
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань правової політики  та правосуддя 

від 4 листопада 2015 року 

Веде засідання Голова Комітету  КНЯЗЕВИЧ  Р.П. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні колеги. Відповідно до Закону 

про комітети у нас  є  наявний кворум. 17 членів комітету, що  дає нам 

можливість розпочати засідання. Я засідання оголошую відкритим.  

Сьогодні  у нас чергове засідання відповідно до календарного плану 

роботи комітету, який ми затвердили  на  початку нашої чергової сесії. І 

відповідно ми маємо цілу низку питань, які нам треба обговорити. 

Традиційно, це питання  двох основних блоків:  там де наш комітет є 

головним відповідно до предметів відання комітету розгляду законопроектів 

і  блок, який передбачає висновок комітету щодо відповідності  Конституції 

того   чи іншого законопроекту, який зареєстрований суб'єктами права 

законодавчої  ініціативи.  Ну, і традиційно пропонується  "Різне" у разі, якщо 

будуть   якісь  пропозиції додаткові до проекту порядку  денного у членів 

комітету. 

Загалом сьогодні пропонується розглянути 94 питання. Переважна 

більшість з них – це все  ж таки другий блок, я би не лякався.  І тому  ми,. я 

думаю, можемо розпочати нашу роботу, не гаячи час. 

Проект порядку денного вам розданий. Я зазначу для протоколу про те, 

що на засіданні вже  бере участь 18 членів комітету. До нас доєдналась наша 

колега Наталія Василівна  Новак.  

Але перед тим як перейти до розгляду проекту  порядку денного,  я  

традиційно пропоную кандидатуру Сидоровича Руслана Михайловича  на 

посаду секретаря нашого засідання, оскільки  секретар комітету захворів і 

відсутній на роботі. Зважаючи на цю обставину, нам треба прийняти таке 

рішення. 
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Хто за таку пропозиції  голови, прошу визначатися?  Одноголосно. 18 – 

"за". Дякую. Рішення прийнято.  

Дякую, Руслан Михайлович. Прошу приступити до виконання 

обов'язків секретаря  засідання. 

Проект порядку денного, колеги, ви отримали заздалегідь. Я просив би 

його підтримати за основу. У  разі, якщо будуть якісь поправки, зауваження,  

застереження, ми зможемо   його  з цими застереженнями підтримати в 

цілому.   

Хто за такий проект порядку денного як  за документ, який можна 

проголосувати за основу, прошу визначатися.   18 – "за". Рішення прийнято 

одноголосно. Дякую. 

До нас доєднався колега Міщенко. У засіданні бере участь 19 членів 

комітету. 

Хто має  якісь зауваження, пропозиції, застереження до порядку 

денного? Будь ласка,  перший заступник голови комітету Леонід 

Олександрович Ємець. 

 

ЄМЕЦЬ Л.О.  Колеги, у мене прохання до вас. Ми можемо 

законопроект, автором якого я є, який останній  серед головних, змістити 

хоча б там в першу п'ятірку порядку денного, якщо така ваша ласка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Пропонує його третім поставити, якщо  немає 

заперечень. Приймається? Ми можемо підтримати першого заступника  

голови  комітету? Він хочу озвучити  свою глибоку фундаментальну 

обґрунтовану позицію по комітету. Немає заперечень? Дякую. 

Сергій Васильович Ківалов до нас приєднався.   У  засіданні бере 

участь 20 членів   комітету.   

Хто за такий в цілому порядок денний,  з врахуванням пропозиції  

першого заступника голови комітету, прошу визначатися шляхом 
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голосування? Проти? Утримались? Одноголосно.  Рішення прийнято. 20 – 

"за". Дякую. 

Давайте будемо розпочинати нашу роботу. Першим блок питань, з 

опрацювання яких  ми є  головними.  

Дозвольте мені доповісти  вам перше і друге питання, оскільки вони  

між собою пов'язані, іде мова про альтернативні законопроекти. Це  проект  

Закону про забезпечення проведення голосування на чергових  виборах 

депутатів міських рад та міських голів у містах Красноармійську та 

Маріуполі Донецької області  у 2015 році (за номером 3371) і  проект Закону  

про особливості проведення голосування на чергових  виборах депутатів  

Красноармійської міської ради Донецької області, відповідно депутатів 

Маріупольської міської ради  Донецької області, Красноармійського міського 

голови і Маріупольського міського голови  25 жовтня  2015 року ( за 

номером  3371-1). 

Якщо дуже коротко, передісторію  я думаю, ви всі прекрасно знаєте. 

Так трапилось, що у нас вперше в історії місцевих виборів під час   чотирьох 

видів виборів, під час виборів  міських голів і депутатів місцевих рад, 

відповідно міських рад міст Маріуполь і Красноармійськ не відбулась 

завершальна стадія виборчого процесу, сам відповідно процес голосування.  

Це трапилось через певні причини, ми зараз не будемо  давати їм оцінку.  

Просто об'єктивно ситуація призвела до того, що  в тій  в іншій ситуації  

члени територіальних комісій  відмовились вивозити надруковані бюлетені з 

друкарень, оскільки у них там були відповідно підстави для того, щоб 

вважати, що  в якійсь спосіб у друкарнях не належним чином були  

надруковані бюлетені.   І це унеможливило їх відповідно  доставку до 

дільничних виборчих комісій і як результат – проведення відповідно 

голосування. 

Зважаючи на те, що у цій ситуації, на превеликий жаль, неординарній, 

виборчий  закон   не міг апріорі давати відповідь  на таку ситуації, оскільки 
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передбачити такого роду форс-мажор  ніхто заздалегідь не міг  і, я думаю, що 

це робити не варто було б. Тому що, якщо б такого роду підстава була, 

скажімо, для визнання виборів такими, що не відбулися, це би могло мати 

наслідком не тільки ситуацію у цих двох містах. Я думаю, що дуже багато 

територіальних виборчих комісій по Україні могли скористатись такою 

нагодою. Разом з тим, це питання  потребує  свого врегулювання зараз вже в 

законодавчий спосіб. Оскільки, ви знаєте, що  тільки Верховна Рада  може   

відповідно шляхом або напрацювання нового законопроекту, або внесення 

змін до чинного законопроекту врегулювати  це питання.  

Ці два законопроекти, вони є, скажімо, спробою народних депутатів   

запропонувати своє бачення того, в який спосіб можна вийти з цієї правової 

колізії.  Як на мене,   більш точним і повним є законопроект  за 

реєстраційним номером 3371-1, який фактично  відтворює, скажімо, і ту 

ідею, про яку говорили і на  Погоджувальній раді,  і яка в принципі  

підтримується більшістю народних депутатів  в парламенті, про те, що, 

оскільки  виборчий процес не завершився, то сам день голосування потрібно 

просто  перенести на іншу дату відповідно до рішення парламенту. А для 

цього треба прийняти відповідно Закон про особливості проведення такого 

голосування на чергових виборах відповідних  місцевих рад і міських голів. 

Так як  сам виборчий процес фактично відбувся, всі його стадії попередні, які 

передують дню голосування, відбулися, тому треба надати можливість ad hoc 

як виняток шляхом особливого закону дати можливість  15 листопада під час 

повторного голосування в цілій низці міст України,  де відбуватиметься 

повторне голосування під час виборів міських голів одночасно провести день 

голосування  на виборах міських  рад  у місті   Маріуполь і Красноармійськ і 

міських голів  відповідно цих міст. 

Крім того, цим законопроектом, який є більш повний як на мене,  

пропонується, щоб  на цей раз виборчі бюлетені, зважаючи на чутливість 

цього питання і зважаючи на те, що саме їх недостача, точніше, 
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недоставлення до  дільничних  виборчих  комісій  унеможливило проведення  

процесу, забезпечувало друк і доставку безпосередньо до дільничних 

виборчих комісій Центральна виборча комісія. Вона готова це робити, вона 

готова забезпечити такий друк на  спеціальних підприємствах-виготовлячах, 

які відповідно до законодавства наділені повноваженнями здійснювати друк 

бюлетенів зі ступенями захисту і відповідно  через спеціальний  зв'язок 

Служби спеціального зв'язку  безпосередньо на дільниці доставити вчасно ці 

бюлетені.  Оскільки завтра це  питання  буде предметом розгляду у сесійній 

залі, то сьогодні пропонується нашому комітету відповідний  висновок 

запропонувати для Верховної Ради. 

Зважаючи на ту позицію, яку попередньо обговорив комітет, проект 

висновку, який пропонується комітету, передбачає рекомендувати   

Верховній Раді  проект Закону про особливості проведення голосування на 

чергових виборах  депутатів  Красноармійської  міської ради Донецької  

області, депутатів Маріупольської  міської ради Донецької області, 

Красноармійського міського голови і Маріупольського міського голови   за 

результатами розгляду у першому читанні прийняти за  основу та  в цілому 

відповідно до пункту  першого частини  першої, частини другої статті 114 

Регламенту Верховної Ради України. Іде мова про 3371-1. 

І відповідно, зважаючи на те, що вони є альтернативними, перший 

законопроект  з  реєстраційним номером  2271 пропонується відхилити. 

Я, якщо коротко, закінчив. Якщо будуть  до мене    питання, я готовий  

на них відповісти. Чи хтось з членів комітету  хоче взяти участь в 

обговоренні? Будь ласка. 

Так, будь ласка, Руслан Михайлович Сидорович. Участь в обговоренні 

чи питання до мене?  В обговоренні. Будь ласка, до  3 хвилин регламент. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Шановні друзі, я  розділяю хвилювання більшості 

наших колег з  приводу того, що вибори у цих двох містах були зірвані. І 
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однозначно, що  проблему  треба вирішувати. Але, на превеликий жаль,  

тому складу Центральної виборчої комісії, який у нас є на сьогоднішній  

день,  довіряти цю всю організацію і надіятися, що вони зможуть забезпечити 

проведення виборів, які будуть відповідати усім стандартам, є неможливим.  

Наша політична сила  "Самопоміч"   наполягала, наполягає і буде 

наполягати на  зміні складу Центральної виборчої комісії. Ми подали свої 

пропозиції, деякі інші політичні сили подали – це, зокрема, "Батьківщина", 

Радикальна партія. В будь-якому випадку Президент має своє конституційне 

право вплинути на склад Центральної виборчої комісії - і лише після того 

розглядати питання вирішення даної проблеми. Тому що, який би ми закон 

не прийняли, ми прекрасно на сьогоднішній день бачимо, що від Центральної 

виборчої комісії можна чекати ще багато цікавих речей, тому що в четвер, 

перед днем проведення виборів, на цю проблему було звернуто увагу, і, на 

превеликий жаль, Центральна виборча комісія не вжила необхідних дій.  

Тому позиція є наступна: зміна складу Центральної виборчої комісії, і 

тоді прийняття відповідного закону, який дозволить вирішити цю проблему. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто ще хоче висловитися? Леонід Ємець. Леонід 

Олександрович, ви в себе крадете час, в законопроекту. 

 

ЄМЕЦЬ Л.О. Я швиденько. 

Дивіться, абсолютно підтримуючи позицію щодо того, що склад 

Центральної виборчої комісії давно вже потрібно оновити, все-таки я хотів 

би зазначити, що Конституція України передбачає базові права людини і 

громадянина, і одне з них – це право обирати і бути обраним. Тому наше 

завдання як парламенту – це… А, і забезпечити, звичайно, оновлення складу 

Центральної виборчої комісії, і забезпечити право громадян цих міст 
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реалізувати свої конституційні базові права обирати. І тому я вважаю, що ми 

маємо виконати обидві речі: і склад ЦВК оновити, і вибори там забезпечити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Шановні колеги, хто хоче висловитися? Будь ласка, Денисенко Вадим. 

 

ДЕНИСЕНКО В.І. Шановні колеги, я хотів би зазначити лише одну річ: 

що, якщо ми будемо виходити з логіки про те, що спочатку міняти ЦВК, а 

потім підбивати результати виборів, то ми ставимо під сумнів не лише 

результати першого туру, але результати майбутнього другого туру виборів. 

Тому давайте розрізняти політичні питання і суто юридичне питання виборів 

безпосередньо в Маріуполі та у вищезазначених населених пунктах. Тому 

склад ЦВК – це одна тема, вибори – це друга тема. 

Тому я пропоную підтримати все те, що сказав Руслан Петрович, а до 

питання ЦВК повертатися окремим питанням. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Будь ласка, Сергій Міщенко. Колеги, тільки, якщо можна, тоді в межах 

хвилини, бо ми всі 96 питань не розглянемо. 

 

МІЩЕНКО С.Г. Шановні колеги, ми позбавити двох міст їх права. І 

тому я вважаю, що ЦВК… ЦВК. А все інше – це "мухи і котлети, які треба 

відділити один від іншого". Тому ми ж розуміємо, що на наступному тижні 

ЦВК не буде змінено. І через тиждень не буде змінено, поки коаліція не 

домовиться по Кабінету Міністрів, поки не домовиться по загальним 

голосуванням, поки не домовиться по загальним принципам, ніякого ЦВК не 

буде. А люди будуть чекати. А дивіться, 15 листопада у нас будуть вибори 

перший тур. А другий тур коли буде?  (Шум у залі) 
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_______________.  А если Мариуполь?  

 

МІЩЕНКО С.Г.   Ну, так ми про Маріуполь кажемо. А коли буде тоді? 

Новий рік? Новий рік "під олів'є"? Так давайте вже приймати рішення. 

Людям дамо таке право, а про політичні речі ви самі між собою 

домовляйтеся в коаліції.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Сергій Григорович.  

Хтось ще хоче висловитися? Я тільки, друзі, два, будь ласка, коментарі, 

якщо можна. Справа ось у чому, якщо ми говоримо про 15 листопада, це 

означає, що нам завтра цей закон треба приймати в цілому. І Центральна 

виборча комісія тут виникла якраз з точки зору того, що, на превеликий жаль,  

територіальні виборчі комісії, зловживаючи своїм правом, не змогли 

виконати свої повноваження. Це як резерв зараз в цій ситуації для того, щоб 

надрукувати бюлетені. Я не думаю, що Центральна виборча комісія 

відмовиться зараз друкувати бюлетені в Маріуполі і в Красноармійську. Я 

таких особисто застережень не бачу. Але я розумію, що є  питання політичне, 

і політична  фракція висловилась. Тут нічого страшного немає. інша справа, 

що якщо ми хочемо там провести вибори, то цей закон треба завтра 

приймати, бо він ще має набути чинності. А після  того ЦВК має  отримати 

фінансування від Кабміну і забезпечити друк цих бюлетенів. Щоб не сталось 

так, що ми протягнемо до останнього, потім зобов'яжемо їх це зробити, вони 

не зможуть технічно це зробити за день, і потім скажуть, бачите, яка ЦВК, 

навіть тут не може  надрукувати. Я ж боюсь, щоб і це не трапилось. 

Давайте зараз, дійсно, я підтримую повністю Сергія Григоровича, 

пріоритет ставити – людські права, як сказали колеги, які, на превеликий 

жаль, були порушені, це – об'єктивно. Ми зараз не можемо про причини, нам 

треба просто зараз виправляти, бо крім нас цю ситуацію ніхто не виправить.  
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Якщо немає більше заперечень, я би все ж таки такий проект висновку 

комітету, який мною був озвучений щодо цих  законопроектів, поставив на 

голосування. Нема заперечень?  

Хто за такий проект висновку, прошу визначатися.  Прошу порахувати 

голоси.  17 –  "за".  Хто –  проти? Хто утримався?  

У нас хіба тільки 18...? 20. Руслан Михайлович… (Шум у залі) 

Прошу ще раз. Вибачте, шановні колеги. Хто –  "за"? Прошу підняти 

руку вище, вище.  19. Хто –  "проти"? "Проти" – нуль. Хто утримався? Один 

утримався.  

Результати голосування: 20 членів комітету присутні, 19 – "за", "проти" 

– нуль, утримався – один. Рішення прийнято. Дякую. 

Наступне питання порядку денного, за рішенням комітету, це питання 

проект Закону про внесення змін до Закону про  забезпечення права на 

справедливий суд  (щодо забезпечення прав суддів, які обіймають посади в 

судах, що припинили роботу у зв'язку із стихійним лихом, військовими 

діями, проведенням антитерористичної операції) (за номером 3328 – 

реєстраційний номер). Суб'єкт права законодавчої ініціативи – Ємець Леонід 

Олександрович.  

Голова підкомітету готовий доповісти, але я думаю, що Леонід 

Олександрович, якщо має бажання, може висловитися. Будь ласка, Леонід 

Олександрович. 

 

ЄМЕЦЬ Л.О. Шановні колеги, про що йде мова? Власне, після окупації 

Росією наших територій Луганської і Донецької областей частина суддів, які 

там виконували свої обов'язків, залишилися на цих територіях і зараз працює 

хто на Луганську, так звану, республіку, хто – на Донецьку. Але частина 

суддів залишила ту територію, бо їх... вони вимушені були це зробити, бо їх 

примушували силком вступати в ці  незаконні псевдосудові формування,  які 

там на базі цих республік сформовані, і вони залишили ту територію, і  були 
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прикріплені, згідно Закону про справедливий суд, на шість місяців до інших 

судів. Це здійснює за розпорядженням Вищої кваліфікаційної комісії.  

Але проблема в чому? Ці 6 місяців, вони закінчилися. І ситуація з цими 

патріотами  України - суддями виглядає таким чином, що вони не мають 

права сьогодні здійснювати будь-яку іншу діяльність, яка б могла давати їм 

дохід, оскільки вони є суддями, а з іншої сторони – закінчився строк їх 

прикріплення до судів і можливість отримувати базову ставку заробітної  

плати.  Тобто, грубо кажучи, ці люди сьогодні, а їх близько 70-ти, вони 

знаходяться в патовій ситуації: вони не можуть заробляти собі на життя, бо 

це їм забороняє закон, і, з іншої сторони, держава їх позбавила можливості 

отримувати заробітну плату. Ми маємо це питання вирішити, я думаю, тут ні 

в кого не буде сумнівів, я запропонував дуже простий законопроект, який 

просто прибирає цей 6-місячний термін. І Вища кваліфікаційна комісія буде 

вивчати і прикріпляти цих осіб до судів до моменту, поки ситуація з 

територіями Луганської і Донецької областей буде вирішена. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Я просто бачу, що нас знову 20, нас покинув наш колега Голуб, але 

натомість приєднався колега Соболєв Сергій Владиславович. Дуже дякую. 

Хто хоче якісь питання задати до доповідача або виступити в 

обговоренні? Ніхто? Голова підкомітету. Можна для стенограми… 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Яке рішення? Точніше рішення! 

 

_______________. Підкомітет прийняв рішення: рекомендувати 

Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України 
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"Про забезпечення права на справедливий суд", поданий народним депутатом 

Ємцем, прийняти за основу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Друзі, у мене є пропозиція альтернативна. Чи могли би ми його 

підтримати за основу і в цілому? Він носить виключно технічний характер, а 

люди страждають уже не перший місяць, в тому числі через те, що 

парламент, на превеликий жаль, прийняв таку норму, як на мене, досить 

сумнівну. Чи можемо ми пропонувати такий проект висновку? 

 

ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Можемо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я би тоді ставив на голосування. Хто би підтримав 

проект висновку підкомітету, щоб цей законопроект за пропозицію голови 

підтримати за основу та в цілому, прошу визначатися шляхом голосування.  

20 –"за". Ой, вибачте, вибачте, вибачте, Сергій… Ще раз тоді: хто - 

"за", шановні колеги? Хто - "за", прошу підняти руки, бо… Треба буде міняти 

секретаріат засідання, бо він же ж фальсифікує вже третій раз голосування… 

(Шум у залі) 

 18 – "за"? 18 – "за"? 

 

_______________. Да, 18 – "за". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А нас 20? (Шум у залі) 

Результати голосування: 19 – "за", проти – 0, утримався один. Рішення 

прийнято. Дякую. 

Наступне питання порядку денного. Це проект Закону про внесення 

змін до Закону "Про судоустрій та статус суддів" (підвищення 

відповідальності суддів) (за номером 1746). Доповідає Мельниченко Вадим 
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Вадимович. Але є суб'єкт права законодавчої ініціативи, автор закону, я 

бачив. Пішов? Тоді, якщо можна, Вадим Вадимович, дуже коротенько. 

 

МЕЛЬНИЧЕНКО В.В. Законопроектом пропонується внести зміни до 

Закону України "Про судоустрій та статус суддів", відповідно до яких як 

підстава для дисциплінарної відповідальності судді передбачити істотне 

порушення норм процесуального права та здійснення правосуддя. 

Слід зазначити, що законодавством вже передбачений порядок 

звільнення суддів з посади та притягнення їх до дисциплінарної 

відповідальності. Враховуючи вище сказане, пропоную Комітету з питань 

правової політики та правосуддя рекомендувати Верховній Раді України 

повернути даний законопроект суб'єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У кого є інша позиція чи бачення? Ну, ми в 

підкомітетах розглядали це питання. Я думаю, що його варто підтримати. Бо 

рішення підкомітету одноголосне на підтримку такого висновку. Хто за 

такий висновок, прошу визначатися. 

Хто – проти? Утримався? 20 – "за". Рішення прийнято.  

Наступний проект закону за номером 1879 про внесення змін до Закону 

України "Про політичні партії в Україні" (щодо створення та реєстрації 

політичних партій та приведення у відповідність із Кодексом 

адміністративного судочинства України). Наш колега Голубов – суб'єкт 

права законодавчої ініціативи.  

Якщо має бажання, Дмитро Іванович, будь ласка. Ні-ні, я хочу, щоб ви. 

А потім від підкомітету –  Наталія Василівна Новак. 

 

ГОЛУБОВ Д.І. Доброго дня! Вашій увазі пропонується проект Закону 

України "Про політичні партії в Україні" (щодо створення і реєстрації 
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політичних партій та приведення у відповідність із Кодексом 

адміністративного судочинства України) № 1879 від 15 травня 2015 року. 

Даний законопроект розроблено з метою удосконалення правового 

регулювання у сфері утворення та реєстрації політичних партій. При 

опрацюванні цього законопроекту ставилось завдання вирішити два питання.  

Перше. Привести Закон України "Про політичні партії в Україні" у 

відповідність до норм Кодексу адміністративного судочинства України.  

І друге. Це  фактична та юридична неможливість  створення в Україні  

нових політичних партій у зв'язку з  існуючою нормою про необхідність 

збору підписів в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.  

Відповідно до чинних норм Закону України "Про політичні партії 

України", вразі невиконання політичною партії вимоги щодо утворення та  

реєстрації структурних утворень, орган, який зареєстрував політичну партію 

має звернутися до Верховного Суду України  з поданням  про анулювання 

реєстраційного свідоцтва. Однак, вказана норма вступила в колізію з 

частиною третьої статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України в 

редакції  від 13.05.2010 року, відповідно до  якої       адміністративні справи 

про анулювання реєстраційного свідоцтва  політичної партії: про заборону, 

примусовий розпуск, ліквідацію політичної партії  вирішується окружним 

адміністративним судом, територіальна юрисдикція которого поширюється  

на місто Київ.  

На сьогодні зазначеність і адміністративність   права розглядається 

виключно у відповідності до  норм Кодексу адміністративного  судочинства 

України. Більше того, відповідні положення  чинної редакції Закону України 

"Про політичні  партії України" були визнані неконституційними. Рішення  

Конституційного Суду України № ….. 2007 року від …. червня. 

Таким чином, розроблення даного  законопроекту  спричинено 

необхідністю  подолання колізій  та проблем у  вітчизняному законодавстві, 

яким  регулюються питання утворення та  реєстрація політичних партій. 
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 Хочу звернути вашу увагу на те, що Головне науково-експертне 

управління  Апарату Верховної Ради України  у своєму висновку вказує на 

недоцільність застосувати конкретні відсилання до  норм Кодексу 

адміністративного судочинства України. Однак, даний законопроект є    

доопрацьованим. У попередній редакції законопроекту я не  робив 

відсилання   на КАСУ та чітко вказував на передбачений тим же КАСУ 

окружним адміністративним суд, територіальна юрисдикція якого  

поширюється на місто Київ. Однак, ГНЕУ і заперечило проти такого 

формування перед нами колізія, будь-яка спроба законодавчого 

врегулювання порушеного питання не знайшла підтримки у ГНЕУ, а тепер і 

в проекті висновку нашого комітету.  Також ГНЕУ у другому своєму 

аргументі щодо  необхідності доопрацювання законопроекту  вказує на тому, 

що вжиті в  законопроекті термін "регіон"  не передбачений у Конституції 

України. Однак, у статті 132 Конституції  України вказаний термін 

застосовується.  

Стаття 132. Територіальний устрій України ґрунтується  на засадах     

єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і 

децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-

економічного розвитку регіонів.  

Більш того, 31 серпня поточного року Верховна Рада попередньо 

схвалила проект Закону України про внесення змін до Конституції України 

щодо децентралізації влади. Там також є фраза про адміністративно-

територіальні одиниці: громади, райони і регіони. Крім того, у рішенні 

Конституційного Суду України від 12 червня 2007 року зазначено: 

виокремлення Автономної Республіки Крим у частині першій статті 10 

закону із загального числа суб'єктів зазначеної системи устрою порушує 

конституційний принцип рівності всіх громадян України незалежно від місця 

їх проживання. 
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Таким чином, я не можу погодитись з пропонованим проектом рішення 

комітету про повернення законопроекту на доопрацювання. І прошу 

підтримати його в першому читанні. Сподіваюсь, що до другого читання ми з 

вами у комітеті зробимо всі правки необхідні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

У кого запитання є до доповідача? Голова підкомітету, будь ласка, 

Наталія Василівна Новак. 

 

НОВАК Н.В. Ну, власне, тут було сказано і про необхідність прийняття 

цього закону, тому що, дійсно, повинна бути трішки інша система реєстрації 

політичних партій, тому що зараз це робити важко. Але, враховуючи і ті 

зауваження, які були зроблені, ГНЕУ, вони також доречні. Справа в тому, що 

"регіон" термін ми передбачає зараз тільки в новому проекті внесення змін до 

Конституції. Сьогодні в нас дещо інший адміністративний устрій. І тому 

такий термін буде вводити в оману і ускладнювати використання цього 

закону. 

Крім того, там також йде мова про організації партійні, які 

прирівнюються до обласних, що також є терміном, який, скажімо, не має 

певної юридичної визначеності. 

Тому є пропозиція все ж таки відправити на доопрацювання, і, 

можливо, потім повернутися до цього закону. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто має запитання до голови підкомітету? Хто хоче 

виступити? Дозвольте мені два слова сказати ……… якщо можна, дозвольте. 

Друзі, справді, тут ситуація така, неоднозначна, оскільки науково-

експертне управління пише, що термін "регіон" не застосовується в 

Конституції. Насправді він застосовується - це об'єктивна ситуація, - просто 
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він не до кінця застосовується в тому розумінні, як пропонується, але такий 

термін є в Конституції.   

Тому зараз…Ну, базувати  саме на такого роду твердженні, мені 

здається, це  було би  трошечки сумнівно. Але я би зважаючи на те, що  це 

наш колега  і за нашою давньою традицією ми завжди колег підтримуємо, все 

ж таки  рекомендував за основу. Якщо  він не буде заперечувати, то ми  в 

другому читанні тоді справді готові доопрацювати в розумінні поняття 

"регіон", в Конституції на цей момент.    Тому що ставити його зараз в 

залежність від того, коли, як будуть прийняті зміни до Конституції означає, 

що  ми мусимо дочекатися поки  ці зміни будуть прийняті, а потім приймати 

цей закон. Я не виключаю, що так і може бути, можливо, після прийняття 

його в цілому, якщо парламент прийме, будемо чекати зміни в  Конституцію 

і далі реагувати. А я би все ж таки хотів, щоб це питання, хоча би в частині 

адміністративного судочинства  було вирішено. Тому що  ви знаєте, і 

справді, колізія, яка багатьох, скажімо так, застерігає від того, щоб в тому 

числі і позиватися в судовому порядку. Тому що це ненормально, коли різні 

нормативно-правові акти передбачають різні судові інстанції, які мають 

приймати рішення  в цьому плані. Тому це моя  пропозиція, я не знаю як 

підтримає колега, але я би все ж таки  рекомендував за основу, а далі будемо 

бачити  як ситуація буде розвиватися, в тому числі і  в частині змін  до 

Конституції.  

Хто за таку пропозицію з урахування позиції голови, прошу  

визначатися.  

 

_______________. А ви лучше смотрите, кто против голосует,  это 

будет… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми не можемо… 
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18 – "за". 18 членів комітету, ні 19 –"за". 19 членів комітету присутні, 

немає одного члена комітету…  

 

_______________. Одноголосно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Одноголосно, рішення  прийнято. Дякую.  

Наступний проект Закону за номером… 

20? А вибачте, для  протоколу –  все ж таки, 20 –"за", 20 бере участь у 

голосуванні.  

Про позбавлення народних  депутатів, які голосували за "диктаторські 

закони" 16 січня, звання народного депутата.  Доповідає  Черненко.  

 

ЧЕРНЕНКО О.М. Доброго дня. Законопроектом  пропонується 

визначити прізвища народних депутатів, які голосували за закони  16 січня і  

позбавити їх звання народного депутата України першого-сьомого  скликань. 

Перше. Що в цьому законопроекті перераховані прізвища таких 

депутатів, як колишніх, так і діючого складу.          Конституція України 

передбачає вичерпний перелік підстав позбавлення депутатів, як діючих, так 

і минулих, звання і статусу народних депутатів України. Тому, в принципі, 

цей законопроект суперечить Конституції, як би не хотілося, і мені в тому 

числі, позбавити цих людей такого права.  

Тому висновок: повернути авторам на доопрацювання як 

неконституційний. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановний пане голова підкомітету.  

Я прошу, Дмитро Іванович, виключіть, будь ласка, цей, бо сильно 

фонить. Дякую. 



18 

 

Хто за такий висновок підкомітету, прошу визначатися шляхом 

голосування. А, хоче виступити Сергій Григорович Міщенко в обговоренні. 

Будь ласка. 

 

МІЩЕНКО С.Г. Я так, вам одну історію розкажу, дуже коротко. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Про 16 січня? 

 

МІЩЕНКО С.Г. Да. На допит мене викликають в Генеральну 

прокуратуру з цього питання, тому що я не голосував, але біля були люди, які 

голосували, піднімали руку за цей законопроект. Я все це бачив. І, 

поспілкувавшись, уже в кінці я питаю своїх бувших колег, бо я їх добре знаю. 

Кажу: "Ви ж знаєте, що зараз із "диктаторських законів" зараз знову коаліція 

проголосувала, в тому числі за заочне засудження? – Да, знаємо. – А якщо 

влада поміняється, за "диктаторські закони" ви кримінальні справи по нових 

будете? – Будемо. Вказівка буде – будемо". Між собою, це репліка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто в нас немає запитань до голови підкомітету? 

Немає. 

Хто за те, щоб підтримати висновок, озвучений головою підкомітету, 

прошу визначатися шляхом голосування. Сергій Васильович, ви проти, я так 

розумію? 

 

_______________. Я утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто ви за те, щоб їх притягнути до 

відповідальності? Це цікаво. 

Хто проти? Хто утримався? Результати голосування: 18 – "за", проти – 

0, утрималось – двоє. Рішення прийнято. 
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Наступний проект закону: закон, точніше, законопроект про внесення 

змін до деяких законів щодо вимог до кандидатів на посади сільських, 

селищних, міських голів. Теж Черненко, але Македон один із співавторів. 

Якщо хоче, будь ласка. Юрій Миколайович. 

 

МАКЕДОН Ю.М. Друзі, два слова. Це вносились зміни до закону, який 

не діє, тому прошу підтримати висновок підкомітету. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Який? Про те, щоб відхилити? 

Будь ласка, Олександр Миколайович. 

 

ЧЕРНЕНКО О.М. Повернути на доопрацювання із тих мотивів, що 

сказав автор закону, і з низки інших. Ну, щоб не займати час …….. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Будьте уважні, у нас ще багато законів не діє в Україні.  

Хто за такий висновок підкомітету, прошу визначатись.  

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Ярославович, ви нас не підтримуєте? 

Підтримуєте.  

19 – "за", проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято. В засіданні 

бере участь 19 членів комітету. Рішення прийнято одноголосно. 

Проект Закону про внесення змін до Кодексу адміністративного 

судочинства (щодо гласності і відкритості судового процесу) за номером 

2253. Немає нашого колеги Грановського.  

Але я, з вашого дозволу, озвучу результативну частину висновку, ви 

його, напевно, читали, бачили. Воно теж передбачає повернути суб'єкту 
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права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Хоча ідея, ідея слушна, її 

просто треба синхронізувати, тому що, ви знаєте, що в одних кодексах це 

питання вже вирішено, в інших поки не вирішено. Тут частково ще раз 

пропонується вирішити. Я думаю, що треба його всеохоплююче один раз 

вирішити питання, щоб в нас не було такого, що судді змушені сумніватись в 

тому, яку частину норм чи матеріального, чи процесуального права їм 

застосовувати. Немає застережень?  

Хто за такий проект висновку, прошу визначатись.  Одноголосно. 18 – 

"за". Рішення прийнято. В засіданні бере участь 18 членів комітету. 

Македон і Ківалов нас покинули. Я дуже сподіваюсь, що члени 

комітету надалі все ж таки до засідання комітету будуть на робочих місцях 

решта. Дякую. 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

врегулювання здійснення окремих напрямів державного нагляду (контролю) 

у сфері господарської діяльності за номером 2422а. Шпенов є. Кіраль 

народний депутат?  Чи Кіраль?  

 

_______________.  Кіраль їде. Він на комітеті своєму. У нас є один з 

авторів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, давайте, будь ласка, хто є, я готовий. Я не бачу 

хто, якщо можна, представтесь. 

 

ЧЕРНІЙ Л. Любомир Черній, технічний радник Проекту USAID, 

"Впевнений бізнес – заможна громада".  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вибачте, вибачте, ви не є автором законодавчої 

ініціативи. Я думав, що ви народний депутат, просто не всіх знаю народних 

депутатів. Чи хтось з народних депутатів, співавторів закону присутні? 
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_______________. Давайте повернемось.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, давайте пропускаємо. Добренько.  

Наступний проект Закону про заборону політичної реклами. Тут їх два, 

я думаю, що так і розглянемо їх.  І наступний –  про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо обмеження передвиборної агітації, де протидіють 

прихованій рекламі, за номер, основний – 2474а, а альтернативний –  2473а-1. 

Наталія Василівна, будь ласка. (Шум у залі) 

Не треба, не треба. 

 

НОВАК Н.В.  пропоную, давайте одразу я по двох законах висловлюся. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По двох, да, да. 

 

НОВАК Н.В. Справа в тому, що питання, які піднімаються і в одному, і 

в другому законі, дуже важливі, що стосується дійсно забороні або 

обмеженню політичної реклами. Але все ж таки преференцію я б віддала 

альтернативному закону, він краще виписаний, скажімо, зачіпає більше коло 

питань. Але треба сказати, що не перший, не другий закон, вони не є 

повними, вони тільки частково зачіпають проблему, мало того, там вносяться 

зміни, наприклад, перший закон забув внести зміни в Закон "Про місцеве 

самоврядування", а в другому законі вони…, не місцеве самоврядування, а 

"Про місцеві вибори", а другий закон забув внести зміни про вибори 

Президента і вибори народних депутатів. Тому виникла необхідність все ж 

таки обидва закони направити на доопрацювання, зробити один єдиний 

якісний закон, тому щоб на наступні вибори ми дійсно йшли не тільки з 

грошима і лозунгами, а дійсно, щоб була певна, скажімо, змагальність 
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програм, ідей і громадяни могли свідомо обирати, а не тільки дивитися на 

борди або дивитися рекламу в телебаченні. 

Тому я вважаю, що вони слушні, але відправити на доопрацювання і 

подати єдиний закон. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є якісь запитання до доповідача? Немає. 

Хто за такий проект висновку підкомітету, прошу визначатися …. 

(Шум у залі) 

У нас вже бере участь 19 членів комітету, рахуйте, будь ласка.  

Не одноголосно, я бачу… 18 – "за". Хто – проти? Утримався? Рішення 

прийняте. 18 – "за", проти – 0, утримався – 1. Дякую. 

 

(Загальна дискусія) 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, якщо є депутат  Кіраль..? 

 

КІРАЛЬ С.І. Так, депутат Кіраль є. На жаль, вам більше пощастило, 

наш комітет не зібрався. Тому я так швидко повернувся, не було кворуму. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.  

 

КІРАЛЬ С.І.  Я прошу комітет…  (Шум у залі) 

 Я прошу комітет підтримати законопроект 2422а. Це законопроект, 

який буде розглядатися, сподіваємося, 10 листопада в день дерегуляції, є 

домовленість, напевно, з Головою Верховної Ради. Він йде в пакеті інших 

законопроектів, зокрема, і 2318а, і 2531а (урядовий), які спрямовані на 

реформу системи державного нагляду в Україні.  

Зокрема, цим законопроектом планується забрати можливість 

використовувати різні інші специфічні закони для проведення нагляду або 
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контролю на діяльністю господарської… господарських підприємств і, ну, 

використовувати для цього виключно базовий законопроект. В цьому якби 

основна суть цього законопроекту.  

Законопроект підтримується Міністерством економіки, зокрема, тут я 

не бачу наразі, але представники Міністерства економіки також можуть 

підійти. І тому, якщо буде тільки запитання, я прошу, будемо давати 

відповіді. Є експерти, є автори цього законопроекту присутні зараз на 

засіданні комітету. Ми готові надати відповіді. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Просто немає голови підкомітету. Хтось з членів підкомітету готовий 

висловити позицію? Тому що, я, дозвольте, на себе візьму, тому що 

підкомітет якраз звернувся до цілої низки органів, ви кажете, підтримують. І 

нас поінформували від Кабінету Міністрів, від Міністерства юстиції, 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва і Державної архітектурної 

інспекції про те, що вони просять не підтримувати, а відправити на 

доопрацювання. І просять це зробити обов'язково, тому що вони готові 

долучитись до опрацювання разом з вами цього законопроекту. Тому, 

вибачте, але в нас є інша офіційна позиція цих органів, про які ви щойно 

говорили. (Шум у залі) Ну, тому я, я, розумієте, вони просить відхилити, а ми 

все ж таки відправляємо на доопрацювання. Тому є різниця. Ми готові… Бо, 

якщо ми зараз відхилимо, то не зможете його ще раз подати. А так ви 

зможете з ними доопрацювати і, якщо вони погодяться, в найближчий час 

подати. І, я думаю, що ми, ми підтримаємо в комітеті до 10 числа, ви кажете, 

ще ж багато часу, в нас ще 2 засідання до того часу планується. Які… Але, то 

таке. Це моя позиція. Які є думки з цього приводу, будь ласка, у членів 

комітету? Які?  Підтримати висновок підкомітету. 
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Будь ласка, хто за такий висновок підкомітету, прошу визначатися.  

Хто – проти? Утримався? Да. Рішення  прийнято. Результати голосування: 17 

–"за", "проти" – 1, утримався – 0. Бере участь  18 членів комітету.  

Наступний проект  порядку денного це кілька законів: про внесення 

змін  до Закону "Про  місцеві вибори" за номером 2501а,  2501а-1, 2501а-2. 

Доповідає Черненко. Якщо можна дуже коротко, бо вже розбігаються 

члени комітету. 

 

ЧЕРНЕНКО О.М. Я дуже коротко. Всі законопроекти пропонують 

забезпечити право голосу на місцевих виборах внутрішньо переміщених осіб 

проблема є,  вона актуальна. Але, на жаль, жодний з трьох законопроектів не 

пропонує конституційних шляхів вирішення цієї проблеми. Тому що  на 

місцевих виборах крім того, що голосують громадяни  України голосують 

члени місцевих територіальних громад, а не всі переселенці такими є і 

законопроекти не дають можливості або надати всім, хто навіть  не є члени 

громади або нікому.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

 

ЧЕРНЕНКО О.М. Тому     всі  три законопроекти пропонується 

відправити на доопрацювання. Не знаю, працюємо по  всім трьом чи по 

кожному… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, я думаю, одним рішенням оформимо… 

 

ЧЕРНЕНКО О.М. Одним рішенням, так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я тільки можу  добавити… Що зараз в рамках 

мінського  процесу Україна запропонувала  концепцію, в тому числі  
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вирішення питання можливих проведення виборів на територіях окремих 

районних Донецької і Луганської областей. Одним із  перших пунктів якого – 

забезпечити якраз право голосу внутрішньо переміщених осіб. І це не 

обов'язково має бути безпосередньо  там, а шукається…Шляхи забезпечення  

їхнього конституційного права. Тобто ніхто їх не позбавляє  такого  права, 

але з іншого  боку двічі давати їм таке право мені здається,  теж було би  не 

зовсім  конституційно. 

Василь Іванович Німченко, будь ласка. І переходимо до прийняття 

рішень.  

 

НІМЧЕНКО В.І.        Уважаемые  коллеги, естественно, наверное, надо  

отправлять. Но вопрос в другом, неужели нельзя что-то предпринять, что 

люди наши, которые в качестве пилигримов бродят по Украине, по Европе 

они такие ж граждане… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми їм дамо… 

 

НІМЧЕНКО В.І. и мы не можем  им обеспечить… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми дамо  їм можливість голосувати  на тих виборах, 

які будуть… Там, де вони є  членами громади… 

 

НІМЧЕНКО В.І.        Помните вот здесь ставили    мы вопрос, я 

конкретно, друзья, 2 миллиона людей перемещенные. Почему мы молчим? 

Мы что тогда сказали? Закрыли… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але, Василь Іванович, з них виборчу адресу поміняло  

тільки кілька тисяч, всі решта не міняють виборчу адресу, якщо вони не 
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міняють виборчу адресу, це означає, що вони двічі отримують право голосу. 

(Шум у залі) 

 Хто за такий проект висновку комітету, який варто оформити трьома 

висновками окремо, прошу визначатися. …..…, якщо ви один не голосуєте, 

то кажіть, що ви не голосуєте, нам тоді простіше буде. 

18 – "за", проти – 0, утрималось – 0. Рішення прийнято одноголосно. 

Наступний проект, так де ми є… Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо врегулювання розгляду справ з іноземним 

елементом (за номером 2527а). Кабінет Міністрів – суб'єкт права 

законодавчої ініціативи. Сидорович Руслам Михайлович. 

Руслан Михайлович, якщо можна, оперативно, дуже вас прошу, бо в ми 

на 14 питанню з 94, у нас залишилось ще 80 питань. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Пропонований законопроект номер 2527а 

підготовлений Кабінетом Міністрів. Вважаю, що, на превеликий жаль, хоча 

піднімає наболілі і актуальні питання, знову підготовлений не належним 

чином. Коротко які є основні зауваження, питання, які пропонується 

врегулювати в частині надання документів іноземному суб'єкту, іноземному 

учаснику судового процесу. 

По-перше, є коректно врегульований відповідною конвенцією та 

інструкцією затвердженою Міністерством юстиції про порядок виконання 

міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних 

справах щодо вручення документів отримання доказів визнання виконання 

судових рішень. Більше того, той порядок, який пропонується даним 

законопроектом, може внести додаткову плутанину. 

Що стосується Сімейного кодексу, ті зміни, які пропонуються, 

фактично так само суперечать відповідній конвенції, яка визначає порядок 

відібрання дитини. Я, щоб довго насправді не перераховував, думаю, що 
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більшість колег ознайомлювалися, є так само висновок Головного науково-

експертного управління, яке так само висловило свої заперечення.  

Тому, враховуючи, що проблема дійсно є актуальна і необхідна до 

вирішення, видається, що можна було би оперативно доопрацювати цей 

законопроект і розглянути його в найкоротші строки. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Руслан Михайлович. 

Які є запитання до доповідача? Пропонується підтримати такий проект 

висновку підкомітету. 

Хто – "за", прошу визначатися. (Загальна дискусія) 

Є інша позиція? Ви кажете, що підтримуєте… Ну, будь ласка. Будь 

ласка. 

 

(?) ЄМЕЦЬ Л.О. Шановні колеги, власне, дуже багато зауважень, які 

містяться в Головному науково-експертному управлінні висновку. І на всі ці 

зауваження отут у нас надзвичайно детальне, на десяток сторінок, 

розгалужене обґрунтування Міністерства юстиції з приводу того, чому ці 

зауваження не відповідають дійсності або не відповідають законодавству. От 

по кожному пункту, от можете подивитися, ну, надзвичайно ґрунтовно. 

(Загальна дискусія) 

 Тому є пропозиція за основу його все-таки проголосувати, і всі ці 

зауваження, ну, якщо вони… (Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви не заперечуєте, якщо ми таку позицію, мудру і, я б 

сказав, розгалужену Міністерством юстиції поставимо на голосування? 

 

_______________. Я не можу заперечувати проти пропозиції своїх 

колег… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Хто за те, щоб підтримати пропозицію, яку вам роздано попередньо, 

яку озвучив ще раз перший заступник голови комітету… (Загальна дискусія) 

 Ну, він зняв свої пропозиції. (Загальна дискусія) 

 Не зняв? Тоді першою ставлю пропозицію про відправлення на 

доопрацювання. Хто за таку пропозицію, прошу визначатися. 

Вісім. Рішення не прийнято. 

Хто за пропозицію другу: про те, щоб його прийняти за основу, – 

прошу визначатися.  Рішення прийнято. З 18-ти… А хто – проти? Утримався? 

(Шум у залі) 

Не може бути. 18 присутніх, 10 – "за", це вже рішення прийнято. (Шум 

у залі)  Ще раз. Хто – "за"? (Шум у залі)    

9 – "за". Тоді рішення не прийнято. 

 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді будемо інформувати Верховну Раду про те, що 

комітет не зміг визначитися, оскільки 9 на 9. 

 

_______________. Значить знімається з повістки … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Нє, та Верховна Рада хай приймає рішення. 

Наступне питання…  Нормально, друзі, і таке може трапитись, навіть в 

нас. 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

надання повноважень нотаріусом забезпечити докази (№ 2716) (Новак, 

Алєксєєв). 

Сергій Олегович, будь ласка, якщо можна, і по тому, і від імені 

підкомітету, якщо ви член підкомітету, тільки дуже… 
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АЛЄКСЄЄВ С.О. Дуже стисло. 

Законопроект 2716 передбачає забезпечення нотаріусом доказів в тому 

разі, якщо є побоювання, що ці докази можуть зникнути або можуть бути 

зіпсовані. Нотаріус вчиняє таку нотаріальну дію за заявою сторони, виносять 

відповідну постанову, він вчиняє ці нотаріальні дії шляхом допиту свідків, 

призначеної експертизи, огляду доказів. 

Самий такий приклад можу навести, ми зараз живемо в епоху 

Інтернету і якщо треба зробити скріншот з якоїсь Інтернет-публікації, 

наприклад, і це може бути використано в подальшому в судовому доказі, в 

судовому процесі, нотаріус засвідчує цей скріншот. Або якщо важко хвора 

людина і треба допитати як свідка, і може таке статися, що ця людина до 

судового процесу не доживе. 

Хочу зазначити, що така практика у нас в країні вже є. Статтею 102 

Закону "Про нотаріат" зазначено, що наші вітчизняні нотаріуси… Що немає 

кворуму чи що?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є, є, є.  

 

АЛЄКСЄЄВ С.О.  Є, є. Просто, да. Я вибачаюсь.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кворум є.  

 

АЛЄКСЄЄВ С.О.  Спокойно. Я дуже швидко.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Закругляйтесь.  

 

АЛЄКСЄЄВ С.О. Да, я закругляюсь.  
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Статтею 102 Закону "Про нотаріат" надано право нашим вітчизняним 

нотаріусам забезпечувати докази. Але лише для іноземних судових 

юрисдикцій. Ми пропонуємо внести зміни в Закон про нотаріат і в 

процесуальні кодекси відповідні: господарський, цивільний та 

адміністративний, а також в Кодекс про адміністративні правопорушення і 

надати таке право засвідчувати докази. Це значно, значно полегшить, 

полегшить судам право досліджувати докази і забезпечити, і забезпечити їх 

збереження. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Олегович, ви сам у себе час забираєте і в 

кворуму.   

Хто має бажання висловитись або дати  запитання доповідачу? Юудь 

ласка, Ігор Алексєєв. Наступний – Сидорович Руслан Михайлович. 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Виступлю в якості обговорення. Ну, справді, ідея 

досить, м'яко кажучи, революційна, ну, вона з позитивної, скажімо так, точки 

революційна, а є дійсно у світовій практиці приклади, коли нотаріус надані 

такими повноваженнями Це абсолютно вірно. Єдине, що, ну, викликає певні 

застереження, які необхідно, ну, щоб ми мали якісний законопроект 

врегулювати, якщо ми будемо розглядати до другого читання в подальшому. 

Є зауваження слушні і Головного науково-експертного управління, і 

Міністерства юстиції, і, там, в частині, наприклад, Головне науково-

експертне управління піднімає питання, що це, з одного боку, як підміна 

повноважень суду. Тобто потрібно якось це питання врегулювати і зняти ці 

застереження. Але в цілому ідея правильна і потрібно підтримати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Сидорович Руслан. 
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СИДОРОВИЧ Р.М. Дуже коротко. Законопроект, насправді, 

революційний. Він, насправді, має певні недоліки. Але ці недоліки можна 

поправити, я вважаю, між першим і другим читанням. Проблема, яка 

піднімається в цьому законопроекті, я як в минулому практикуючий адвокат 

дуже добре розумію. Тому потрібно  шукати шляхи вирішення даної 

проблеми. Я думаю, що спільними зусиллями професійних адвокатів, які є 

серед числа членів комітету, ті недоліки, які є в цьому законопроекті, можна 

буде вирішити. І тому вважаю, що потрібно підтримати зараз у першому за 

основу і доопрацювати до другого читання, отримати якісний законопроект. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Хто ще? Василь Іванович Німченко. 

 

НІМЧЕНКО В.І. Уважаемые юристы, единственное, что я прочитаю, 

может, я на лыжах стою и не знаю, во что обутый. Тут предоставляется 

право, смотрите: "Злісне ухилення свідка, експерта, перекладача від явки до 

нотаріуса під час здійснення ним провадження з забезпечення доказів".  

Вы понимаете, что мы сейчас вводим такие плотные слои атмосферы 

процессуальных действий по уголовным, по гражданским – по всем делам. 

Поэтому я попрошу, тут оно не революционное даже, понимаете, я не хочу 

что-то другое говорить.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Василь Іванович. Ви, як завжди, дуже влучно 

і гостро, влучно, дотепно. Ну, це треба дуже тонко розуміти ваш гумор. 

Наталія Василівна. Надайте співавтору, можна… 

 

НОВАК Н.В. Скажімо, це було одне із основних зауважень, дійсно, яке 

треба буде прибрати між першим і другим читанням. А взагалі це розширює 
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права громадян, дає їм додаткові можливості відстоювати свої права і 

збирати докази. І, дійсно, те, що начебто це підміняє суд. Я думаю, що ні, 

тому що врешті-решт суд все одно буде вирішувати чи застосувати ці дії, 

застосовувати це як докази в судовому процесі чи ні. Тому, думаю, що дійсно 

можна… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Наталя Василівна.  

Друзі, я думаю, що ми повинні за традицією підтримати колег. Але, 

справді, під час другого читання обов'язково ці речі будуть прибрані, тим 

більше, вони не заперечують, вони готові до дискусій, я так знаю, що 

Сергій… 

 

_______________. Коротка репліка. Лише у виключних випадках, лише 

у виключних випадках нотаріуси…, нотаріуси, да. Все. Да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую. Дякую. Дякую.  

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за те, щоб за основу підтримати, прошу 

визначатись. Друзі, голосуємо за основу. ………… ………… 

 

_______________. 14 – "за". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто – проти?  

 

_______________. Один. Два.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто утримався?  
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_______________. Раз. Два. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Три.  

Результати… 14 – "за", "проти" – 1, "утрималось" – 2. Рішення 

прийнято. Дякую. 

Наступний проект Закону за номером 2758: про внесення змін до статті 

202 Цивільного процесуального кодексу (щодо забезпечення права на захист 

та участі в судовому процесі  для осіб, які беруть участь в антитерористичній 

операції та бойових діях). Немає нашого колеги Грановського. Проект 

висновку підкомітету у вас є, в принципі, на розгляді. Ми… Да, будь ласка, 

Руслан Михайлович, можете взяти.  

Але ми підтримуємо, і підкомітет обговорив. Це, справді, питання, яке 

потребує врегулювання. Я думаю, що за основу точно треба, оскільки воно 

надто чутливе, підтримати, а дальше будемо розбиратися. Я думаю, що це 

тема, яку ми вже, в принципі, всі знаємо ……. Чи є потреба ще раз 

обговорювати це питання?  

Хто за такий висновку за основу, прошу визначатися?  Не опускайте 

руки, друзі.   Хто – проти? Утримались? 4 утрималось.  Рішення прийнято.   

"За" – 14, "проти" – 0, "утрималось" – 4. Дякую. 

Наступне питання порядку денного –  проект Закону про внесення змін 

до Цивільного процесуального кодексу України (щодо зупинення судового 

провадження у разі  перебування позивача або  відповідача у складі  

підрозділів Збройних Сил, органів внутрішніх  справ, Нацгвардії, 

Держприкордонслужби і інших військових формувань, правоохоронних 

органів спеціального  призначення, утворених відповідно до  законів 

України, безпосередньо задіяних у боротьбі з тероризмом або виконання   

інших  бойових завдань) (№  2999). Петренко та інші колеги –  суб'єкти права 

законодавчої ініціативи.  
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Немає  нашого колеги Грановського, але підкомітет теж все ж таки 

плідно попрацював, досить  серйозний висновок і одноголосно пропонував 

комітету на чолі з Олександром Михайловичем прийняти за основу  цей 

законопроект, який в принципі пов'язаний з попереднім. Якщо немає інших 

бачень, я би все ж таки  поставив на голосування.  

Є Василь Іванович,  будь ласка. 

 

НІМЧЕНКО В.І.         ……. Вооруженных Сил ……. при исполнении 

решений. Конечно, надо…  имеется ввиду, что  правильно, что ……. 

Скажите, какая норма запрещает приостановить решение или не обязывает. 

Назовите … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає, просто  обов'язок суду зупиняти такі  рішення. 

 

НІМЧЕНКО В.І.     Так это есть норма. 

 

(?) СИДОРОВИЧ Р.М.  Ні-ні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це новела. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М.  Я хотів би, можливо, два слова буквально сказати, 

насправді,  та конструкція правова, яка на сьогоднішній день  міститься у 

Цивільно-процесуальному  кодексі вона не є коректною і її насправді 

потрібно приводу до… У відповідність, тому що зараз я просто не можу там 

відкрити, там фактично навіть у тому в тій конструкції, яка існує на 

сьогоднішній день те, що стосується, в тому числі місце перебування  

фізичної особи, воно фактично допускає недопустиму  дискрецію. Тому 

однозначно, що цей пункт, який стосується перебування  на службі у 

Збройних Силах, у тому числі в  лавах Національної гвардії, яка не є 
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Збройними Силами і  також в діях, пов'язаних з антитерористичною 

операцією ці всі речі, насправді, потрібно до відповідності… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Друзі, прошу  підтримати у другому читанні буде розбиратися. Це 

норма справді досить є  розмитою, а якщо буде чітка вказівка суду, що він 

зобов'язаний зобов'язувати  впровадження  в таких цивільних справах, то 

вона зніме багато питань по  таких категоріях справ. Я думаю, що  це 

важлива річ.  

Хто за такий  проект висновку, прошу визначатися. Проти? 

Утримались? Одноголосно. Дякую.  

Наступний  проект порядку денного –  проект Закону про внесення змін  

до статей 813, 825 Цивільного кодексу щодо договору найму житла (№ 2801). 

Немає колеги Шпенова.  

 

ПОМАЗАНОВ А.В.  Є, Є. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є, є. Будь ласка, Помазанов Андрій Віталійович.  

 

ПОМАЗАНОВ А.В. Дуже коротко. Пропоную прийняти цей 

законопроект за основу в першому читанні. Цей законопроект стосується 

удосконалення норм Цивільного кодексу, а саме: 813, 825 статті Цивільного 

кодексу України щодо найму житла юридичною особою і проживання в 

ньому фізичних осіб.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте підтримаємо колегу. 

 

ПОМАЗАНОВ А.В. Дуже простий закон. Да. Нічого складного. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Підкомітет як пропонує підтримати суб'єкта права законодавчої 

ініціативи нашого колегу Андрія Віталійовича?  

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

Утримались? Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято.  

Наступний проект закону за номером 2868: про… проект Закону про 

скасування пільг та привілеїв для осіб, уповноважених на виконання функції 

держави. Наталя Василівна Новак, будь ласка.  

Та, це такое. Такое. Хто за… (Шум у залі)  Комітет пропонує повернути 

на доопрацювання.  

Хто за те, щоб підтримати висновок підкомітету повернути на 

доопрацювання, прошу визначатися. Одноголосно. Рішення прийнято. 

Дякую. 

Наступний проект Закону № 3044: про внесення змін до деяких законів 

України щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги та 

підвищення…  

А? Ой, вибачте, вибачте, будь ласка, Андрій Віталійович, це я 

незумисно. Про внесення змін до статті 635 Цивільного кодексу України… 

 

ПОМАЗАНОВ А.В.  Тут знову я є. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … щодо удосконалення положень, попередній 

договір. Будь ласка, 2888, Андрій Віталійович Помазанов.  

 

ПОМАЗАНОВ А.В. Дуже коротко. Знову Цивільний кодекс України, 

удосконалення норм статті 635 стосовно попереднього договору. Все, в 

принципі, попередньо в пояснювальній записці… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Висновок підкомітету: підтримує законопроект за 

основу. Будь ласка, хто за такий проект висновку, визначаємося.  

Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. 

Наступний проект Закону, вище мною оголошений. Вибачте, що я його 

заздалегідь випередив. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги та 

підвищення якості її надання (№ 3044). Кабінет Міністрів – суб'єкт права 

законодавчої ініціативи.  

Алексєєв Ігор Сергійович –  від комітету, якщо можна,  лаконічно,  

були би вдячні. 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Шановні колеги, вашій увазі пропонується два 

законопроекти: один – урядовий, інший – від народних депутатів, 

альтернативний. По двом доповім, значить, урядовий законопроект 

передбачає розширення кола суб'єктів, які за законом надають... Надається 

право  на отримання безоплатної правової допомоги від  держави.  

Історія питання така: коли приймався Закон про безоплатну правову 

допомогу, у нас  ситуація в країні була трохи іншою, у нас не було такої 

категорії як учасники антитерористичної операції, така категорія осіб як 

тимчасово переміщені особи. 

Пропонується в цьому законі надати цим  категоріям по всім видам 

правової допомоги право на отримання безкоштовної, також збільшити 

майновий ценз у розмірі двух мінімальних заробітних плат, якщо  цей 

менший дохід, особа має право на отримання правової допомоги. 

Є пропозиція підкомітету прийняти за основу. Але, враховуючи 

гостроту питання, прошу розглянути комітет прийняти… Рекомендувати 

парламенту прийняти цей законопроект за основу та в цілому.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Який? Основний. 
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_______________. Основний. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропонується від імені підкомітету № 3044 

законопроект рекомендувати парламенту прийняти за основу і в цілому. 

Відповідно 3044-1 відхилити у зв'язку з тим, що  приймається 

альтернативний за основу і в цілому.  Хто за такий проект… 

 

СИДОРОВИЧ Р.М.  У мене є… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Руслан Михайлович Сидорович. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Я абсолютно повністю підтримую необхідність  

надання доступу до безоплатної правової допомоги вище вказаним особам, 

тобто  внутрішньо переміщеним, ветеранам АТО, тобто  тим, хто мають  

низький дохід.  

Однак, мій колега, Ігор Сергійович, мабуть, знає, що  у нас трошки 

розбігаються думки на рахунок  порядку надання  безоплатної правової 

допомоги. Тому в мене є питання до пропонованих змін у статті 16 пункт 2, 

де пропонується наступна норма, що  центри з надання  безоплатної 

вторинної правової допомоги  є  юридичними особами публічного  права. У 

мене є запитання  до цієї норми. Я не  вважаю насправді  її     достатньо 

юридично коректною. Тому я би хотів наполягати на можливості внесення 

змін в даний пункт між першим і другим читанням.  Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  …  проти того, щоб ми приймали за основу?  

 

СИДОРОВИЧ Р.М.  Я підтримую в цілому цей законопроект в части ні 

надання можливості доступу до безоплатної …… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте…  Друзі, давайте зробимо……….. давайте 

рекомендувати за основу. В разі, якщо буде домовленість і суб'єкт права 

законодавчої ініціативи з трибуни скаже, що є домовленість і бажання 

врахувати цю пропозицію під час голосування за основу і в цілому, комітет 

не буде заперечувати проти такого голосування.  

 

ПОМАЗАНОВ А.В.  Руслан Петрович, а чому просто зараз від комітету  

не сказати……….. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А ми ж не знаємо позицію права законодавчої 

ініціативи, чи він  погоджується на таке.  

 

ПОМАЗАНОВ А.В.  Погоджується.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, Андрій Віталійович, при всій повазі,  ну, ми не 

можемо зараз … 

 

_______________. Руслан Петрович, давайте дамо представнику уряду 

від Кабінету Міністрів … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  У нас є хтось, який представляє зараз уряд? Просто у 

нас немає…  

 

_______________.   Міністерство юстиції.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є. Вони мають… Ви офіційно представляєте 

позицію. Будь ласка, представник Міністерства юстиції від імені суб'єкта 

права законодавчої ініціативи. Представтесь, будь ласка, для стенограми.  
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ЛАВРІНОК М.В.  Дякую.  Мирослав Лаврінок, заступник директора 

Координаційного  центру з надання  правової допомоги.  

Якщо чесно, я не до кінця зрозумів, в чому полягає проблема ………. 

статусу юридичної особи публічного права, тому що, в принципі, 

використаний термін, який, по суті…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Андрій  Віталійович, зніміть свої застереження, тому 

що ми зараз будемо дискутувати. Я знімаю це питання.  

 

ЛАВРІНОК М.В. Але якщо це єдина перешкода для того, щоб 

прийняти цей надзвичайно важливий проект, то, я думаю, що…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ви готові зараз  зняти цю норму? Я думаю, що ви не 

маєте таких повноважень.  

 

ЛАВРІНОК М.В.  Я не маю таких повноважень, безперечно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, безумовно. Тому я би просив, давайте не будемо 

вас зараз… Голосуємо за основу. В разі, якщо це питання буде вирішено, 

представник від Кабінету Міністрів з трибуни озвучить цю норму, і ми тоді 

будемо рекомендувати підтримати голосувати в цілому, бо комітет не 

заперечує, а підтримує таку ідею.  

Друзі, якщо немає інших бачень, прошу законопроект номер 3044 

рекомендувати парламенту за основу підтримати, а альтернативний 3044-1 –  

відхилити.  

Хто за таке рішення, яке  оформляється двома висновками, прошу 

визначатися? Одноголосно, рішення прийнято. Дякую.  
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І останнє питання – це блок питань, де ми не є головними. Давайте за 

традицією все ж таки приймемо одне рішення на підтримку тих висновків, з 

якими ми ознайомились, а далі оформимо окремими висновками комітету. 

Немає заперечень?  

Хто за такий проект рішення комітету, прошу визначатися.  

Одноголосно. Всі – "за".  Дякую. 

На цьому порядок денний вичерпаний. І засідання закрито. Дякую. До 

побачення. 

 

 


