
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань правової політики та правосуддя 

від  17 червня 2015 року 

Веде засідання Голова Комітету КНЯЗЕВИЧ Р.П. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На нашому зібранні присутні 18 членів комітету, що 

відповідно до Закону про комітети дає нам підстави розпочати наше  

засідання, оскільки кворум на засіданні є. Оголошую засідання комітету 

чергове відкритим. Насамперед, одразу ми мусимо вирішити питання 

традиційно щодо секретаря засідання.  

Я тільки собі дозволю одну маленьку репліку. Сьогодні лідер  фракції 

Радикальної партії із полум'яною промовою на трибуні сказав про те, що нам 

не треба обмежуватися тільки тим, хто кнопкодавить, але й тими, хто не 

ходить на роботу не тільки в парламент, а особливо, в комітети. Він вважає, 

що такого роду прізвища повинна знати вся країна. Я, користуючись 

нагодою, звертаю увагу Радикальної партії, що секретар комітету від 

Радикальної партії, на превеликий жаль, традиційно пропускає засідання 

комітету. Я не буду зараз озвучувати прізвище, але... 

 

_______________. Саме головне – він до останніх метрів .... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що це буде справедливо. Тому я при нагоді 

зараз прошу його все ж таки з'явитися на засідання. Це буде чесно і 

справедливо, бо ми вміємо тільки, на превеликий жаль, виголошувати 

промови з трибун, а діла розходяться з нашими промовами. 

Тим не менше, я пропоную сьогодні обрати секретарем нашого 

засідання Сидоровича Руслана Михайловича, який практично щоразу 

виручає нас в подібних ситуаціях. Якщо нема інших пропозицій, хто за таку 

кандидатуру і таку пропозицію – прошу висловлюватися шляхом 

голосування. 



 

_______________.  Може, на постійно запропонувати? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На превеликий жаль, Закон України про Регламент 

Верховної Ради дещо іншу процедуру передбачає, ніж рішення комітету. 

Тим не менше, шановні колеги, вам попередньо розданий проект 

порядку денного засідання комітету, який ви могли розглянути, 

ознайомившись ще кілька днів тому. Він традиційно складається з двох 

основних блоків питань – питання, де комітет є головним відповідно до 

предметів відання, які  на нього покладені постановою Верховної Ради. А 

також інший блок – це ті законопроекти, щодо яких ми мусимо визначитися 

на їх відповідність чи невідповідність Конституції України, він попередньо 

складає 35 пунктів. І останнє питання – це організаційне питання щодо 

проведення круглого столу, який ми маємо провести, відповідно до плану 

роботи комітету. 

 Хто за те, щоби такий порядок денний проголосувати за основу з 

майбутніми можливими пропозиціями і доповненнями до нього? Хто "за" 

прошу визначатися. Проти? Утрималися? Одноголосно. Рішення прийнято.  

Які будуть пропозиції і доповнення до проекту порядку денного? У 

мене, з вашого дозволу  є. 

Я, шановні колеги, зважаючи на те, що в нас сьогодні перші 4 питання, 

це проекту Закону "Про місцеві вибори" в новій редакції. Попередньо ми 

домовились про те, що 5, 6, 7, 8 і 9 питання, які логікою суміжні, теж 

розглянемо на сьогоднішньому комітеті. Але я би все ж таки пропонував 

його перенести на наступний комітет, з наступних міркувань. 

Мова іде про те, що це 5 законопроектів, які пропонують зміни до 

чинного Закону "Про місцеві вибори". Наша ж логіка була наступною, якщо 

ми сьогодні приймемо якесь рішення і завтра Верховна Рада, оскільки 

попередньо саме завтра в сесійній залі має бути розгляд 4-х законопроектів 

про внесення змін до чинної редакції, якийсь з них, очевидно, має 



перспективу бути проголосований за основу. в тому випадку, якщо він буде 

проголосований, тоді, безумовно, ми будемо рекомендувати всі решта 

законопроекти, які стосуються змін до чинного закону, відхилити. Якщо ж це 

станеться завтра, логічно відповідно нам розглядати ці законопроекти після 

того, як це станеться, а не до того, щоб не випереджувати події. 

Якщо немає інших заперечень, то я би все ж таки ті законопроекти, які 

містяться в попередньому проекті порядку денного за номерами, 

порядковими номерами 5, 6, 7, 8, 9 сьогодні зняв з розгляду, перенісши їх на 

наступне засідання комітету. 

Чи є ще інші пропозиції в членів комітету? 

Я принагідно хочу зазначити для протоколу, що в засіданні комітету 

бере участь вже 20 членів комітету. До нас приєдналися колеги Помазанов і 

Ківалов. 

Якщо немає інших пропозицій до порядку денного, хто за те, щоб 

проголосувати його в цілому з тими пропозиціями, які висловив голова 

комітету, прошу визначатися. 

Хто – "за"? проти? Утримались? 

Одноголосно. 

Дякую. 

Рішення прийнято. 

Ми можемо розпочати розгляд питань порядку денного. 

Шановні колеги, ще раз зазначаю для протоколу, що в засіданні 

комітету бере вже участь 21 член комітету, до нас доєднався наш колега 

Ткачук Геннадій. 

Якщо немає заперечень, то ми переходимо до розгляду першого 

питання порядку денного.  

Я думаю, що давайте ми визначимося взагалі як ми будемо розглядати 

цей блок питань. Можливо нам варто наступним чином вчинити. Краще було 

би, напевно, спочатку розглянути їх разом, дати слово суб'єктам права 

законодавчої ініціативи, які готові коротенько представити фабулу кожного 



із законопроектів. Далі дати слово голові підкомітету, який висловить думку 

підкомітету щодо всіх, чи окрему, чи узагальнюючу. Це право відповідного 

підкомітету. А далі ми будемо визначатися щодо кожного чи щодо разом, 

так, як це запропонує відповідно комітет після обговорення.  

Є якісь інші бачення, інші пропозиції щодо Регламенту розгляду цього 

питання? Хто за таку процедуру, прошу визначатися. Дякую, одноголосно.  

Якщо немає інших заперечень, я тоді хотів би надати слово для 

презентації короткого змісту законопроекту про місцеві вибори (за 

(реєстраційним номером 2831), де автором є Юлія Володимирівна 

Тимошенко, Сергій Владиславович Соболєв та інші народні депутати, 

нашому колезі – члену комітету Сергію Владиславовичу Соболєву. Будь 

ласка, Сергій Владиславович. Скільки вам треба часу? До трьох хвилин. Будь 

ласка. 

 

СОБОЛЄВ С.В. Шановні колеги, мені здається, що ми вже достатньо 

обговорили всі законопроекти. Я думаю, що більшість змогла і прочитати 

законопроекти, які існують.  

Якщо дуже коротко, наша пропозиція полягає в наступному. Ми внесли 

законопроект, який передбачає фактично декілька варіантів участі і 

партійних активістів, і тих, кого партії підтримують на виборах, через 

створення п'яти місць, які будуть надаватися згідно з рішеннями партійного 

осередку, а далі розподіл відбувається згідно з тим, яким чином 

проранжують тих чи інших кандидатів безпосередньо самі виборці при 

висуненні цих кандидатів знову-таки партійними осередками. Це можуть 

бути як члени партії, так і позапартійні. 

Крім того, ми надаємо право, оскільки сама конституційна і 

адміністративна реформа не завершені і аналіз представництва в обласних 

особливо, районних радах показує, що в основному це мешканці обласних 

центрів або відповідно районних центрів, дати можливість відповідним 

партійним організаціям з врахуванням участі їх активістів під час виборчого 



процесу відзначати безпосередньо і,  враховуючи географічне 

представництво, щоб не було, що партія буде представлена, наприклад,  або 

одним  районом, або одним обласним центром. Крім того,  вносячи 

пропозиції щодо участі активістів партійних, представляти  цих людей в 

списках.  

Я розумію,  достатньо аргументів, які будуть  виникати   на критику 

цього законопроекту, але я вважаю, що нам треба прийняти ключове 

рішення.  Якщо це партійні  списки, то це  партійні списки. Якщо це відкриті 

списки, то це відкриті списки. Якщо це мажоритарна система виборів, то 

відповідно давайте її називати  мажоритарною системою виборів і не 

розказувати  про переваги багатомандатних мажоритарних округів або будь-

яких інших. Саме тому моя пропозиція є наступна. Ми провели достатньо 

обговорень. Є деякі речі, які влаштовують всіх авторів законопроектів. І я би 

їх виділив в такий ключовий інформаційний, так скажемо, потік.  

Перше. Нам треба визначити чи  встановлюємо, чи не встановлюємо ми 

обмеження відсоткове, яке дає підстави   партії приймати участь в 

голосуванні. При чому я готов дати  як аргументи "за", так і "проти".  

Друге. Хто висуває безпосередньо кандидатів і списки партій. Якщо це 

відбувається місцевими осередками  влади,  партією, я вважаю, що ми 

потрапимо в ту саму ситуацію, в якій ми були в  2010 році, коли ми будемо 

отримувати паралельно висунення за печатками, виготовленими, можливо, в 

той же день від паралельних партійних структур, і цього допустити неможна. 

Тому наша пропозиція, щоб всі списки затверджувалися керівним органом  

партії,  а право на висунення має лише низова організація. 

Третє. Це який порядок є  для голосування на виборів мерів міст. Наша 

пропозиція є розглянути і чітко  зрозуміти це двохтурові або однотурові 

вибори, бо   це питання яке по-різному тлумачиться в законопроектах, більше 

того, для різної категорії міст. 

Четверте.  Чи є на сьогоднішній день  чітке розуміння того, який рівень 

у нас буде  мажоритарні вибори, а який рівень у нас будуть   вибори по 



відкритих списках партійних і яким чином це буде врегульовано 

безпосередньо в законі. Щоб не вийшла ситуація, що в кінцевому варіанті у 

нас пропорційні відкриті списки  залишаться в двох-трьох десятках 

адміністративно-територіальних одиниць, а всі інші отримають чисту 

мажоритарну систему.  

І останнє. На мій погляд, це  є дуже важливо – це  коли мають право   

суб'єкт висунення відкликати того, кого він висував. Бо виборча кампанія  є 

такою, яка дозволяє дуже добре побачити і через  засоби масової інформації, 

в ході прямої  агітації вади, недоліки  окремих кандидатів, які можливо не 

були відомі раніше. Тому наша  пропозиція  це робити безпосередньо до дня 

голосування, що дало б можливість рішенням того органу, який   

безпосередньо висував кандидата або відповідний список, і  знімати   з 

реєстрації відповідного кандидата.  

От, можливо, все. Те, що стосується рішення комітету, я б його 

підтримав, бо в  остаточному  варіанті  буде все одно визначатися сесійна 

зала. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую, Сергій Владиславович. 

Я заради протоколу зазначаю, що  участь  в засіданні бере вже  26  

членів комітету. У нас сьогодні неочікувана  явка. Приємно. До  нас 

доєднався нарешті  секретар  комітету. Андрій Сергійович, ми вас вітаємо. 

Частіше до нас приєднуйтесь, нам дуже приємно. Наші колеги: Лапін,  

Македон, Німченко і Романюк. Дуже дякую. 

Шановні колеги,  у кого є запитання до суб'єкта права законодавчої  

ініціативи законопроект   № 2831, Сергія Владиславовича?    Є якісь  

питання? Немає питань. Є у Василя  Івановича Німченка. Будь ласка,   

Василь Іванович,  включайте мікрофон. У  вас 2 хвилини часу.  

 

НІМЧЕНКО  В.І.  Я розумію, що володію… Як ви вбачаєте,   де  ж тут  

громадяни, де тут громада, чи є у них право  висувати кандидатів чи нема? 



Чи тільки політичні партії? Чи є десь суб'єктами виборчого процесу місцеві 

органи, органи самоорганізації громадян, трудові колективи? Є в вашому 

законопроекті чи нема? 

 

СОБОЛЄВ С.В. Ви знаєте, я згадую, які там, останні вибори 

Радянського Союзу, де тільки трудові колективи, які нараховували не менше 

200 виборців, мали право висунути кандидата, навіть якщо його 

підтримували десятки тисяч людей. Тому, ви знаєте, для того в нас є 

Конституція, де чітко визначено, чим займаються партії, чим займаються 

громадські організації, чим займаються екологічні громадські організації, 

чим займаються трудові колективи. І я думаю, це не секрет, якщо ви 

відкриєте відповідно законодавство, воно чітко встановлює, що саме партія і 

є тим об'єднанням громадян, яке переслідує свою мету – прихід до влади і 

реалізацію своїх програмових засад саме шляхом виборів. Хто буде це: або 

члени партії, або члени громадських організацій, або взагалі безпартійні?  Це 

вже питання, яке відноситься на розгляд законопроекту. Саме тому я вважаю, 

що нам треба максимально зробити в такий спосіб, щоб ті громадські 

організації, яким притаманне саме, згідно із законодавством, Конституцією 

країни, представляти інтереси громадян у владі і займалися цим. 

А все інше – захищати екологічні права, трудові права, для цього є 

профспілки, для цього є інші організації, яке це мають можливість робити  

через співпрацю з партіями, входячи в списки, отримуючи підтримку на 

округах відповідних закріплених від партій. Я думаю, що це дає можливість 

їм реалізовувати свою політику саме в такий спосіб. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій Владиславович. Дякую, .... ... 

Якщо можна ..... 

 

_______________. (Не чути).  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Потім, зараз буде обговорення – обов'язково дам 

слово. 

 

_______________. (Не чути).  

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вам дам слово обов'язково. 

 

_______________. ... не надо розказувати. 

 

_______________. Чому? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, я не розказую. Я.... 

 

_______________. (Не чути).  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, я зазначаю для протоколу, що в засіданні бере 

участь вже 27 членів комітету і, до нас доєднався Андрій Іллєнко.  

Хто  ще хоче задати ...? Наталія Василівна Новак хоче задати 

запитання. 

 

НОВАК Н.В. Шановний Сергій Владиславович, скажіть, будь ласка,  

чим обумовлена саме наявність ….. наявність пункту про відкликання із 

списку певних кандидатів депутатів до останнього буквально дня виборів? 

 

СОБОЛЄВ С.В. Ми вважаємо, що виборча компанія, це 

сконцентрований механізм для того, щоб чітко розуміння було, яка особа 

безпосередньо потрапляє в органи влади. Саме тому це абсолютно коректно, 

якщо дізнаються про якусь інформацію, яка фактично унеможливлює 

моральний, інші зобов'язання, які брала на себе партійна організація, 



висуваючи того чи іншого кандидати, дати таку можливість в такий спосіб 

саме це зробити. Тому що це дає фактично можливість безпосередньо 

відповідальності того, хто іде від партії, будь-то це член партії або 

позапартійна особа, і це, на мій погляд, якраз і дає можливість контролювати 

до моменту, поки цей контроль вже передається виборцям, коли ця людина 

стала, наприклад, депутатом відповідної місцевої ради, от саме в такий 

спосіб, на наш погляд, це є дуже важливий механізм, спочатку контролю 

збоку тих, хто його висунув, а потім збоку виборців. 

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. … членів комітету бере участь в засіданні 

комітету. Доєднався наш колега Борис Філатов. 

Дякую. 

В кого з колег ще є запитання до доповідача? 

Немає. 

Я вам дякую тоді, Сергій Владиславович. 

Я думаю, що є сенс перейти до можливості дати слово автору 

наступного суб'єкту. Тим більше, що ми вдячні за те, що суб'єкт права 

законодавчої ініціативи, автор закону за номером 2831-1, Микола 

Трохимович Федорук присутній на засіданні комітету, ми йому зараз дамо 

слово оперативно, бо в нього буквально за кілька хвилин свій комітет. 

Будь ласка, Микола Трохимович, ….. якщо можна. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Я коротко. 

Дякую, шановні колеги. 

Я хочу зупинитися на особливостях цього законопроекту, який я 

презентую, він розроблявся Асоціацією міст України, Юрієм Ключковським. 

І в чому його особливості? Він  передбачає пропорційну систему виборів з 

відкритими партійними списками для категорії міст обласних центрів і з 

населенням більше 300 тисяч. Це десь по Україні у нас, здається, 31 таке 

місто. Ось. В інших законопроектів там 46 таких міст, які передбачають таку, 



таку систему. Все інше це мажоритарна система. Особливість її те, що в 

цьому законопроекті можливе самовисування, в тому числі список 

самовисуванців може бути в будь-якому рівні, ну, в будь-якому місті, 

скажемо так, де є і пропорційна система з відкритими списками. 

Ще одна особливість цього законопроекту в тому, що обласні і районі 

ради, які представляють згідно з Конституцією діючою спільні інтереси 

громад передбачено таке представництво. Все інше воно схоже з іншими 

законопроектами, які є. І, розуміючи, що навколо інших законопроектів є 

багато дискусій, ми вважаємо, що, я вважаю, що цей законопроект може 

також бути розглянутий і Верховна Рада хай визначається.  

Справа в тому, що законопроекти і закони, немає в світі ідеальної 

системи, в тому числі фетишизувати пропорційну систему з відкритими 

списками також неможливо, вона має свої недоліки, і в тому числі і ті 

законопроекти, якщо вони будуть прийняті будуть мати свої недоліки, 

особливо це буде стосуватися підрахунку голосів.  

Тому при цьому варіанті законопроекту, який ми пропонуємо тут 

мінімізується те, що будуть проблеми з підрахунками голосів і визначення 

переможців ось, враховуючи те, що такими будуть лише міста, скажемо так, 

ну, максимум це може бути 45-46 міст, а все решта буде йти по мажоритарній 

системі, і право висування будуть мати і політичні партії, і самовисуванці.    

Що стосується виборів мерів міст. Також пропонується робити їх в 2 

тури, а коли буде суттєва різниця після першого туру або перемога 

абсолютна в першому турі, або суттєва різниця 20 і більше відсотків, другий 

тур не проводити. Коротко це так. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Микола Трохимович. 

Хто хоче запитання задати?  

Секунду, секунду, ………. Секундочку, тут ………., спочатку Голуб, 

потім Кіссе.  

 



_______________. Будь ласка. 

 

ГОЛУБ В.В. Дякую. Микола Трохимович, а в мене питання, а чим 

обумовлена цифра 300 тисяч? От якими ви критеріями керувалися, коли 

обирали саме цю цифру, там, не 100 тисяч, не 500 тисяч, а саме 300? 

 

ФЕДОРУК М.Т. Це можна, це предмет, скажемо так, домовленостей. 

Це може бути і 100 тисяч. Якщо 100 тисяч, у нас в Україні таких міст 46. 

Якщо 300 тисяч, таких міст 31, включаючи обласні центри. Тому це питання, 

яке може бути для дискусії і виходили з того, що це 300 тисяч, просто це 

пропозиція така.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто красива цифра.  

 

ФЕДОРУК М.Т. Да, красива, можливо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую, Микола Трохимович. Кіссе.  

 

КІССЕ А.І. Я хочу спросить. Скажите, пожалуйста, а, я не понял, 

областные и районные рады, по какой системе предлагается ассоциация эта?  

 

ФЕДОРУК М.Т. По той же системе, только в зависимости от того, от 

количества населения, чтобы, там есть градация, если до 10 тысяч, там, 

например, 3 депутата, а если до миллиона, там, будет, например, 15, 10, 

кажется, ……… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ви уточніть. Йде мова про багатомандатну 

мажоритарку.  

 

ФЕДОРУК М.Т. Так.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А він питає чи це пропорційна чи мажоритарна 

система.  

 

_______________. ……….. мажоритарка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мажоритарка?  

 

ФЕДОРУК М.Т. Мажоритарка.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто ще хоче задати запитання? В членів комітету є 

ще запитання до Миколи Трохимовича Федорука як автора законопроекту за 

реєстраційним номером 2831-1? Немає? Дякую, Микола Трохимович.  

 

ФЕДОРУК М.Т. Може відпустити? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Безумовно. Безумовно. Немає заперечень, щоб 

Микола Трохимович приєднався до роботи того комітету, де він працює? 

Дякую, Микола Трохимович. Будемо голосувати.  

Наступний законопроект за реєстраційним номером 2831-2, народний 

депутат Парубій та інші, в тому числі кілька колег, які є членами нашого 

комітету. Хто з колег готовий? Олександр Черненко, будь ласка. До 3 хвилин 

презентуйте законопроект. 

 

ЧЕРНЕНКО О.М. Доброго дня, шановні колеги. Наш законопроект, 

який я зараз тут представляю, він підписаний 18 депутатами з трьох фракцій 

коаліції. Розроблявся робочою групою створеною Головою Верховної Ради 

Володимиром Гройсманом. До нього ввійшли кращі експерти з виборчого 

права, які є сьогодні в Україні це і громадянська мережа "Опора", комітет 

виборців, Інститут виборчого права, "Айфес", інші поважні експерти. Наш 



законопроект передбачає подібні виборчі системи як щойно в 

представленому законопроекті, але розширює пропорційну систему 

відкритих списків не лише на міста – понад 300 тисяч, а на великі міста - 

понад 90 тисяч, якщо треба, я обґрунтую потім чому така цифра, а також на 

всі обласні ради система пропорційно відкритих списків. Чому ми перейшли 

на обласні ради? Ну, тому, що якщо ви згадуєте тих, хто підписував 

Коаліційну угоду, а тут більшість її підписувала, в тій самій Коаліційній 

угоді передбачені запровадження відкритих списків, ну, там максимально, 

там йде до районних рад, але ми розуміли, що це, ну, це ще більше 

ускладнило. Тому ми обмежилися відкритими списками до великих міст – 

понад 90 тисяч і обласних рад. На інших рівнях рад – це міські ради малих 

міст, районні ради, районні у містах ради, сільські і селищні, також 

багатомандатна мажоритарна система, де на округах розігрується від 2 до 4 

мандатів, висування можливо як партіями, так і самовисування. У великих 

міста це понад 90 тисяч, міські голови обираються за двотуровою системою 

або абсолютною більшістю, або якщо розрив менше 20 відсотків між першим 

і другим місцем, то проводиться другий тур. Так само передбачає скорочення 

депутатів місцевих рад як це записано в Коаліційній угоді. Дуже багато таких 

нових речей для українських виборів в питанні агітації, в процедурі. Дуже 

принципово ми підійшли до підзвітності і прозорості фінансування виборчих 

кампаній. Ми суттєво обмежили політичну рекламу в, саме не агітацію, а 

повторюся, не путайте, а політичну рекламу в електронних засобах масової 

інформації в зовнішній рекламі, щоб допомогти виборцю зробити не 

емоційний, а усвідомлений вибір. Відповідно, ну основні пункти такі, там 

дуже багато ще можна розповідати. Готовий  відповісти на питання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Хто з колег хоче Черненко Олександру питання задати з приводу  

законопроекту, який він є співавтором і щойно презентував, за реєстраційним 

номером 2831-2?  Будь ласка,  колега Кіссе, наступний  Мельниченко. 



 

КІССЕ А.І.   Скажите, пожалуйста,  вот откуда вы берете  в 20 

процентов разрыв?  Из практики выборов, вы знаете, что  20 процентов – это 

еще результат ничего не говорящий. (Шум у залі) 

  

ЧЕРНЕНКО  О.М.  Мається на увазі другий тур  не проводиться, якщо 

кандидати… Якщо   розрив більше  20 відсотків, то другий тур не 

проводиться. Ми виходили з  української практики, як правило, якщо є такий 

великий розрив, то другий тур  підтверджує фактично вибір у першому турі, 

а на другий тур тратяться бюджетні кошти… І ми все-таки виходимо з того, 

що  людина, яка виграла у першому… 

 

КІССЕ А.І.   … 50 плюс 1. 

  

ЧЕРНЕНКО  О.М.   Ні, це так само, це так  само, 50 плюс 1 – це  само 

собою другий тур не проводиться.  Але якщо,  наприклад, кандидат набрав 49  

відсотків, а інший  набрав  25, то другий тур також не проводиться.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Володимир Володимирович Мельниченко. 

 

МЕЛЬНИЧЕНКО В.В.  Розшифруйте, будь ласка, для всіх, що таке  

ваше бачення  відкритих списків?  От говорять відкриті, закриті… 

 

ЧЕРНЕНКО  О.М.   Пояснюю. Значить відповідну раду там обласну чи 

міську великого міста партія формує  єдиний список, який розбивається на  

окружні списки. Фактично на кожному  окрузі міську раду, а     їх там буде в 

залежності від міста 5, 7, 8 і залежить від кількості  виборців, в кожному 

такому окрузі партія формує свій список. Виборець, голосуючи, обов'язково 



голосує за партію і за бажанням  надає преференцію якомусь із кандидатів  у 

цьому списку. Потім після того… 

 

_______________. (Не чути) 

  

ЧЕРНЕНКО  О.М. Це є один бюлетень, який сформований з трафаретів, 

кожна партія має свій Унікальний номер і кандидат має свій номер. Ці 

номери розміщені в тому числі і в кабінці, щоб виборець під час голосування 

міг, якщо він не запам'ятав номер, знайти відповідний номер, вписує номер 

партії обов'язково з цієї бюлетені недійсний і за бажанням номер кандидата. 

Кількість мандатів, які набрала партія встановлюється з відповідної кількості 

голосів, які набрала партія. Ну, там вираховується виборча квота, бар'єру як 

такого немає. Тобто партія, яка взяла хоча би одну виборчу квоту фактично 

один виборчий мандат вона проходить у відповідну раду, а хто уже ці 

мандати бере, це у відповідності результатів кандидатів у цих списках 

окружних, хто набрав більше, той посувається на перше місце, друге, третє, 

відповідно кількості набраних голосів кандидатами. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Олександре.  

Є ще запитання конкретно до Черненка? Немає. Якщо… Я дуже дякую. 

Якщо з присутніх інших авторів цього законопроекту є бажання сказати 

кілька слів на користь законопроекту… Леонід Олександрович, скажете? 

Ємець Леонід Олександрович. 

 

ЄМЕЦЬ Л.О. Дякую. Я коротко. Я теж на останнє питання просто дам 

відповідь більш таку теоретичну. Там прозвучало питання чим, що таке 

відкриті списки і, я так розумію, чим воно відрізняється від мажоритарки.  

Відкриті списки – це право, ну, це важливо для розуміння взагалі 

дискусія, яка у нас відбувається над цими законопроектами. Тобто відкриті 



списки – це право виборця визначати щодо різних кандидатів від однієї 

партії, коли він здійснює право вибору. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це преференція. Дякую. 

Шановні колеги, хто ще з суб'єктів права законодавчої ініціативи цього 

законопроекту? Ніхто не хоче доповнити? Є ще запитання? Наталя Василівна 

хоче запитання задати до Ємця чи до Черненка?  

 

НОВАК Н.В. До Черненка.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. До Черненка. Будь ласка.  

 

НОВАК Н.В. Ну, ми казали про відкриті списки для того, щоб 

виборець міг свідомо визначатися так з кандидатурою і за те, щоб якомога 

менша була можливість з купівлі голосів. Але, звичайно, партії буде вигідно 

на округ кого висунути або людину авторитетну, так, яка дійсно за неї 

проголосує, або людину грошовиту, так, яка дійсно може партії  принести 

шляхом купівлі найбільшу кількість голосів, власне, зараз також 

відбувається, коли мажоритарка чи що щось інше – такий самий підхід. Так, 

або авторитетний, який  перебиває просто або ……… Чим така система, 

врешті-решт буде краща ніж та система, яка була? 

 

ЧЕРНЕНКО  О.М.  Пояснюю перше, що у нас  результат  партії не 

залежить від результатів конкретних кандидатів. Тобто голосування  за 

партію йде не  прив'язане до  конкретних кандидатів.  

Тобто кандидати ті голоси, які  набирають це само собою, це їхня 

конкуренція і там все може бути, а результат партії  не залежить від того. 

Взагалі, виборці можуть за  кандидатів за списком не голосувати, а 

голосувати лише за партію надаючи їм підтримку – це перше.  



Друге – щодо там підкупу, жодною системою, я думаю, всіх тут  

запропонованих  і не запропонованих  не убезпечить нас  від підкупу. Вона  

це в процедурній  частині можна зменшити, збільшити можливість, 

зменшити або збільшити відповідальність. Але  мета такої системи, звичайно, 

зменшити можливість підкупу і впливу підкупу.  

Але головна мета такої системи, розбудовує партії знизу, а не згори, 

унеможливлення партійної корупції, коли місця в списку  продаються, 

фактично, як зараз є в закритих списках, а щодо  підкупу виборців це іншими 

методами треба боротися, а  не виборчою системою.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

 

_______________. … одну партію …., а кандидат іншої. 

 

_______________. Лише кандидатами….. 

Немає.  

 

_______________. Якщо ви  голосуєте за цю партію, то і за кандидата 

від цієї партії.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, в кожного проекти є на руках, вони 

давно  зареєстровані. Я сподіваюсь, що за два місяці ми могли глибинно і 

детально ознайомитись. 

Тому пан Олександр наскільки зі знанням справи сказав про те, що  

зараз здійснюється продаж місць у списку, ви списочник? Вибачте. 

Ви просто зі знанням справи так сказали, що я вам повірив би. 

 

_______________. Я це  сказав як багаторічний спостерігач … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я теж списочник… 



Як списочник списочнику ви скажіть, щоб ми просто… 

 

_______________. … наші політичні партії… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вибачте, будь ласка, це не стосується "Блоку Петра 

Порошенка" хотів би сказати, правильно, це важливо.  

Добре. Дякую. 

У кого ще є запитання до Черненка, повертаємося до  серйозності 

розмови. Немає більше запитань до цього законопроекту?    

Можемо переходити до наступних?  

 

______________.  А чего его нет в высновках Главного экспертного 

управления?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз ми про це поговоримо. 

Немає інших питань до Черненка? Можемо переходити до останнього 

законопроекту, так?  

Проект Закону про місцеві вибори за реєстраційним номером 2831-2… 

ой! Три, вибачте, будь ласка. Денисенко, Алексєєв, Ледовських, Попов, і, 

наскільки я пригадую, Чижмар.  

Будь ласка, хто буде презентувати? Денисенко, будь ласка.  

 

ДЕНИСЕНКО В.І. Шановні колеги, ну, як уже було сказано цей проект 

підтримали представники трьох політичних фракцій, які входять до коаліції.  

Що лежить в основі цього  проекту? Це лежить в основі так звана 

"німецька модель", за якою саме в цій країні відбуваються місцеві вибори. 

Вона… В принципі, ми виходили, коли пропонували цю модель, крім всього 

іншого, з того, що в нас дуже обмежений час перед виборами, і ми повинні 

зробити цей процес максимально простим як для виборця, так і для комісій. 

Тобто потрібно зробити так, щоб кількість недійсних бюлетенів була як 



мінімум мінімальна і щоб люди, які будуть по-перше, голосувати, а по-друге, 

підраховувати голоси, не заплутувалися в величезній масі бюлетенів і, в 

принципі, в зовсім інших системах, які не притаманні були до останнього, у 

всякому разі, часу для наших широт.  

Тобто що пропонується? Пропонується для депутатів сільських та 

селищних рад зберігається  чинна на сьогодні мажоритарна система, для 

депутатів обласних, районних, міських районних… районних, міських та 

районних у містах пропонується пропорційна система, міські голови в містах 

від 90 тисяч виборців і більше, пропонується обирати за мажоритарною 

системою абсолютною більшістю, тобто мається на увазі, що 50 плюс один 

голос, і для сільських, селищних рад пропонується залишити  нинішню 

систему, коли, в принципі, відносною більшістю обирається голова.  

Щодо бюлетенів, я зразу хотів би сказати, в чому його простота. Він 

буде, фактично, однаковий для всіх рівнів виборців… для всіх рівнів. Тобто 

пропонується бюлетень, в якому пишеться назва партії і далі прізвища 

кандидата. І далі, після цього пропонується бар'єр 5 відсотків для партій і, да, 

в нас є новація – ми пропонуємо ввести також і блоки на місцевих виборах, 

тобто для блоків пропонується більший бар'єр – це 7 відсотків. Це 

європейська практика, коли для блоків є трохи більший  бар'єр, ніж для 

політичних партій.  

Щодо того, як підраховуються голоси, тобто якщо партія проходить 

п'ятивідсотковий бар'єр, далі розраховується, в принципі, скільки людей 

проходить від цієї політичної сили і, відштовхуючись від цього, за 

абсолютною більшістю проголосованих за даного кандидата голосів 

визначається, хто із них в рейтингу стоїть вищій і хто із них проходить до  

даної ради. 

Розуміючи про те, що існує різна кількість виборців, неможливо 

зробити однакову абсолютно кількість виборців у всіх округах. Центральна 

виборча комісія вводить так званий коефіцієнт, поправляючий коефіцієнт 



для... вирівнюючий коефіцієнт для кожного округу і після цього далі 

вирішується, хто із кандидатів був обраний.  

Також пропонуються двотурові вибори у містах – 90 тисяч плюс. І, 

знову ж таки, я повторюся, що це вибори пропонується провести не за тією 

систему, яка пропонувалась в попередній схемі, коли 20 відсотків різниця, а 

за 50 відсотків плюс один голос. Ну, це коротко, я думаю, що далі можна 

відповідати на запитання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

В кого є бажання задати запитання Вадиму Юрійовичу?  

Леонід Олександрович, будь ласка, Ємець. 

 

ЄМЕЦЬ Л.О. Дякую за пояснення. В мене таке питання:  за вашим 

законом партія .... на один округ від одного до  двох кандидатів, ну, тобто... 

 

_______________. (Не чути).  

 

ЄМЕЦЬ Л.О. Правильно. Це від одного до двох або нуль, так, від нуля 

до двох. Питання: чому не жорстко два, чому не три, не п'ять, не десять? Це б 

здавалося, на думку і мою, і експертів, ну, давало б більше можливостей 

права вибору виборцю, з кого голосувати. Чи ви думаєте, що у партії не 

набереться більше, ніж два кандидати на один округу? 

 

_______________. Я впевнений, що .... по-перше, ряд партій. А, по-

друге, в ряді регіонів навряд чи зможуть набрати, справді, таку кількість 

людей, це теж об'єктивна реальність. Насправді, лавочка  запасних у всіх 

партій не дуже велика. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А бюлетеня розмір, ви уявляєте, …… буде десять. 



Будь ласка, в кого ще запитання до Вадима Ігоровича? Будь ласка, 

колеги, активніше. Так всі цікавилися… Ткачук… Давайте визначимо час 

розгляду. Зараз у нас 15.08, давайте ще скільки, 10 хвилин? Давайте. 

 

_______________. Будь ласка, от там норма "20 плюс", ну, у 

попереднього представника свого проекту було або 50 плюс 1 голос, або 

розрив 20 відсотків в першому турі. А якщо, наприклад, в другому турі буде 

в одного кандидата знову-таки 45, а в другого буде 39, як далі, що, третій тур 

робити, чи як? (Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, відповідь. Вадим Ігорович, давайте 

відповідь, якщо можна. 

 

ДЕНИСЕНКО В.І. Ми уже відповіли, що такого просто бути не може. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Черненко хотів задати запитання. Будь ласка. 

 

ЧЕРНЕНКО О.М. Таке питання. Якщо партія не висуває в жодного 

окрузі кандидатів або, ну, висуває не у всіх округах, і набирає кількість 

мандатів більшу, ніж у неї є кандидатів? 

 

ДЕНИСЕНКО В.І. У нас повторення прецеденту відбувається, який був 

колись із партією "Батьківщина" в Київській обласній раді, по суті от і все. 

 

ЧЕРНЕНКО О.М. Яка розв'язка, нагадайте. (Загальна дискусія) 

 А чи не отримаємо ми просто ради, в яких не буде кворуму? 

 

ДЕНИСЕНКО В.І.  Ну, не думаю. Чесно кажучи, це… ну, вірогідність – 

нуль цілих одна тисячна. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Які ще є запитання? Кіссе. 

 

КІССЕ А.І. Вадим Игоревич, вы правильно сказали, что партиям 

тяжело будет набрать более двух человек. А не рассматриваете вы вопрос об 

уменьшении барьера – 3 процента? Я думаю, для развития партийного 

строительства 3 процента на местные выборы – это было бы правильно. 

 

ДЕНИСЕНКО В.І. Ну, я думаю, що це питання, в принципі, от питання 

5-7 відсотків, так само як і питання, про що говорив перед цим Федорук: 90 

тисяч і 300 тисяч, - це насправді теми, які ми повинні будемо окремо 

дискутувати. Це окреме політичне питання. Тобто, ну, я вважаю, що потрібно 

5. Але якщо загал вважатиме, що потрібно зменшити до 4-х, до 3-х… Тут 

Ключковський, наприклад, весь час говорить про те, що не потрібно взагалі 

бар'єра, хоча я вважаю, що це неправильно. 

Тобто це насправді питання політичної дискусії. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Які ще запитання? Ще одне питання? 

 

ЄМЕЦЬ Л.О. Ще одне. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Леонід Олександрович Ємець не встиг запитання 

задати. 

Будь ласка. 

 

ЄМЕЦЬ Л.О. Ну я просто, щоб не всі разом питати. 

В мене таке питання.  



От уявимо, що партії у нас існують …. не на кожні вибори, а мають 

певну історію, там 2, 3, 4 виборчі компанії і всі, хто брав участь у виборах, 

розуміють, що в окремих регіонах є певна історична склавшись ситуація, де 

в, ну уявимо, місто Київ, підтримка у партії в Печерську відрізняється від 

підтримки в Дарницькому районі. Ні, це практика, комуністи у нас завжди 

мали найвищу підтримку по всьому Києву чисто з історичних питань, бо тут 

селиться і селилися багато людей, які працювали в комуністичній партії, а 

тепер ми розуміємо, що за вашим законом автоматично цей регіон не буде 

представлений в, ну допустимо в Київській міській раді, оскільки кількість 

голосів відданих за депутатів обраних саме в цих округах буде завжди менше 

за кількістю голосів відданих за депутатів в іншому окрузі і одні, другі, треті 

вибори партія не матиме і виборці не матимуть представників у Раді саме …. 

регіону. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. 

 

_______________. Я відповім дуже просто. 

Якби все було б так, як ви говорите, ми б зараз з вами не розмовляли. я 

думаю, що ви б не змогли тоді перемогти в цьому окрузі двічі підряд. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, я теж вважаю, що у жителів Печерську ніколи… 

 

ЄМЕЦЬ Л.О. Друзі, ми ж не говоримо про змагання. От дивіться, 

питання не в цьому, ми не говоримо про змагання з іншими політичним 

партіями, іншими кандидатами, там, зрозуміло, іде робота і перемога, іде 

змагання внутрішньопартійна, бо ми змагаємося з нашими колегами в інших 

округах, які набирають в однакових за кількістю виборців в округах 

автоматично більшу кількість голосів, оскільки там мають підтримку. Так, я 

тут  здобув перемогу 30 – 40 відсотків, але там він 30 – 40 відсотків здобув на 

1 відсоток більше і так завжди буде, і це …. змагання з іншими партіями, в 



нашому партійному середовищі, за вашим законом, наш округ  ніколи не 

буде представлений в Раді. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Леонід Олександрович. 

Я просто хотів звернути увагу, що іде мова зараз про стадію запитань 

доповідачів, а в обговоренні кожен може взяти участь відповідно до 

регламенту, який ми проголосували на початку. 

Наталія Василівна Новак, будь ласка, запитання. 

 

НОВАК Н.В. Скажіть, будь ласка, от в законі, який представляє 

Олександр Черненко, є обмеження політичної реклами. Як у вашому 

законопроекті?  

 

ДЕНИСЕНКО В.І.  Я вважаю, що на цьому етапі  розвитку обмежена 

політична реклама призведе тільки до збільшення джинси. Тобто, в принципі, 

ми можемо  прикриватись  дуже красивими речами про те, що… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  До чого,  вибачте, не  всі обізнані з таким  сленгом. 

 

ДЕНИСЕНКО В.І.    Політична реклама. До  збільшення джинси. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.    Джинси від слова "джинс" чи що? Ви поясніть 

таким невігласам як  ми,  про що іде мова. 

 

ДЕНИСЕНКО В.І.   Ну, слава Богу, що ви з  цим  не стикалися.  Це 

коли, в принципі,   іде політична реклама, недобросовісна політична  

реклама… Ні, не правильно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прихована. 

 



ДЕНИСЕНКО В.І.   … прихована політична реклама, за яку  не 

сплачують податки.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Які  ще запитання до Денисенка? Немає. Чи можемо ми переходити до 

того, щоб надати слово від підкомітету  голові підкомітету? Можемо. 

Будь ласка,  Олександр Черненко, позиція підкомітету, а далі будемо  

обговорювати.  Будь ласка. Скільки вам часу?  

 

ЧЕРНЕНКО О.М. Та мені  буквально  кілька хвилин, тому що… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте до 3 хвилин, а далі  будемо  по ходу 

розбиратися. 

 

ЧЕРНЕНКО О.М. Добре. Висновки, які пропонує  підкомітет  до всіх 4 

законопроектів, вони фактично ідентичні. Дійсно,  ми  бачила, яка  у нас 

сьогодні тут виникла навіть  ну не дискусія, а там  запитання і критика, і 

відповідь  на цю критику, вони всі   зводяться  до того і всі дискусії йдуть 

довкола питання виборчої системи. Завжди питання виборчої системи – 

питання  політичної доцільності. Нагадаю, що  є  навіть рішення суду від 26 

лютого  1998 року. І  Конституційний Суд  тоді сказав,  що визначення 

компонентів виборчої системи є питання політичної доцільності, і воно   має 

вирішуватись Верховною Радою  України. 

Щоб ми тут  не вирішили на комітеті, очевидно,  ми не маємо достатніх 

повноважень,  щоб вирішувати за  Верховну Раду. Тому пропонується всі  з  

чотирьох запропонованих законопроектів передати  на розгляд Верховної 

Ради  для прийняття остаточного рішення.  Тобто я можу зачитати по 

кожному  законопроекту, можу… 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хоча б одне зачитайте проект, який… Для 

стенограми.  

 

ЧЕРНЕНКО О.М.  Проект Закону  про місцеві вибори (реєстраційний 

номер, номер 2831), так само проект реєстраційний номер 2831-1, 2831-2 і 

2831-3, поданий народними депутатами відповідно, як вони подані, і винести 

на розгляд Верховної Ради України для прийняття рішення щодо нього. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які запитання до… 

 

КІВАЛОВ С.В. У мене запитання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Сергій Васильович Ківалов. 

 

КІВАЛОВ С.В. А зачем? Что, мы на комитете не можем предложить 

или два, или один…? Ну чего вдруг… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому що заборонено рішенням Конституційного 

Суду. 

 

КІВАЛОВ С.В. Это же наше предложение, мы можем сказать: "Вот 

этот закон нам подходит, давайте………" 

 

ЧЕРНЕНКО О.М. Я тоді вам, може дам відповідь теж політичну. Я не 

впевнений, що сьогодні під пропозицією щодо рішення комітету по кожному 

законопроекту знайде тут більшість. 

 

КІВАЛОВ С.В. Так решение комитета, вибачте, решение комитета 

носит рекомендательный характер. А чего же вы уходите вообще от 

решения… (Загальна дискусія) 



  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги.  

У кого ще запитання до голови підкомітету? Зараз ми будемо 

обговорювати. Які є запитання до голови підкомітету, ще раз? Немає більше? 

Сергій Васильович, якщо можна, виключіть, будь ласка, бо фонить. Дякую. 

Немає? Тоді давайте переходимо до обговорення. Хто з колег хоче виступити 

в обговоренні, будь ласка, до 3 хвилин, зголошуємося. 

Алєксєєв Сергій, Леонід Ємець, Володимир Мельниченко. Далі будемо 

в порядку надходження пропозицій.  

 

АЛЄКСЄЄВ С.О. Шановні колеги, всі ці законопроекти між собою 

ідентичні, але є принципові відмінності. Принципові відмінності – це в 

першу чергу, який вигляд будуть мати відкриті списки: чи це будуть відкриті 

списки, де зазначено багато кандидатів, чи це будуть відкриті списки, де 

зазначено від нуля до двох кандидатів. Це перше. 

Друге, з чим треба визначитися, - це бар'єр проходу. 

Третє, з чим треба визначитися: чи будуть блоки, чи не будуть блоки. І 

щодо бар'єру – це бар'єр мажоритарки, я маю на увазі, - від якої кількості 

виборців буде встановлена мажоритарна система. І я вважаю, що Верховна 

Рада з цими всіма законопроектами визначиться завтра. 

А щодо законопроекту, я, дійсно, підтримую той законопроект, в якого 

я є співавтором, тому що німецька так звана система виборів, вона на 

сьогодні більш актуальна, тому що в нас дійсно партії не розбудовані, дійсно 

буде виборцям важко визначатися з великою кількістю кандидатів в 

відкритих списках. Тому я буду підтримувати свій законопроект, але все 

одно повинна визначаться Верховна Рада і по якій системі нам найкраще іти, 

і між першим і другим читанням, я вважаю, можна буде внести відповідні 

правки щодо межі мажоритарної системи щодо в яких містах 2 тури виборів 

мера, в яких 1 тур виборів мера та інше. 

Дякую за увагу. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ємець. 

 

ЄМЕЦЬ Л.О. Дякую. 

Та система, яка є сьогодні змішаною, це система фальсифікації, 

корупції, маніпуляції і в тому вигляді, в якому вона є, вона повністю 

задовольняла той режим, який на цій корупції, фальсифікаціях і махінаціях 

будував все своє існування, заробіток і майбутнє. 

Тому, зрозуміло, цю систему сьогоднішню ми зобов'язані поміняти, це 

є вимога суспільства, перед нашим парламентом ми цю вимогу записали в 

Коаліційну угоду. В Коаліційній угоді є дві дуже чітких і жорстких позицій 

для коаліції, яка сьогодні сформована в парламенті, це вибори до місцевих 

рад за відкритими виборчими списками і 2 тури у великих містах обрання 

міських голів.  

Тому відповідно це є дві ключові позиції, які мають бути в законі 

прийнятому парламентом, без них це є порушення Коаліційної угоди, це є 

обман виборців, відповідно парламент має тоді приймати автоматичне 

рішення про складання мандатів я такий, що не виконав покладені перед 

собою обіцянки. 

Отже, частина з тих законопроектів, які запропоновані я зараз не буду 

вдаватись в деталі, які там повністю не відповідають, всі і так це прекрасно 

знають і це видно неозброєним оком в тексті законопроектів, не відповідає 

частина, відповідають менше, а частина один законопроект, як на мою думку, 

повністю відповідає поставленим завданням і вимогам Коаліційної угоди, 

розроблений в тісній співпраці, навіть більше, ніж в тісній співпраці, в 

основному написаний за участю громадських експертів, як було справедливо 

сказано, найкращих фахівців в сфері виборчого законодавства. Тому, власне, 

і моя позиція, і вас закликаю на рівні комітету чітко визначитися з одним 

законопроектом, який має бути запропонованій Верховній Раді прийняти за 

основу, інший – повернути на доопрацювання, з розумінням того, що всі ті 



позитивні моменти, які є, в кожному законопроекті є позитивні моменти, ми 

можемо включити, доопрацювати, врахувати до другого читання. 

Моя пропозиція, додаткова до озвученої від підкомітету, - це взяти за 

основ, тобто комітету рекомендувати Верховній Раді законопроект 2831-2 за 

авторством Парубія та інших прийняти за основу і доопрацювати в цілому з 

урахуванням пропозицій, висловлених в інших законопроектах. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мельниченко. Наступний – Сидорович. 

 

МЕЛЬНИЧЕНКО В.В. Ну, дело ясное, что дело темное. Я би сказав так, 

що я людина, яка провела не одні вибори, і, чесно кажучи, закон 2831 і 2831 

тире, да, це нові закони. Два закони, 2831-2 і те, що надала Асоціація міст 

України, - це той самий діючий закон, тільки накручений. І, чесно кажучи, я 

все більше приходжу до такої думки, що ми зробили велику помилку, що ми 

почали писати нові закони. Нам треба було внести правки в старий закон – і 

все було би добре. Тому що взяти закон 2831-2, то це там є і мажоритарка, є і 

списки. І якщо взяти всю Україну, то 60 відсотків буде обрано по 

мажоритарці, а тільки 40 - по списках.  

Так що, чесно кажучи, якщо і підтримувати якийсь закон, - це 2831-3, 

якщо підтримувати. А якщо чесно кажучи, то треба повернутися до старого 

закону, внести в нього зміни - і йти на вибори і не плутати людей. Там і 

списки є, і мажоритарка, так що давайте не будемо себе обманювати. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сидорович. Хоче наступний,  будь ласка, Кіссе – за 

ним. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Шановні колеги,  я не буду зараз тут розказувати 

про особливості того чи іншого закону. Було достатньо часу, думаю, що всі, 

хто хотіли вникнути в суть тих питань – вникли, а  ті, хто не вникли – в 

межах кількох хвилин ми не роз'яснимо.  



Очевидно, що на сьогоднішній день ми зобов'язані подолати цей бар'єр, 

той психологічний, по неприйняттю змін до виборчого законодавства. І в 

даному випадку я просив би наших колег по коаліції продовжувати ту 

дискусію, щоби забезпечити прийняття одного з тих концепцій, тому що 

дійсно цих чотири законопроекти, їх можна об'єднати умовно в дві групи. 

Якщо там говорити про 2831-2 і 2831-3, вони різняться принципово по 

наявності або відсутності внутрішньопартійної конкуренції і це є 

філософська різниця. Але в даному випадку, вносячи в.... приймаючи 

рішення запропоноване щодо прийняття рішення залом, ми забезпечуємо 

можливість прийняття того політичного компромісу, який є настільки 

необхідний для прийняття нового закону по місцевих виборах. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антон Кіссе. 

Хто наступний? …. Сергій Васильович Ківалов. 

 

КІССЕ А.І. Шановні колеги, я думаю, что и уверен, что Сергей 

Васильевич прав здесь был, хотя, если говорить откровенно, если бы 

коалиция приняла решение и с единым законопроектом вышла, здесь бы 

нашла поддержку, и не было всех этих перетягиваний каната. А 

перетягивание каната ведет к тому, что старый закон останется, и мы по нему 

будем проводить выборы, у меня такое, по крайней мере, ну, в общем 

настроение я вижу коллег депутатов. 

Но, вместе с тем, хочу акцентировать внимание на то, что старый закон 

надо все ж таки внести те изменения, реформировать его идти на выборы. 

Потому что в противном случае вот все законопроекты, которые мы 

рассматриваем, хотя, если по мне – уже опытного человека в местном 

самоуправлении, принимающий участие не в одних выборах, особенно в 

местном уровне, то, что коллега Денисенко внес, он мог бы лечь в основу и 

вокруг него создавать тоже законодательное поле, которое бы нашло 

поддержку у нас в парламенте. 



Таким образом, я прогнозирую, что завтра, к сожалению, у  нас ничего 

получится при рассмотрении, и в этом вопросе, прежде всего коалиция 

должна взять ответственность на себя. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Сергій Ківалов, хто наступний хоче виступити? Міщенко.   

 

КІВАЛОВ С.В. Уважаемые коллеги!  Вы знаете, вот из  четырех мы  

имеем право рассматривать сегодня, если  принимать только один – 2831. 

Почему? А потому что другие законопроекты может быть они действительно 

и лучшие, но нет научной экспертизы. И дело в том, что у нас же Комитет 

правовой политики и правосудья. А высновков никаких нет, у высновках не 

надо было спешить на комитет рассматривать. Поэтому не знаю, если  

комитет возьмет на себя  такую ответственность без высновку без экспертизы 

научной отправить. Мы ж должны, Регламент 103 статья часть  вторая 

регламенту, там обязательно научная экспертиза должна и высновок  

эксперта. Спасибо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 

Сергій Міщенко. Наступний – Соболєв. Далі – Андрій Лозовий. 

 

МІЩЕНКО С.Г. Шановні колеги, якщо мені найдеться людина, яка 

скаже, що ідеальна система виборів, то я  хотів би подивитися на неї. 

Так, я хотів би подивитися на неї і ті, хто кажуть, що стара система – це 

корупційна, прогнивша і  така  собі, що просто жах, то можу вам сказати, що 

люба система корупційна, прогнивша, і діють ці системи, різні системи в 

різних країнах світу. Просто одна прижилась історично в одній країні світу,  

інша в іншому. Для того, щоб вони не були не прогнившими і корупційними 

треба напевно діяти відповідно того, щоб цієї корупції не було.  Наведу 



приклад, в чому  проблема, основна проблема мажоритарки, корупції? Це 

підкуп – так. 

У чому проблема закритих списків? Це входження за гроші  в партійні 

списки.  

А що таке відкрита  система? Це і підкуп, це і  входження у списки за 

гроші, плюс і ще на цих виборах і  підкуп. 

Тобто  питання ж, бо це єднається все, напевно треба  вибирати людей 

таких, брати,  щоб потім, щоб потім не було цього, того, що хтось тут 

розказує тут про корупцію ……… застаріла система. Або треба сказати чому 

невигідна система зараз, вводиться ця система. А тому, що такі як, є такі 

поняття як самовисуванці, мішають партійним проходити до влади. От і все. 

Тому що, які б позиції  не задіяли  партійні боси на тих чи інших округах, є 

мажоритарщики, які виграють у всіх партій разом взятим, даже, якщо вони 

об'єднаються. Тому тут розказувати про те, що… Це політична складова. Це 

зрозуміло. І кожен вибирає, нова коаліція вибирає собі правила гри. І кожен 

раз, який парламент в нас не був, ми правила гри, у нас уже була і змішана, і 

закрита, ми знову до змішаної, тепер нову систему пробуєм, ми бігаємо, 

шарахаємося з одного боку, в інший, якщо подивитися на проблему як цю 

корупцію подолати. І  тому, я вважаю, що правий голова підкомітету, 

говорячи про те, що якщо сьогодні немає злагоди в середині самої коаліції і є 

4 закони від коаліції, 4 і немає загального закону, вам би тут вистачило б 

голосів би за один законопроект, а приймати рішення по тому чи по іншому, 

ну, це неправильно, тому що кожен автор буде відстоювати думку і 

підтримувати свій законопроект. Тому є правильний вихід відправити 4 

законопроекти до Верховної Ради і хай сесійна зала визначається з цими 

проектами. А результат буде який?  

 

_______________. Никакой.  

 

_______________. Правильно. Молодці.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Владиславович, будь ласка. 

 

СОБОЛЄВ С.В. Шановні колеги, от в виборчій системі і в самій 

практиці виборів є один критерій, який завжди визначальним. От проходить 

3, 4, 5 років і кожна нова система починає критикуватися і починають 

заявляти, що гіршої системи ще не було. Я, власне, пережив все на цих 

виборах і мажоритарні, і змішані вибори, і пропорційні вибори. На свою 

голову колись піддався на умовляння того, щоб проголосувати за змішану 

систему, яка зробила депутатів депутатами двох сортів: одних рабами партій, 

інших рабами виборців і популізму. Тому   я думаю, що тут треба  

визначитись в кінці кінців, що будуть  казати про цей закон от через   3-4 

роки. Я не знаю, чи  багато тут залишилося з  тих, хто приймав участь 

(перемагав – це така ситуація) в 90-му році. Але я можу сказати,  при всіх 

вадах закону  90-го  року більш чесних  виборів в країні не було.  1994 рік – 

більш чесних виборів не було. А от потім почалося,  1998 рік і далі  2002 і всі 

інші вибори. І ми тільки чули: все гірше, гірше і гірше. Тому  якщо  нібито  

іти  за цією логікою, то краще мажоритарних   виборів немає. Але вибори 

мажоритарні  зразка 90-го і 94-го років, де взагалі поняття  викидати  на 

вибори, які там десятки тисяч, сотні тисяч доларів, просто  тисяча доларів – 

це було  смішно. Коли вибори вигравалися  за  600 радянських рублів, а на 

виборах, наприклад, 94-го року і того менше.  Ти йшов на виборчу  дільницю, 

змагався, твоя програма перемагала, не було ніякого адміністративного 

тиску, нічого не було.  

І тому я думаю, що ми зараз вибираємо не той закон, який  є 

найкращий або найгірший, а той закон, який  буде діяти в сьогоднішніх 

умовах. оце саме ключове, що дозволить виборцю  проголосувати відкрито, 

без тиску, без розуміння того, що далі буде фальсифікація, підтасовки і все 

інше. Тому  я думаю, що в цій ситуації рішення, яке пропонується, є  

найкращим. А оцінку  все одно дасть виборець буквально вже  через якихось 



там  5-7 виборів, коли  ці вибори пройдуть. Дадуть  оцінку, наскільки ці  

вибори відповідають стандартам, чи дійсно не було підкупу, чи дійсно  не 

було  інших речей.  

Але є одна ключова річ, на яку я звертаю увагу, особливо тих, хто 

мають можливість порівняти округ, на якому  ти перемагав одні вибори, 

другі, треті, а потім з цього округу ріжуть на частини, роблять  все можливе. 

От що мене лякає у всіх цих законопроектах. Практично всі законопроекти, 

крім найкращого законопроекту, який  я презентував,  передбачають 

перетасовку і перекройку округів. Перекройка округів, це почнеться знову 

занесення в кабінети правильні, як зробити так, щоб були правильні округи, 

як зробити так, щоб твій округ не поділили на 4 – 5 частин і ти потім взагалі 

не розумієш хто ж виборці, які за тебе агітували, незалежно від того, і 

представляли тебе, будь ти мажоритарний кандидат, будь ти кандидат 

списочник. 

Тому я вважаю, що нехай розсудить в кінцевому варіанті зал, але оця 

норма, порядок формування виборчих округів, чи то багатомандатних, чи 

одномандатних, є найстрашніша норма, яка фактично знищує взагалі 

розуміння стосунку виборця і депутата, якого той обрав. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Лозовий. 

 

ЛОЗОВИЙ А.С. Люди за шмат гнилої ковбаси, у вас хоть матір 

попроси, то отдасте, у нас писав батько Тарас. Зараз, на жаль, багато людей 

таких і та система, яка працює сьогодні, коли там половина депутатів 

обирається по мажоритарних округах, вона плодить страшно корупцію на 

місцях, коли щоб вкрасти 2 тисячі гривень, виборцям, грубо кажучи, 

виборцям дається 200 і тому, безумовно, правильно казав Сергій Григорович 

про те, що корупція повністю партійна система, як було на місцевих виборах 



2006 року, вона породжує іншу корупцію, що там начальники партійні на 

місцях беруть гроші …. список. 

Тому, безумовно, якщо ми не змінимо цю систему, не введемо реальну 

і зручну, просту, тому що баба в селі не розбереться з якими складними ми 

системами по відкритих списках, але якщо ми не зробимо не змінимо цю 

систему і не зробимо її простою на стільки, на скільки це можливо, то гріш 

нам ціна тоді. 

Тому я підтримую це рішення про те, що хай зал визначиться. 

Особиста моя позиція нашої команди, при тому, що міняти систему треба в 

принципі, якщо приймати закон, то більш раціональні два закони: 2831-3 і 

особливо 2831-2, а в ті норми, які більш позитивні щодо 2831 і 2831-1 просто 

імплементувати їх як правки в той закон, який буде основним. 

Щодо того, що говорив Сергій Владиславович, якого я дуже поважаю, 

щодо перекройки округів, ну на превеликий жаль апелювати до того, що 

колись був такий округ і от так і має бути завжди, це неправильно, тому що 

всі минулі вибори теж кроїлися під когось округи. Зараз нам, на жаль, 

розуміючи, що тут є додаткова складова для корупції, але нам треба зараз з 

максимальною раціональністю розділити території на округах, міську раду, 

обласну, районну. Тому що часто округи нарізані абсолютно по-дурному, як 

наприклад, в місті Києві, де місцеві вибори в травні минулого року, де там по 

одній стороні вулиці - один округ, по другій стороні – інший, а пройдеш далі 

по тій вулиці по тій же стороні – уже той самий округ, що був на зворотній. 

Тому це, очевидно, неправильно. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталія Василівна Новак. І будемо підводити риску, 

друзі?  

 

ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І Василь Іванови Німченко. Все. 



 

НОВАК Н.В. Шановні депутати, справа в тому, що, дійсно, це не 

нормально, коли подається чотири закони. Я розумію, перший закон, який 

представляв Сергій Соболєв, він був спонукально-мотивувальним, для того 

щоб нарешті ми розпочали процес реформування виборчого законодавства. 

Але зрозуміло, що, мабуть, все ж таки коаліція повинна була розробити 

якийсь один закон з метою, якщо ми дійсно хочемо своєчасно провести 

вибори. В нас не так багато часу, щоб ми могли прийняти якийсь один закон, 

доопрацювати його і подати на розгляд Верховній Раді. 

Що стосується фальсифікацій чи не фальсифікацій, я розумію, що у нас 

є така традиція: під час виборів їх фальсифікувати. Тому при будь-якому 

законі все одно буде спроба, тому що фальсифікація – вона є в головах, вона 

є, скажімо, можливість використовувати адміністративний ресурс. Тому, крім 

того, є ще ускладнення, що ми сьогодні знаходимося в процесі реалізації 

Закону "Про добровільні об'єднання громад". Тому, мабуть, на якомусь етапі 

ми повинні встановити статус-кво на момент виборів, коли ми повинні 

"застолбить", що от будуть саме отакі громади приймати участь у виборах, і 

відповідно до цього почати ділити округи. 

І ще одне, що також йде: про кількісний склад місцевих рад. Він в 

різних законах трішки різниться, але, думаю, тут все ж таки буде легше 

визначитися. 

Тому, я думаю, це питання політичне, і буде вирішуватися воно, 

скоріше всього, на Раді коаліції, який закон все ж таки коаліція буде мати за 

основу. І це буде все ж таки результат певного компромісу різних політичних 

сил, партій, які входять до коаліції. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Василь Іванович .... і будемо завершувати. 

 

НІМЧЕНКО В.І.  Уважаемые коллеги. Я задал вопрос…. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна трошки ближче мікрофон? 

 

НІМЧЕНКО В.І.  Я задал вопрос в отношении громады, в отношении 

граждан. Я понял, что это унифицированный подход, по сути, гражданах не 

употреблять, я уже не говорю о том, что делать их субъектами 

избирательного процесса. Виборець и члены гражданского общества, 

общественных организаций – это совсем другие правовые категории.  

Мы здесь как Комитет правовой политики должны четко определиться, 

что если было заявлено о том, что все правильно – то, что придумала 

коалиция, она это предусмотрела и внесла. Она внесла четыре законопроекта, 

значит, минимум, три ошибки есть, поскольку четыре законопроекта или 

минимум, не совпадает три против одного или один против трех. А это мы 

выносим людям, где осталось за 90 дней до выборов. Вы обратите внимание, 

у нас  и существовали нормы, которые запрещали в течение последнего года 

вносить изменения в избирательные процессы и процедуры.  

 

_______________. (Не чути).  

 

НІМЧЕНКО В.І.   Нет, ну, я говорю, сейчас 60. Ну, сколько осталось до 

60 дней? Я имею в виду, что запрещено было вносить изменения, а мы 

готовим для людей, для народа формировать органы местного 

самоуправления, акцентирую внимание: органы местного самоуправления. 

Здесь прозвучало, что это идет борьба политических партий за политическую 

власть. Разводите, уважаемые, государственная власть и органы 

самоуправления. Почему мы отстранили людей выдвигать своих кандидатов 

– кто будет ими управлять?  

Здесь много говорили о коррупции, та если мы не будем вводить 

кадровую децентрализацию, это есть элемент кадровой  децентрализации, то 

как же мы будем идти на выборы, когда будет нам партийные блоки, 



партийная идеология какой-то партии навязывать руководителя в органах 

самоуправления? Мы перевернули с ног на голову. 

І далі. Когда мы говорим о том, что у нас идет реформирование 

Конституции. Как много говорят у нас в обществе, только ленивый не 

говорит. Мы будем реформировать Конституцию, и как говорил Яценюк 17 

марта сего года, что мы уже осенью, мы обсудим и на референдуме примем 

Конституцию. И мы осенью хотим проводить и выборы местные в органы 

самоуправления. Так скажите, мы, что на основании нового избирательного 

права или норм и правил будем местные органы, будем формировать 

Конституцию или сначала надо формировать Конституцию или как его 

называют еще, модернизировать это мне, вообще это нравится как в Одессе. 

Да. Конституцию. Да. Вот. Так, что надо сначала сделать? Нам надо сделать 

правовую платформу, конституционную платформу, заложить принципы, 

которые предусмотрены в разделе І, что учредителем является народ, а не 

партия. А в каждом гражданском обществе, там есть гражданское общество, 

где общественные организации доминируют, в тому числе идеологию саму 

это общество играет, а не политические партии. Их сейчас 200 или более, 

там, я даже не знаю, я в дробях слабый как все юристы. Но вопрос 

заключается в другом, все 4 эти законопроекта, здесь говорят совковые, 

пахнет, там, чем-то прелым уже, так сказать, и в тоже время говорят, что в 

1990-м были выборы, так это были выборы, где люди избирали. А сейчас что 

нам предлагают, кого навяжет партия? Скажите, я имею высшее образование, 

и здесь все сидят, вы разберетесь в этом законе? Поверьте мне, посмотрите 

как формируют эти комиссии. Если это фракционная партия, беспрекословно 

член комиссии  должен быть только от этой партии. Это что? это народ себе 

готовит систему управления как орган самоуправления. Поэтому  давайте мы 

не будем дурить. И как   наш Комитет правовой политики надо сказать, что 

предложенные все законопроекты по сути от народа отведены, народ по сути 

изолирован как  субъект избирательного процесса.  И рекомендовать –  

совершенствовать. 



И второе. Безусловно, что,  если  коалиция претендует на 

доминирующее положение, будьте добры  выносите законопроект, есть еще 

время. Тут господин Черненко месяц  назад говорил, что вообще у нас ничего 

нет, а через два дня опубликовали,  по-моему, 252  страницы законопроект.  

Он где писался, при каких условиях? Не знаю.   

Но я (заканчиваю, извините, задержал) считаю, что мы,  Комитет 

правовой политики должен изложить свою точку зрения, исходя  из 

требований  Конституции  и принципов  избирательного права, которые 

должны  быть у нас. А  отсюда вытекает, что мы не можем рекомендовать с 

точки зрения эти все законопроекты как такие, что не удовлетворяют  чаянья  

и требованья народа.  Спасибо.  

 

_______________. За старый закон голосуй… 

 

НІМЧЕНКО В.І.  К этому и идет, поверьте. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Дякую, Василь Іванович.  Дякую. 

Які ще… Є  бажаючі виступити?  Можна кілька слів я скажу і будемо  

тоді  завершувати.  

Насамперед,  шановні колеги, я хочу вам нагадати, що  дискусія 

довкола місцевих виборів, вона  ж не дискусія  сьогоднішнього засідання 

комітету. Ми дискутуємо вже півроку фактично,  ми провели з цього приводу 

круглий стіл,  була, справді, створена  Експертна група  при  Голові 

Верховної Ради. Там, правда,  сьогодні хтось казав, що  написаний був …. 

закон кращими, найкращими  фахівцями. Ну я б не давав такі оціночні 

поняття. А  зрештою ми  все ж таки  тут законодавці, давайте самі писати 

закони. Бо якщо  є люди, які краще нас пишуть, то нащо ми тут сидимо.  

Тепер по формі. Тут Сергій  Васильович правильну річ зауважив з 

приводу  того, що згідно Закону про Регламент в тому випадку, якщо немає 

висновку науково-експертного управління. ми не можемо розглядати його на 



комітеті. Але є обставина, яка змусила нас сьогодні розглядати це питання, 

тому що воно, ви знаєте, відповідно до рішення Погоджувальної ради буде 

завтра точно стояти в порядку денному. І є висновок науково-експертного по 

першому, основному законопроекту за реєстраційним номером 2831, без 

номера, за авторством Тимошенко і інших народних депутатів. А ви 

пригадуєте, що всі альтернативні законопроекти розглядаються одночасно в 

сесійній залі. І тому ми, звичайно, можемо рекомендувати всі решта не 

розглянути, але згідно Закону про Регламент ніхто у нас питати цього не 

буде, а будуть розглядати, тому що відповідно належить робити так 

парламенту, як це передбачено законом. І коли будуть вибирати між двома 

можливими порушеннями: Регламенту і Конституції, - очевидно, парламент 

сам визначиться, як нам робити. Я би вважав за доцільне комітету все ж таки 

розглянути всі і при нагоді, якщо для цього є воля комітету, ми можемо 

звернутися ще раз до науково-експертного управління з проханням 

прискорити написання висновків, щоб до того часу, коли ці питання будуть 

предметом розгляду сесійної зали, на руках в народних депутатів були 

відповідні висновки для прийняття усвідомленого і правильного рішення. 

Тепер з приводу, дуже коротко, з приводу того, про що сьогодні 

дискутувалося. Тут Сергій Владиславович згадав свою історію як людина, 

яка обиралася фактично з зорі української незалежності, ще з радянського 

часу. Бо я нагадаю, що в 1990 році проводилися вибори відповідно до Закону 

УРСР, якого ми так зараз сильно критикуємо, але, бачите, тоді нам вдалося 

провести найдемократичніші в історії новітній вибори в Україні. 

Я дещо в іншій іпостасі мав відношення до виборів, з точки зору в тому 

числі і написання закону в різних формах, починаючи десь з 1996 року. І теж 

дуже добре знаю цю частину виборчої історії України. Скажу вам, що взагалі 

бути причетним до написання виборчих законів є дуже невдячною справою. І 

в різних формах, навіть вже в парламенті, в тому числі як в комітеті, так і на 

чолі, наприклад, тимчасової спеціальної комісії, я на собі відчув цю невдячну 

долю. Але хтось мусив це робити, тому що проблема в тому, що у виборчих 



законах всі депутати розуміються, бо це ж вибори, через які кожен проходив, 

тому вважає себе прекрасним фахівцем, і це здорово. Тут дискутувалося 

довкола того, чому ми не можемо от десь в коаліції знайти один правильний 

знаменник. Це неможливо зробити за визначенням, тому що в кожного своє 

бачення виборчих систем. Сергій Міщенко правильно сказав, що немає 

країни схожої у виборчій системі, її просто немає, немає країни, де як калька 

попередні країни, наприклад, сусіда чи навіть в одній правовій групі, 

наприклад, вам … системі чи в континентальній системі права. Але це з 

одного боку дає нам можливість трошечки творчого пошуку, ми повинні 

копіювати точно якусь модель, бо вона все ж таки має адаптуватися на 

певний ґрунт. 

Знаєте, сьогодні говорили про, така система, така система, 

Американська, Британська. От особливість, наприклад, Британської системи 

через те, що вона написана для британців, ви ж розумієте про що я кажу. 

Тому нам треба шукати відповідну специфіку в тому числі зважаючи на 

особливості ситуації, яка в Україні є зараз, і тому числі зважаючи на те, що 

ми перебуваємо в конституційному процесі, про який сьогодні говорили, в 

тому числі зважаючи на те, що ми перебуваємо в процесі реалізації Закону 

"Про добровільне об'єднання територіальних громад" і не відомо як ці 

процеси чим закінчаться, і тут правильно Наталія Василівна сказала, що нам 

робити далі. які вибори після того проводити, коли треба буде, очевидно, до 

нового закону щось ще додатково проводити. 

Зараз я не про те хочу сказати. Але завжди під час напрацювання 

виборчих законів був правильний підхід фахових комітетів, який зводиться 

до того, що є рішення Конституційного Суду, який по суті має силу 

конституційної норми від 98-го року, що питання виборчої системи, без якої 

ми далі не можемо рухатися по суті закону, неможливо, поки ми не 

визначимо яка виборча модель є прийнятна для парламенту, далі говорити, як 

вона має бути всередині імплементована на тому чи іншому етапі реалізації 

виборчого процесу, ну це апріорі неможливо зробити. Це питання, яке є 



питанням політичної доцільності, який увага, повинна вирішувати Верховна 

Рада як орган, це навіть не питання якоїсь там ради коаліції чи 

погоджувальної ради, це питання. яке повинно визначити конституційний 

орган. 

Є низка речей, які є суміжними з виборчої системи, які теж мають 

політичний характер. Я виписав. От написано, це я, до речі, говорилось …. 

про Коаліційну угоду, про те, що там питання, значить написано питання про 

те, що виборча система з відкритими списками. Ну я не хотів би, щоб ми 

оцінювали ще на відповідність Коаліційній угоді ці закони, бо це точно не 

наше повноваження. Хоча, як на мене, автори цього формулювання, вони 

дещо широко застосували таке тлумачення, яке дає можливість кожному 

бачити своє у відкритих списках. От ….  казав, що точно якийсь закон 

відтворює, так я вважаю, що багатомандатна мажоритарка, це не відкриті 

пропорційні списки, це моє враження, може я помиляюся, але в Коаліційній 

угоді написано… 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, там написано, що вона від всього, що вище…  

Я готовий з вами сперечатися, що ви не читали в цій частині коаліційну 

угоду. Так, у коаліційній угоді написано, що:  "Село, селище – мажоритарка, 

а все, що вище – пропорційна система".  

А у вашому законопроекті все, що  вище багатомандатна мажоритарка, 

за винятком  десь приблизно 65-70 рад по Україні. Якщо я не правий, я 

готовий з вами у будь-якому  прямому ефірі чи в іншому форматі 

дискутувати. 

З приводу, але знову ж таки це питання абсолютно політичної 

доцільності,  …. Так само кажуть, що  це неважливо, що  в коаліційні угоді? 

Немає питань. Давайте домовимося на політичному  рівні чи ми відходимо 

від коаліційної угоди, чи ми так, тут відходимо, а там критикуємо інших, що 



хтось хоче відійти від коаліційної угоди. Чи ми допускаємо такий прецедент 

це теж. 

Друге, чи ми враховуємо план законодавчих реформ, який нещодавно 

прийнятий, де інші підходи, в тому  числі по строках прийняття застосовані. 

Ми щойно з вами прийняли рішення парламенту, яким себе зобов'язали 

дотримуватись, є багато питань.  Інші питання, які  треба обговорити, з точки 

зору їх політичної доцільності – двотуровість так звана чи повторне 

голосування мерів, тільки великих міст, а  про маленькі ми говоримо 

сільських, селищних голів, з точки зору конституційного статусу ми бачимо 

різницю? Я не бачу. Немає питань, якщо  ми говоримо про великі міста, бо це 

є в коаліційній угоді, то чи допускаємо ми можливість не проведення вразі, 

якщо  розрив менше 20 відсотків.  

Ви знаєте, якщо буде розрив  20 відсотків у законі я вам гарантую, що у 

нас ніколи не буде повторного голосування. Я не буду розшифровувати, але я 

вам гарантую, що завжди буде розрив більше  20 відсотків – 21,5. От можемо 

в заклад битися, особливо – там, де  мер себе впевнено почуває і балотується 

повторно. 

Висування місцевими організаціями партій чи за погодження з 

центральними те, що говорив Сергій Владиславович  це теж питання 

політичної ваги. 

Ми Сергієм Владиславовичем  минулого року намагалися цю  ідею 

запропонувати в законі чинному.  

Я на трибуні парламенту скільки вислухав на свою адресу, як  автор 

цієї пропозиції, що я не не намірен ще раз її ініціювати.  Сергій 

Владиславович  готовий ініціювати. Будь ласка, я готовий її підтримувати. 

Але  цей раз я йому  поступлюсь цим чарівним правом.  

З приводу самовисуванців? Так само ми допускаємо їхню можливість 

участі…, а це теж політичне питання. 

Виборчий бар'єр – це точно  питання політичної доцільності. Блоки ми 

допускаємо можливість блокування на якому рівні? За погодженням 



центральним і керівним органом чи це є відповідно  дискретизація місцевої 

організації.  

Перша п'ятірка, трійка захищена так звана, яка  взагалі проходить, "а 

priori", вона є  в законах, немає, в якому вигляді, при яких умовах 

відкликання депутата, тобто фактично застосування імперативного мандату 

на місцевих виборах. І, наприклад, питання ключове, одне з ключових – це 

кількість депутатів місцевих рад так само. По-перше, чи це кількість, яка 

фіксується у виборчому законі, чи це питання, яке ми залишаємо на відкуп 

місцевих рад? Якщо ми говоримо в Коаліційній угоді про скорочення, то ми 

не написали, яке скорочення. Якщо це, наприклад, робити безболісно, ну, не 

допускати того, про що говорив Сергій Владиславович – перекроювання 

округів, то найбільш безболісний шлях – скоротити вдвічі, бо зараз є 50 

відсотків – пропорційно, 50 відсотків – мажоритарка і залишити чинні 

округи. Це теж вихід, але це питання реалізації системи, а не це питання того, 

яку систему мав би запропонувати правовий комітет. 

 Правовий комітет не повинен займатися питаннями політичної 

доцільності, це моє принципове бачення. Якщо в вас інше бачення, то ми 

можемо дискутувати. Але, якщо парламент завтра, наприклад, визначить на 

якійсь виборчій системі, це наш з вами святий обов'язок – запропонувати 

парламенту найбільш правильний конституційний шлях її імплементації в 

законі. 

Якщо немає інших пропозицій, я би все ж таки рекомендував 

підтримати той проект, який запропонований підкомітетом, а далі, якщо  

буде відповідно прийнято рішення парламенту, ми будемо збиратися і 

будемо довго дискутувати в короткі строки, як нам правильно запропонувати 

ту імплементацію виборчої системи, яка завтра буде визначена парламенту 

як базова для роботи. 

Якщо немає інших пропозицій, хто за таку? Будь ласка, Леонід 

Олександрович Ємець. 

 



ЄМЕЦЬ Л.О. Я, власне, озвучу іншу пропозицію, звичайно, ми по 

порядку зараз будемо голосувати їх. Але наша пропозиція – це підтримати 

2831-2, а  інше – повернути суб'єктам. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Можете сказати "наша", це  хто? Чи хтось ще? 

 

ЄМЕЦЬ Л.О. Ну, власне, "Народний фронт" як фракція. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. "Народний фронт". Дякую. 

Тире 2 ...... 

 

_______________. (Не чути).  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я тоді в порядку надходження ставлю на голосування 

ту пропозицію, яку вніс комітет, а далі, в разі, якщо не буде прийнято, 

пропозицій від "Народного фронту" буде ставитися. Нема заперечень ..........? 

Немає. 

Хто за те, щоб підтримати ту пропозицію, яку вніс голова підкомітету 

щодо того, щоб запропонувати парламенту розглянути всі чотири 

законопроекти і визначитися щодо того, хто з них може визнаний обраним... 

підтриманий... Господи, ... за основу для того, щоби потім запропоновувати 

авторам інших законопроектів у вигляді поправок до другого читання 

запропонувати своє бачення щодо можливості імплементування тих норм, які 

вважають за доцільне наголосити в тексті закону до другого читання? 

Я щось помилився? (Шум у залі) Якщо немає інших пропозицій з 

приводу такого роду пропозицій підкомітету, прошу визначитися шляхом 

голосування.  

Хто "за"? Прошу, пане секретар, рахувати голоси. (Шум у залі, сміх у 

залі) Друзі, я прошу не сміятися! Справа у тім, що в нас сьогодні, справді, 



дуже багато народних депутатів. Така кількість завжди дає можливість 

одночасно порахувати  ………. кількість секретарів.  

Давайте я порахую.  

Ще раз, хто "за". (Сміх у залі) От один, і я один.  

Раз, два..  20 – "за".  

Хто "проти"?  

Хто  "утримався"? 

Результати голосування: 20 – "за", "проти" – 0, "утрималося" – 6, 

рішення прийнято.  

Дякую, шановні колеги. Можемо приступати до наступного питання 

порядку денного, бо в нас попереднє питання зайняло півтори години.  

Давайте будемо оперативніше, якщо нема заперечень.  

Наступне питання порядку денного за реєстраційним номером 0946, 

проект Закону про внесення змін  до деяких законодавчих актів (щодо 

оновлення державного апарату та спрощення  надання адміністративних 

послуг).  Кабінет Міністрів України, автор, суб'єкт права законодавчої 

ініціативи Ігор Сергійович Алексєєв. Якщо можна, в межах трьох хвилин.  

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Шановні колеги, я дуже коротко представлю цей 

законопроект. Це перехідних законопроект, який був проголосований ще 

Верховною Радою попереднього скликання.  

Насправді, переважна більшість положень… (Шум у залі) Є кворум чи 

ні? (Шум у залі) Анатолій Іванович тут, з нами 

… (Шум у залі) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте проект висновку тоді. 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Враховуючи, що  більшість положень цього 

законопроекту були вже враховані в прийнятому законопроекті 1580 про 



дерегуляцію, комітет  рекомендує   Верховній Раді цей закон зняти з розгляду  

як такий, що втратив актуальність. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за такий проект висновку, прошу голосувати.  17 

–"за". Рішення прийнято. 

Наступний проект Закону за номером  2052а,  я автором є. Справа у 

тому, що він  теж  стоїть  завтра у порядку денному,  нам обов'язково треба 

сьогодні його розглянути. Іде мова про те, щоб внести зміни до чинного  

Закону "Про вибори народних депутатів",  які стосуються трьох речей. 

Перше. Дозволити присутність на засіданнях виборчих  комісій 

нижчого рівня представникам Секретаріату  ЦВК і Державного реєстру 

виборці. 

Друге.  Скоротити строки  на висування реєстрації. 

І третє. Дати можливість  Центральній виборчій комісії проводити 

тендери на закупівлю товарів, робіт і послуг без дотримання  вимог Закону 

про тендери, тому що, визнаєте, що    45 днів вони не можуть витримати, у 

них всього виборча компанія зараз залишилось  менше  40 днів. 

У  зв'язку  з тим, що зараз в другій частині цей закон  вже не 

актуальний, бо певні строки   в тому числі по висуванню партіями вже 

пройшли, я як  суб'єкт права  законодавчої  ініціативи вношу пропозицію, 

щоб комітет  її підтримав, у цій частині  ці зміни     ввести  в дію  з 1 вересня 

цього року. Тому що у нас  зараз  є виборчий  процес в одному з 

одномандатних  округів на Чернігівщині, і такі зміни можуть вплинути на 

перебіг цього процесу. Щоб не допускати такого роду зміни, я би просив 

врахувати цю позицію. Врешті  я би  просив прийняти  рішення –  

рекомендувати за основу. А сесійна зала хай визначається. 

Якщо немає… такого роду   моїх пропозицій, хто визначається  "за", 

прошу визначатися.  Доповідач від імені  комітету хто буде? Можу бути я, 

може Черненко, то…  Давайте вже я, добре. Я один виступ зроблю, так буде 

швидше. 



Два ще питання  2855, Яніцький  Василь Петрович. Василь Петрович, 

будете щось говорити  чи Македон  два слова скаже? Да, дуже коротко, якщо 

можна до однієї хвилини. 

 

ЯНІЦЬКИЙ В.П.  Дуже коротко. На ваш розгляд  є проект  Закону    

про  узгодження положень  частини другої  статті  20 Закону  "Про  

судоустрій  і статус суддів". Цей проект   вносить точкову  зміну в абзаці 

другому частини другої статті 20 Закону   про  судоустрій.  Визначено, що  

голова міського суду, його заступники,  голова апеляційного і його 

заступники, голова Вищого і спеціалізованого і його заступники обираються 

на посаду строком на два роки, але не більше як на строк повноважень судді, 

шляхом таємного голосування і більшістю від кількості суддів, які працюють 

у відповідному суді.  

Викладена редакція цієї норми закону не містить чіткого регулювання 

питання щодо припинення повноважень на адмінпосади суддів, у яких 5-

річний термін, на який їх було призначено вперше, закінчився, але їх не 

звільнено з посади судді та не закінчився строк обрання на адміністративну 

посаду. Не зрозуміло, чому такий суддя не може виконувати повноваження 

голови суду, оскільки в нього термін закінчився 5-річний, а він ще мав 

продовжувати виконувати функцію голови суду або заступника суду. 

А в абзаці третьому-четвертому статті 2 Закону "Про судоустрій" 

вважається звільненим з адміністративної посади у таких випадках суддя: у 

разі дострокового звільнення його з адмінпосади; у разі закінчення строку 

його перебування на адмінпосаді; та у разі безпосередньо звільнення його з 

посади судді. 

Таким чином, у частині другій статті 20 Закону "Про судоустрій та 

статус суддів" слід узгодити положення абзацу другого та абзацу третього-

четвертого та виключити у абзаці другому слова "але не більше як на строк 

повноваження судді".  



Головне науково-експертне управління вважає такий законопроект 

доцільним і може бути прийнятим за основу. Прошу підтримати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Є якісь питання? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Заслуговує на підтримку. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за те, щоб підтримати такого роду висновок? 

Одноголосно, 17 – "за". Дякую. 

Наступне питання порядку денного - це "Про звернення Центральної 

виборчої комісії". Доповідає голова підкомітету Черненко. Теж оперативно. 

Ми аналогічне звернення вже розглядали. 

 

ЧЕРНЕНКО О.М. Дуже швидко. Дійсно, ми приймали аналогічне 

звернення після парламентських виборів, коли в певних округах не відбулися 

вибори, а кандидати були зареєстровані і внесли заставу. Сьогодні подібна 

ситуація повторилася на деяких місцевих виборах, які були призначені. 

Кандидати почали реєструватися, вносити заставу, але місцеві бюджети не 

профінансували ці вибори, і вони не відбулися. І як бути цим кандидатам? 

Вони вимагають повернення застави, тому що вибори не відбулися не з їх 

вини, але Закон про вибори місцеві передбачає чіткі процедури повернення 

застави, і там немає такого, що вибори не відбулися. 

У зв'язку з цим я зачитаю проект висновку комітету. Комітет вирішив: 

у випадку, якщо у зв'язку з відсутністю фінансування окремих місцевих 

виборів в одномандатних виборчих округах не може бути організовано та 

проведено голосування відповідно з таких-то статей Закону України "Про 

вибори", "Про місцеві вибори". Грошова застава внесена на спеціальний 

рахунок відповідної ТВК для реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на 

посаду міського голови має бути повернуто відповідним суб'єктам виборчого 



процесу. Вважаю, доцільним врахувати питання відсутності законодавчого 

регулювання питання підготовки та проведення проміжних повторних 

виборів до органів місцевого самоврядування у випадку не виділення коштів 

із місцевого бюджету на їх проведення, а також щодо внесення на таких  

виборах грошової застави під час комплексного вдосконалення Закону про 

місцеві вибори. 

Третє. Доручити голові комітету звернутися до Кабінету Міністрів 

України щодо можливих шляхів регулювання питання повернення грошової 

застави кандидатам зареєстрованим для участі у місцевих виборах у випадку 

на виділення коштів з місцевого бюджету на їх проведення.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Є і проект рішення комітету? Наталя Василівна Новак має заперечення. 

Будь ласка.  

 

НОВАК Н.В. Справа в тому, що я нічого не маю проти дійсно про 

повернення застави. Але для демократичної держави, яка керується 

Конституцією це взагалі ганебне формулювання, що не проведення виборів у 

зв'язку з відсутністю коштів. Це абсолютно нонсенс, розумієте? І це питання 

треба вирішити, щоб такого взагалі ніколи не відбувалось. Це, ну, просто 

такого не може бути в демократичній державі взагалі такого формулювання 

навіть. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталю, це звична практика. Наталя Василівна, ми з 

вами працювали в комітеті, коли такі десятками траплялись прикрі випадки, 

ми звертали увагу і органів місцевого самоврядування, і Кабінету Міністрів. 

Але, на превеликий жаль, не завжди нас дослуховуються. Тому ми мусимо 

вдогонку якось реагувати хоча би з свого боку. Повинні. Хто за такого роду 

проект рішення комітету, прошу визначатися. Андрій Васильович.  

18 – за. Дякую. Рішення прийнято.  



Наступний блок питань щодо конституційності. У вас є всі проекти 

висновків, як зазвичай. Хто за те, щоб підтримати проекти висновків і 

оформити їх… 

 

_______________. Не треба. 

 

_______________. Не треба.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Антон Іванович, будь ласка.  

 

_______________. Я поддерживаю, что надо просто проголосовать за 

все… 

 

_______________. Да.  

 

_______________. Предложенные проекты. Но, вместе с тем, хочу 

обратить внимание, пункт 28 (регистрационный номер 2885) проект Закону 

про звільнення від кримінальної відповідальності громадян, которые 2 мая 

принимали участие. Наше предложение, которое предложенное 

соответствует Конституции, но вместе с тем, у меня есть своя точка зрения, я 

хочу, чтобы она была запротоколирована, я воздержусь от этого голосования. 

Потому что на ряду с гуманным подходом к решению данной проблемы есть 

очень много вопросов и все вы знаете, что работала следственная комиссия 

парламента, есть много наработок, есть много вопросов, сегодня идут 

судебные разбирательства и рассмотрения этих трагических подій, которые 

были в Одессе, и неопределенны еще те фигуранты, которые, на мой взгляд, 

и на взгляд комиссии, которая заседала год назад, внесла соответствующие 

предложения или свой отчет непринятый парламентом, но он опубликован на 

сайте Верховного Совета, в связи с этим есть очень много вопросов и иногда, 



чтобы доброе не перешло в плохое, мягко скажем, я воздерживаюсь от 

голосования. По вопросам в принципе… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це ваше право. 

Тоді я пропоную окремо виділити проект номер 28, але я хочу звернути 

увагу, Антон Іванович,  іде мова по суті законопроекту, а не по …. 

Хто за те, щоб по 28-му підтримати проект висновку підкомітету щодо 

конституційності цього питання, прошу визначатися. 

17 – "за". 

Хто – проти? 

1 – "проти". 

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

Рішення прийнято. 

Хто за те, щоб підтримати висновки щодо інших законопроектів, які у 

нас є на руках, оформивши їх окремими рішеннями, прошу визначатися 

шляхом голосування. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, можна. 

 

_______________. В 35-му пункту я дивлюсь, що проект висновку, що 

суперечить положенням Конституції, прошу прокоментувати секретаріат і 

Антон …. людина, яка реалізувала цей проект, що чому саме він суперечить 

Конституції. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прочитай тоді проект висновку, бо я підтримую 

позицію комітету. 



Це іде мова про той законопроект, який передбачає можливість 

декларування відповідно всіх членів сім'ї і декларантів не тільки тим майном, 

який є у власності, яким користувався у будь-якій формі протягом року за 

звітності. Так? Правильно розумію? 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я підтримаю, що він суперечить конституції, якщо 

іде мова про мою позицію. 

 

(Загальна дискусія)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за те, щоб підтримати цей проект висновку, 

прошу визначатися. Хто проти? Утримався? Раз... 

 

_______________. Шістнадцять – "за". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. ..два... Рішення прийнято.  

По решті є ще питання? Хто за такий проект рішення, який я 

запропонував, прошу визначатися. Проти? Утрималися? Рішення прийнято 

одноголосно, 18 – "за". 

Шановні колеги, останнє питання, потім ще в "різному" кілька питань 

таких технічних. Йде мова про те, що, пам'ятаєте, до проекту... до порядку 

проведення засідань нашого комітету ми передбачили в календарному плані 

також низку відповідно круглих столів в формі розширеного засідання 

комітету. Один з таких круглих столів пропонується провести 8 липня, 

відповідно до робити.... це час роботи в комітетах до календарного плану. О 

14 годині за назвою: запровадження інституту медіації в Україні. Запросити 

на такого роду круглий стіл, крім членів комітету, всіх авторів суб'єктів права 

законодавчої ініціативи тих проектів законів, які вже на розгляді в 



парламенту, всіх зацікавлених осіб, Кабінет Міністрів, Адміністрацію 

Президента, Міністерство юстиції, представників судової гілки влади, ну, 

зазвичай, перелік всіх, кого ми запрошуємо. Немає інших пропозицій щодо 

проведення і часу проведення такого заходу? Ми вже про нього дискутували 

ще в січні, я просто нагадую. Хто за такий проект рішення, прошу 

визначатися. Дякую. 

І в нас зараз почала роботу Вища рада юстиції. Я вам нагадаю, що ми 

ще в грудні місяці, коли розглядали питання про звільнення суддів у 

відставку, вилучили звідти суддів Донецької, Луганської областей і Криму, 

оскільки ми вважали за доцільне, що новий склад Вищої ради юстиції мусить 

перепровірити факт, чи не порушили ці судді присягу, може, їх варто 

звільняти за іншою підставою. Оскільки зараз Вища рада юстиції 

запрацювала, я пропоную прийняти рішення, щоби ми рекомендували Голові 

Верховної Ради звернутися з відповідними поданнями до Вищої ради юстиції 

щодо такого, провірки таких фактів. В разі, якщо вони підтвердяться або не 

підтвердяться – своє бачення ще раз надати в парламент. Немає іншого 

бачення? Якщо немає, прошу підтримати такого роду проект рішення 

голосуванням. 

І останнє питання, друзі, ми не можемо ніяк зрушити з місця питання 

про обрання суддів безстроково. Всі мої намагання, кожен день, я підходжу 

до Ради коаліції, до спікера, чому це питання не виноситься на порядок 

денний, мене кожен день запевняють, що це не може бути винесено до того 

часу, поки немає єдності і немає для цього голосів. 

Друзі, я просто прошу: давайте нашим комітетом ще раз звернемося. 

Ви, напевно, бачили, на сайті комітету є моє звернення, яким я абсолютно 

відверто всю історію цього питання описую, а також звертаюся до суддів всіх 

в Україні: в разі, якщо є факти тиску на них, прохання в неправовий спосіб 

вирішити це питання, зголошувати і до комітету, і до правоохоронних 

органів. 



Хочу вам сказати, що окремі судді виявили бажання і погодилися на 

такого роду процедуру. Зараз з ними працюють правоохоронні органи. Я 

думаю, що ми можемо чекати в найближчий час на дуже несподіваний 

розв'язок цього питання. Тому, щоб нас не звинувачували, що ми причетні до 

цих речей і що, не дай Бог, ми блокуємо - бо кажуть, що це начебто я і члени 

комітету блокують розгляд цього питання в сесійній залі, хоча ви прекрасно 

всі розумієте, що зі свого боку ми все передати і в нас немає нічого в 

комітеті, натомість ми вимагаємо, нас не хочуть слухати, - звернутися 

повторно до Голови Верховної Ради, до лідерів фракцій щодо необхідності 

винесення цього питання на найближче засідання або в той час, коли для 

цього буде рішення Погоджувальної ради, бо дальше тягнути з цими 

питаннями немає жодного сенсу.  

Якщо у вас немає інших заперечень, я б такого роду протокольне 

рішення оформив. І я, з вашого дозволу, буду публічно, з завтрашнього дня 

починаючи, педалювати це питання. 

 

_______________. І єдине, щоб з нашого ж комітету не виступали. Ви ж 

пам'ятаєте… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є виступають публічно, окремі непублічно ходять і 

розповідають, що вони все знають, розуміють, і ми знаємо всі ці факти. 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друзі, я не хочу зараз називати прізвища, але 

прізвища можуть бути дуже несподівані, повірте мені, я знаю, про що я кажу. 

Хто за такого роду протокольне рішення, прошу визначатися. Дякую.  

У мене все. Якщо у когось є якісь пропозиції щодо "Різного"… 

Засідання закрите. 

 

 


