Сергійовичу, він мене сьогодні так очистив в Чистий 

четвер, що я буду… я навіть не знаю, таке враження, що я духовно вже 

просто на іншому щаблі. 

 

_______________. Це дуже… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, дякую, Андрій Сергійович. 

 

ЛОЗОВОЙ А.С. Господь дав вам дуже важку ношу - очолювати 

профільний комітет… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дав в вашій особі. Хрест. Хрест мені дав. (Шум в 

залі) 

Сидите жартуєте, а хлопці вже побігли… (Шум в залі) А зараз… Да. 

Кажуть, що Антон Геращенко вас шукає, щось хоче… Антон Геращенко 

щось хоче зайти в наш комітет, може… 
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ЄМЕЦЬ Л.О. Може анекдот хто який знає – розкажіть. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дві секунди. Я просто… 

 

_______________.  Про теорію і  про практику  знаєте?   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Звоним всім колегам, що можем, будь ласка. 

 

_______________. В теорії всі все знають – нічого не працює. 

Практика: ніхто нічого не розуміє, але все працює. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А де Ігор Алєксєєв? Ну будуть зараз… Що у нас, 

друзі? У нас, друзі, кого ще ми можемо… Жеваго?  

Шановні колеги, хто ще хоче виступити, обговорення? Немає. (Шум у 

залі).  

Підходимо до прийняття рішення. Пропонується висновок комітету 

наступним чином. Запропонувати Верховній Раді законопроект за номером 

2550 з тими уточненнями, які були відповідно озвучені співавтором нашим 

колегою Яніцьким Василем Петровичем, з результатами розгляду в першому 

читанні, прийняти за основу та в цілому. Доповідачем від комітету з цього 

питання на пленарному засіданні буде голова комітету Князевич, якщо ви не 

заперечуєте. Від доповідачів – хай самі визначаються.  

Хто за такий проект, висновок комітету, визначаємося шляхом 

голосування. Прошу визначатися. Шановний пане секретар, рахуємо голоси. 

 

ЛОЗОВОЙ А.С. Хто там у залі ще?.. 12. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто проти? Утримались? 
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ЛОЗОВОЙ А.С. А хто "за", ще раз підніміть… Не треба ….. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Сергійович, рахуйте… 

 

ЛОЗОВОЙ А.С. У нас простіше. У нас троє, у нас, от нас 17 людей 

зараз, троє утрималося, проти – нуль, значить, получається, що 14… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Сергійович, якщо ви, користуючись такою 

логікою, озвучували сьогодні перелік суддів, то я розумію… 

 

ЛОЗОВОЙ А.С. Я по кожному, Руслан Петрович… (Шум у залі)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Результат голосування: 17 присутніх, 14 – "за", 

"проти" – нуль, "утрималось" – троє. Рішення прийнято.  

Дякую за участь в засіданні. Засідання закрито. 


