
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань правової політики та правосуддя 

від  26 серпня 2015 року 

 

Веде засідання Голова Комітету КНЯЗЕВИЧ Р.П. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, на нашому зібранні присутні 17 

членів комітету, відповідно до Закону про комітету, дає можливість нам 

розпочати наше зібрання і я оголошую засідання відкритим.  

Дуже дякую за те, що під час роботи одномандатних виборчих округах 

вишукали можливість зібратися на позачергове засідання комітету, яке 

спричинено тим, що відповідно до розпорядження Голови Верховна Рада, яке 

базується на відповідно постанові Верховної Ради, на 31 серпня призначено 

позачергове засідання Верховної Ради, де, ви знаєте, серед питань порядку 

денного плануються і питання, які відносяться до предмету видання нашого 

комітету. Зважаючи на це, нам сьогодні обов'язково треба розглянути ці 

питання і запропонувати сесійній залі проекти висновку, точніше вже 

висновки комітетів, щоби народні депутати могли під час прийняття рішення 

усвідомлено опиратися на правову позицію нашого комітету. Вам 

попередньо, заздалегідь було роздано проект порядку денного, який включає 

в себе сім питань – це шість питань порядку денного і питання різного. Шість 

питань порядку денного розмежовано на два основні блоки, це ті питання, де 

комітет є головним і організаційні питання – відповідно пропозиції комітету 

до порядку денного третьої сесії Верховної Ради. 

Хто з колег за те, щоби зазначений проект порядку денного прийняти 

за основу, а далі відповідно пропозиції вносити до прийняття його в цілому. 

Хто "за" прошу визначатися. Одноголосно. Дякую, рішення прийнято.  

У кого які є зауваження, пропозиції, доповнення, застереження щодо 

проекту порядку денного? Немає. 
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ЛОЗОВОЙ А.С. Можна, Руслан Петрович, ви дозволите? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вам – так. Андрей Сергеевич Лозовой. 

 

ЛОЗОВОЙ А.С. Я, з вашого дозволу, оскільки по змінах до 

Конституції, шановні колеги, в нас, очевидно, буде дискусія щодо шостого 

пункту по пропозиціям просто хотів би озвучити пропозицію 

"Реанімаційного пакету реформ" і порадитися з вами щодо її реалізації. 

Що пропонує РПР і низка ........ величезна кількість різних громадських 

ініціатив як реально реформувати с удову систему: взагалі звільнити всіх 

суддів один до  одного і почати з нуля.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Сергійович, дивіться. Це питання не 

сьогоднішнього дня. 

 

ЛОЗОВОЙ А.С. Немає заперечень, що ми почнем готувати 

відповідний… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Безумовно.  

 

ЛОЗОВОЙ А.С.  … зміни до Конституції окремо… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає ніяких  застережень. 

 

ЛОЗОВОЙ А.С. Хто хоче бути співавтором, підійдіть до мене, будь 

ласка, ми візьмем разом зустрінемся з РПР і підготуємо… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Скажіть, коли, в який час підходити, люди підійдуть 

до вас…  
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ЛОЗОВОЙ А.С. Та прямо після комітету…. 

 

_______________. Так сесія буде 31 серпня. 

 

ЛОЗОВОЙ А.С. Давайте, да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Друзі! Що стосується різного там в мене ще буде два 

питання, ну, це я не хочу, щоб ми включали, ми окремо про них поговоримо і 

приймемо відповідні рішення. 

Якщо немає інших пропозицій то я ставлю відповідний проект порядку 

денного для голосування в цілому як відповідно порядок денний. Хто "за", 

прошу визначатися. Дякую. Рішення прийнято одноголосно, всі члени 

комітету "за". 

Якщо дозволите я починаю відповідно розгляд питань порядку 

денного. Але оскільки у нас немає голови підкомітету Агафонової Наталі 

Володимирівни яка перебуває в відпустці, то з вашого дозволу я від імені 

озвучу перші два питання порядку денного, а далі будемо рухатись по 

проекту визначеному.  

Шановні колеги, якщо дозволите перше питання порядку денного, 

проект Закону про внесення змін до Конституції України щодо 

децентралізації влади, за реєстраційним номером 2217-а, внесений 

Президентом України. Ви прекрасно знаєте цей законопроект від 15 липня 

2015 року. Я тільки нагадаю, що наш комітет як профільний комітет в цьому 

питанні готував відповідний висновок для розгляду цього питання щодо його 

включення до порядку денного сесії і направлення для висновку в 

Конституційний суд. Після прийняття відповідного рішення парламенту 

зазначений проект змін до Конституції був предметом розгляду в 

Конституційному суді. Конституційний суд прийняв відповідний висновок, 

який є у вас на руках. І в проекті відповідного рішення комітету зазначаються 

всі основі складові цього висновку. Якщо дуже коротко то Конституційний 
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суд дійшов до висновку щодо того, що зазначений проект змін до 

Конституції не суперечить, а відповідно відповідає положенням 157-158 

статей Конституції. І не висловив щодо нього жодних застережень як це він, 

наприклад, робив по інших змінах до Конституції.        

Відповідно до Закону "Про Регламент Верховної Ради", в тому 

випадку, якщо Конституційний Суд висловився на користь того, що 

зазначений законопроект є таким, що не суперечить положенням 157, 158 

статей Конституції, і не висловлює жодного застереження, наш комітет має 

надати відповідний висновок Верховній Раді щодо можливості розгляду його 

в режимі попереднього схвалення. Те, що називається режим першого 

читання. 

Відповідний проект у вас є на руках. Це проект, який підготував 

підкомітет. Я не знаю, чи є сенс повністю читати той проект, який є. Я тільки, 

як зазвичай, прочитаю резолютивну частину. Підкомітет рекомендує 

комітету проект рішення, який в свою чергу містить рекомендації 

парламенту, поданий Президентом України як невідкладний проект Закону 

про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади, за номером 

2217-а від 15 липня 2015 року, – попередньо схвалити. І уповноважити 

голову комітету зазначений висновок донести до відома членів парламенту. 

Якщо дозволите, на цьому я свій виступ закінчу. Хто би хотів 

висловити позицію чи просто, скажімо, своє бачення щодо цього проекту 

змін до Конституції, будь ласка. Зазвичай у нас є можливість оголосити 

дискусію в режимі регламенту до 3 хвилин виступ кожного бажаючого 

народного депутата. Хто хотів би висловитися? Будь ласка. В порядку 

надходження пропозицій. Вадим Денисенко, Руслан Сидорович, Андрій 

Лозовой, – до 3 хвилин. І наступний Іллєнко? Іллєнко. Дякую. 

 

ДЕНИСЕНКО В.І. Насправді сказати, що, по-моєму, абсолютно всі 

давно уже визначилися з тим, як ми зараз будемо голосувати. І тому я просив 

би, можливо, давайте не по 3 хвилини, а хоча б по 1-й хвилині, тому що 



5 

 

реально всі ми знаємо, що скаже кожен із нас. Тому у мене прохання до всіх 

– давайте не будемо тратити наш час. Тим більше, все одно все буде 

вирішувати сам парламент. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Вадим, ми до 3 хвилин. Сподіваємося, що до 3-х 

– це означає, що можна і хвилину. Ми не можемо обмежити, бо є загальний 

регламент. Руслан Михайлович, дуже вдячні за економію регламенту. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Я постараюсь дійсно бути лаконічним. Тим більше, 

що ми вже це дійсно обговорювали не одноразово. Я хотів би звернути увагу 

просто на декілька моментів. Значить, у нас у всіх є на руках висновок 

Конституційного Суду, але немає окремих думок членів, суддів 

Конституційного Суду. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Насправді воно є, я не знаю, чи є сенс його 

роздруковувати, давайте якщо треба, ми можемо роздати.  

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Я просто не впевнений, що всі члени комітету 

ознайомлювалися з тими окремими думками членів Конституційного Суду, 

які є. Тому, хто не читав, то я просив би їх почитати, зокрема, звернути увагу 

на один такий не маловажний момент, це те, що Конституційний Суд, коли 

аналізує в себе зміни до Конституції на предмет… Ні, просто не принципово, 

що їх роздавати? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вони є на сайті.  

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Звернути увагу на те, що серед інших моментів, які 

аналізує Конституційний, повинен, зобов'язаний аналізувати Конституційний 

Суд – це проаналізувати наявність чи відсутність умов воєнного стану. 

Підкреслюю, не воєнного стану, який вводиться по процедурі, яку ми всі 
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знаємо, а умови воєнного стану. Фактично в країні відбувається війна, 

відбувається збройна агресія – це ні для кого не секрет, у нас є окупований 

Крим, у нас є окуповані східні території. І вносити зміни до Конституції в 

таких умовах є абсолютно неприйнятним. Це є, можливо, чи не 

найважливіший момент, тому що, що стосується децентралізації, вже 

говорилося, дійсно, вже багато, що стосується 18 пункту Перехідних 

положень, теж говорилося багато. Думаю, що всі прекрасно знають про що 

йдеться, хтось має якусь одну думку, хтось має іншу думку. Тому, при 

вирішенні питання голосування у сесійній залі, у мене прохання перед тим, 

власне, детально ознайомитися як з окремими думками, судді 

Конституційного Суду, так і з думками інших конституціалістів, які 

висловлюють іншу думку, ніж ту думку, яку висловив Конституційний Суд і 

приймати рішення виходячи із своїх зобов'язань перед виборцями. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. Я тільки заради коментарю хочу сказати, що 

судді Конституційного Суду проголосували "за", але висловили окрему 

думку – це теж важливий нюанс. Будь ласка,  Андрій Лозовой.  

 

ЛОЗОВОЙ А.С. Дуже важливий момент, шановні колеги, те, про що 

говорив Руслан Михайлович, у нас де-факто йде війна. Більше того, ми це 

самі визнали 27 січня і більшість тут присутніх голосували за визнання 

Росією державою-агресором і ми, парламент, визнали, що йде війна. І відтак 

прийняття змін до Конституції суперечить основним її положенням, тому що 

було б правильно взагалі не розглядати зміни до Конституції, воєнний стан 

поки ми не вибили ворога, поки в країні триває війна, поки гинуть наші 

люди. 

Другий момент. Ми по суті самі нівелюємо свою роль, роль 

парламенту. Підготовка змін до Конституції, давайте будемо чесними і не 

лицемірити, відбулася абсолютно не прозоро. Воно відбулося не в 

парламенті, це відбувалося в Адміністрації Президента, це відбувалося 
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кулуарно і я дуже добре розумію чому багато колег сьогодні не прийшло, 

тому що їм соромно за це голосувати, але в силу різних обставин вони не 

можуть чи бояться висловити свою публічну думку. 

Наступний момент. Ми з вами усі, за винятком кількох людей, є 

членами коаліції "Європейська Україна", коаліції, на яку український народ 

покладав так багато надій і сподівань, коаліції, яка має конституційну 

більшість і могла б по-справжньому змінити країну, якби на те була 

політична воля. Але, найголовніше чим може займатися парламент, змінами 

до Конституції цей процес відбувається з порушенням регламентної коаліції, 

оскільки всі і "Блок Петра Порошенка", і "Народний фронт", і "Самопоміч", і 

Радикальна партія, і "Батьківщина" домовилися, і це чітко прописано в 

регламенті коаліції, кожна фракція демократичної коаліції має право вето. 

Тут не одна з фракцій виступала проти, виступило дві фракції "Самопоміч" і 

Радикальна партія. І всі знають за рахунок чого дозбируються голоси, за 

рахунок екс-регіоналів з "Опозиційного блоку", за рахунок лобістських груп, 

за рахунок окремих депутатів, яким щось там обіцяють в бізнесі, якісь 

призначення їхніх протеже на якісь посади чи просто залякують, 

переламують і так далі.  

Для чого тоді взагалі була створена коаліція? Для чого ми всі, по суті, 

через тих, хто сидить на Банковій, брешемо людям про те, що в нас є 

демократична коаліція, коли де-факто створюється, вибачте, при всій повазі, 

"Блоком Петра Порошенко" в першу чергу, а точніше самим Петром 

Олексійовичем створюється коаліція з регіоналівськими  недобитками 

псевдодемократична?  

Наступний момент, Конституційний Суд. От коли ви, Руслан Петрович, 

при всій повазі до вас, так серйозно говорили про висновки  Конституційного 

Суду, а ви забули, що там ті ж самі судді за це голосували, які колись 

скасували політреформу, дали Януковичу можливість узурпувати владу і 

ніякого морально права, взагалі, судити по Конституції, вони не мають. 
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Більше того, сам процес розгляду змін до Конституції в 

Конституційному Суді проходив жахливо і принизливо, взагалі, для… Якщо 

ми хочемо жити в правовій державі, не було проведено належних слухань, 

все було кулуарно, все робилося на швидкоруч, не вислухали громадян, які 

хотіли висловитись, не вислухали науковців. 

Наступне. Щодо так званої децентралізації. Безумовно країні потрібна 

децентралізація, але якраз ті зміни до Конституції, які сьогодні пропоновані 

Президентом, а де-факто, вони пропоновані ним, це вони суперечать 

європейській демократичній практиці децентралізації влади. Тому що 

навпаки відбувається узурпація. 

Вдумайтесь, по цих змінах префект на місці назначений через 

Президента може заблокувати одноосібно рішення місцевої ради. Ми по суті, 

дозволяємо сьогодні Порошенку узурпувати владу і мати повноваження 

більше ніж, вони були у Януковича. 

Наступне. Саме… Саме… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скільки треба часу, Андрій Сергійович. 

 

ЛОЗОВОЙ А.С. Одну хвилину, будь ласка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. 

 

ЛОЗОВОЙ А.С. Саме головне. Так званий особливий порядок 

місцевого самоврядування на Донбасі – самий болючий момент в цій 

Конституції. І саме через нього тисячі і тисячі людей 31 грудня прийдуть до 

стін парламенту… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А чого так пізно? 
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ЛОЗОВОЙ А.С. Перепрошую, 31 серпня прийдуть до стін парламенту, 

щоб переконувати вас не робити цей злочин. А де-факто – це злочин.  

Тому що, що ми таким чином дозволяємо? Помовчіть, Василь 

Іванович! Ви будете голосувати "за", тому що ваша влада довела до війни. 

(Шум у залі) 

  

_______________. Вы не делайте замечание патриарту. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Андрій Сергійович, будь ласка. 

 

ЛОЗОВОЙ А.С. Ви дозволите завершити?  

Особливий… Особливий порядок, так званий, самоврядування на 

Донбасі – це де-факто здача українських територій. Тому що такою зміною 

до Конституції ми дозволимо в майбутньому змінювати по суті 

конституційний порядок місцевого самоврядування, змінювати не 

конституційною, а простою більшістю в парламенті. 

Тобто 220 голосів… 226 голосів буде достатньо, щоб далі змінювати, 

змінювати Українську Конституцію, де-факто. 

Ще один момент дуже болючий. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Останній, якщо можна.  

 

ЛОЗОВОЙ А.С. Тут у різних людей різні ставлення до Мінських 

домовленостей. Але цілком очевидно, що московським агресором вони не 

виконуються, цілком очевидно, що ворог використовує Мінські домовленості 

і так званого перемир'я немає. Я позавчора був останній раз на сході в 

Артемівську з бійцями 30-ої, легендарної, механізованої бригади, з бійцями 

добровольчого батальйону "Свята Марія", я постійно приїжджаючи туди не 

знаю жодної людини, яка зараз воює, жодного нашого героя, який підтримує 

це. Тому що вони питають, а за що ми тоді ми воюємо? За що загинули наші 
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побратими? За що волонтери з усієї країни збирають копієчку до копієчку, 

щоб забезпечити кращих синів своєї країни, які там зараз зі зброєю в руках.  

А по суті, ці зміни до Конституції дозволяють всій цій сєпарсько-

промосковській наволочі легітимізуватися. Тому що ми легітимізуємо 

повністю Мінські домовленості, які виявлені фікцією, бо ідеально писав 

Бісмарк і досі актуальні його слова про те, що угода підписана з Московією, 

не варта навіть папірця, яка на ній підписана.  

Я дуже прошу вас колеги, зрозуміти, яка на вас зараз колосальна 

відповідальність. Все-одно знатимуть прізвища кожного співучасника цього 

злочину, все-одно згадуватимуть вам, згадуватимуть вашим дітям, вашим 

внукам. І я дуже прошу вас, тих, хто хоче голосувати за зміни до Конституції 

разом з злодійським блоком, схаменіться! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

 

ЛОЗОВОЙ А.С.  Подумайте про тих, хто зараз там…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ви нас переконали, дякую. 

Можна, Андрій Сергійович, друзі, ми настільки вдячні Андрію 

Сергійовичу, що він прийшов і у нас кворум, давайте будемо терпеливо 

вислуховувати позицію. Це позиція людина, інша справа, що це не те, 

зовсім… Нас, звичайно, комітет політики, але все ж таки правової, тому 

давайте діяти в правовий спосіб. Правовий спосіб передбачає відповідно до 

Закону "Про Регламент", два можливі сценарії нашої діяльності в даній 

ситуації. Перший сценарій, в разі, якщо Конституційний Суд сказав, що певні 

положення суперечать 157 чи 158 статті Конституції або висловили певні 

застереження, як це було б, наприклад, по інших проектах законах. Ми б тоді 

зобов'язані були внести пропозицію Верховній Раді щодо подальшого 

порядку роботи над відповідним проектом змін до Конституції, встановити 

строки подачі пропозицій тощо. А в разі того, якщо він цього не сказав, то у 
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нас немає великого лаху, ми зобов'язані, знову ж таки, це наш обов'язок 

підготувати проект висновку Верховній Раді, те, що Конституційний Суд не 

зазначив жодних застережень і висловився на користь того, що ці положення 

не суперечать Конституції України. Що ми і робимо. Ми не даємо ніякої 

оцінки. Ми просто констатуємо факт.  

Андрій Сергійович, якщо можна, ну, дуже би вас просив ваші 

прекрасні полум'яні промови готувати для сесійної зали, де ви найбільш 

влучно зможете висловитись. Але звинувачувати колег з приводу того, про 

дітей, про онуків, давайте не будемо. 

 

ЛОЗОВОЙ А.С. Я приношу вибачення, що я вам, людині, набагато 

старшій сказав. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да. І будь ласка. 

 

ЛОЗОВОЙ А.С.  Василь Іванович, ви як людина старша, маєте ….. не 

перебивати….. можливість висловити… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Васильович, ми вас дуже поважаємо. 

Дякувати Богу, ваші діти будуть і внуки. Але я вас прошу про дітей колег і 

внуків колег, зараз це не те місце, де варто згадувати. Тому що точно наші 

діти не завинили через те, що, можливо, ми щось робимо так або не так. 

Добре, закінчуємо. Ще, будь ласка, Андрій Іллєнко. Якщо можна, 

Андрій Юрійович, в межах однієї хвилини. Був би безмежно вдячний. 

 

ІЛЛЄНКО А.Ю. Постараюсь. Не можна нічого робити, тим більше 

змінювати Конституцію з пістолетом у віска. І неважливо, звідки цей 

пістолет, зі сходу чи заходу. Конституція не пишеться для якихось 

тимчасових політичних ігор, про які навіть абсолютно незрозуміло більшості 

українців. 



12 

 

І перш за все незрозуміло солдатам на фронті. Тому наша позиція, ми 

будемо голосувати проти. І ми завжди були проти відповідного закону, в 

який в Конституції буде вводитися 18 пунктом перехідних, прикінцевих 

положень посилання. Тому наша позиція є незмінна і тут, на комітеті, і в 

сесійній залі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрій Юрійович. За це ми і поважаємо вашу 

позицію. Будь ласка, Наталія Василівна Новак. Хто ще хоче висловитися? 

 

НОВАК Н.В. Я буду дуже коротко. Справа в тому, кого я не просила, 

покажіть, де тут децентралізація, ніхто не показав. Децентралізація, вона 

полягає не, скажімо, в зміні, ну, в будь-якій структурі у владі. От, наприклад, 

була обласна рада, у неї з'явився виконавчий орган або районна рада, у неї 

з'явився виконавчий орган. Але повноваження виконавчого органу 

виконувала адміністрація. А децентралізація полягає в збільшенні 

повноважень. 

Так от, якщо ви подивитесь порівняльну таблицю, ніякого збільшення 

повноважень місцевих рад не відбулося. Тобто тут повністю відсутня 

децентралізація як така. Можливо, децентралізація дійсно полягає в 18 пункті 

"Перехідних положень", де децентралізація буде відбуватися саме в тих 

областях, де зараз, в яких зараз  є особливий статус, але, справа в тому, що, 

насправді, якщо ми кажемо про масштаби всієї України, там децентралізація 

відсутня. Тому  назва закону і зміни до Конституції, вони не відповідають тій 

меті, яка задекларована. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто хоче висловитися з колег? І будемо підводити 

риску під дискусією. Немає? Які є пропозиції, шановні колеги?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. На голосування. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставити на голосування. Я... 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Голосуємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Думаю. Що дальше в дискусії немає сенсу, кожен 

висловися. Ставлю на  голосування. Хто за те, щоб підтримати той проект 

висновку підкомітету, який пропонується комітету і заздалегідь вам був 

розданий про те, щоб рекомендувати Верховній Раді відповідно визначений 

Президентом України як невідкладний проект Закону про внесення змін до 

Конституції (щодо децентралізації влади) (за номером 2217а) від 15 липня 

2015 року попередньо схвалити. Визначити доповідачем на пленарному 

засіданні з цього питання голову комітету. Хто "за" прошу визначатися 

шляхом голосування. Пане секретар, якщо можна, порахуйте, будь ласка, 

голоси. 

 

ЛОЗОВОЙ А.С. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 

десять, одинадцять, дванадцять. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто проти? 

 

ЛОЗОВОЙ А.С. Раз, два, три чотири. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чотири. Хто утримався? 

 

ЛОЗОВОЙ А.С. Раз. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Один утримався. 

Результати голосування: 12 – "за", 4 – "проти", "утрималися" – 1. 

Рішення прийнято. Правильно я сказав? Дякую. 

Ну, куди ідете? Ну, що значить? Ну, будь ласка, ну, два питання ще. 
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(Загальна дискусія)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це важливе питання – внесення змін до Конституції, 

ще одне. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ставь на голосование.  Мы все знаем. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тут іде мова про що, друзі? Друге питання, іде мова 

про те, що вже 8 місяців у нас в комітеті питання, де 155 народних депутатів  

внесли ініціативу щодо внесення змін до Конституції в частині відповідно те, 

що Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. 

Ми не розглядали це питання, тому що ми не бачили висновків інших 

комітетів, як це передбачено Конституцією і Законом про Регламент. Ці 

висновки до нас нарешті надійшли влітку. І, зважаючи на те, що Україна,  ми  

зазначаємо, готові в цьому висновку, я думаю, що варто  про те, що ми вже 

як виняток ad hoc зверталися до Міжнародного кримінального суду і зробили 

з цього приводу заяву, поширили юрисдикцію на ті злочини, які Російська 

Федерація робить в Україні разом з керівниками терористичних організацій 

"ДНР", "ЛНР". А також, беручи до уваги, взяли до уваги те, що зараз 

Конституційна комісія напрацювала комплексне проектне внесення змін до 

Конституції, що стосується судочинства і судової влади, де і цей пункт 

пропонується врегулювати також. Але разом з тим чи чисто формально 

повинні підготувати проект висновку. А? 

 

_______________. Можливо давайте знімемо, якщро є комплексний 

законопроект?   

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Його просто немає просто поки. Ви розумієте? 
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Ми можемо дочекатися цього законопроекту, можемо сьогодні не 

розглядати, немає питань, я просто інформую. 

 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте відкладемо, я просто хочу звернути вашу 

увагу, друзі, що ініціативна група на чолі з народним депутатом Купрієм 

подала судовий позов проти голови комітету за бездіяльність і хоче 

притягнути його аж до кримінальної відповідальності за це. Але я констатую, 

що жодної безвідповідальності голови комітету немає і інформую комітет, 

якщо сьогодні ви вважаєте за недоцільне, а треба дочекатися найближчий час 

комплексне вирішення цього питання і потім ще раз комплексно на нього 

подивитися, давайте ми сьогодні таке проміжне рішення і підтримаємо у 

вигляді відповідного протокольного рішення комітету. 

Якщо немає інших пропозицій, прошу підтримати таке рішення. 

Одноголосно. Дякую. 

Наступні, 5 хвилин, ну будь ласка, я слово даю.  

Є 3 проекти закону, яким Президент визначив як невідкладний, є 

доручення Голови Верховної Ради невідкладно розглянути , і я так розумію, 

що найближчий час будуть предметом розгляду в сесійній залі. Це питання – 

проект Закону про внесення змін до закону щодо сплати судового збору, це 

питання примусового виконання судових рішень і рішень інших органів, і 

відповідно про виконавче впровадження… (Шум у залі) 

 Є пропозиція проголосувати одним голосуванням, оформити…. 

рішення проекти висновку про те, щоб рекомендувати Верховній Раді 

прийняти їх за основу. 

Хто за такий проект рішення, прошу визначатися шляхом голосування. 

Хто – "за"? Одноголосно.  

Ще два питання, коротенько-коротенько.  

Ні, будь ласка, у нас є кворум без нього? 
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ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Ні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну це дуже важливо. 

Друзі, почекайте, два питання. Закрийте двері, двері закрийте!  

Я нагадаю вам, що є ще один проект…  Коротенько, я дуже коротко. 

Друзі, ще один проект внесення змін до Конституції, пам’ятаєте, який 

ми направили до Конституційного суду, він мав певні застереження. Йде 

мова про недоторканість депутатів і суддів. Парламент визначив строк 

роботи над цим законопроектом і пропозиції мали бути внесені до 15 серпня, 

але 25-го комітети відповідні висновки мали підготувати.  

На превеликий жаль, жоден з суб’єктів права законодавчої ініціативи 

не скористався своїм правом. Тому я прошу вас прийняти рішення: 

уповноважити голову комітету поінформувати голову парламенту про цю 

ситуацію і хай парламент далі визначається, що буде робити з цим… Хто за 

таке рішення, прошу визначатися. 

І останнє питання, я вже не буду це… Ще одне питання, яке нам треба 

вирішити. Пам’ятаєте, ми розглядали питання щодо надання згоди на арешт 

судді Пригунової. Друзі, це дуже важлива річ! Ми тоді не змогли прийняти  

рішення, тому що недостатньо було кількості голосів депутатів. Ми  тоді… 

(Шум у залі) Ми тоді прийняли рішення, що, давайте, ми відкладемо розгляд 

цього питання, але – увага! – звернув увагу юридичний департамент, що 

відповідно до Регламенту нам надано всього-на-всього 20 днів для розгляду 

цього питання. І цей 20-денний строк минув, таким чином ми вже не можемо 

зараз повертатися до розгляду цього питання. Як нам вийти із ситуації?  

Я пропоную так само, щоб ви доручили мені звернутися до Голови 

Верховної Ради поінформувати. Якщо він скаже, що всупереч Регламенту ми 

повинні розглядати, ми будемо розглядати, ні – то хай сесійна зала 

визначається без комітету. 
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ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Голосуємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за такий проект рішення, прошу визначатися. 

Дякую. Рішення прийнято одноголосно. 

Засідання закрите. Дякую.  

 

 

 


