
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань правової політики та правосуддя 

від  15 липня 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 можливість розпочати нашу 

роботу. Кворум на  засіданні є. Я оголошую  засідання відкритим. 

Шановні представники Апарату, прошу закривати двері і розпочинати 

нашу роботу, тому що  у нас мало часу. 

Одразу хочу сказати, що на засідання комітету запрошені і  присутні: 

суддя господарського суду  міста Києва Пригунова Алла Борисівна; Назарага 

Руслан Дмитрович – заступник начальника  Головного управління нагляду у 

кримінальному провадженні, начальник управління з розслідування 

корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо 

відповідне становище Головного управління нагляду  у кримінальному 

провадженні Генеральної прокуратури України; Джербінов Марлен 

Мамутович – заступник начальника відділу процесуального керівництва та 

підтримання державного обвинувачення  Головного управління нагляду  у 

кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України; Холоднюк 

Зиновій Васильович – голова Державної  судової адміністрації України; і від    

Міністерства юстиції  України – Усенко  Роман Анатолійович – директор 

Департаменту конституційного, адміністративного та соціального 

законодавства Міністерства юстиції України. 

Якщо я когось пропустив або хтось не зареєструвався, я дуже 

вибачаюся, можете підійти   у робочому порядку, ми обов'язково про вашу 

участь оголосимо на засіданні для протоколу. Дякую. 

Друзі, вам попередньо роздано проект порядку денного, який  сьогодні  

у нас  досить об'ємний в обсязі, але прошу не лякатися, там   в основному це 

питання, які стосуються  ІІ розділу  конституційності. І ви знаєте, що  ми 
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заборгували цілу низку рішень, які ми  повинні сьогодні оперативно 

прийняти  для того, щоб парламент  завтра-післязавтра міг визначитися щодо 

законопроектів, які вже стоять  в порядку денному. 

Порядок денний попередньо сягає 38  пунктів  і "Різне" традиційно. У 

разі, якщо буде потреба,  то ми будемо вносити і це питання на розгляд. 

Але, з вашого дозволу, я спочатку пропоную зазвичай, як  ми  це 

робимо, поставити  на голосування за основу, а далі  будемо вносити 

пропозиції, зауваження і застереження  від народних депутатів, присутніх на 

засіданні комітету. 

Але перед тим, як приступити до голосування, оскільки у нас з 

поважних причин вкотре відсутній секретар комітету Лозовий Андрій 

Сергійович, я прошу сьогодні покласти обов'язки секретаря засідання 

комітету на  Голуба  Владислава  Володимировича.  

Хто за таке процесуальне рішення, прошу визначатися. Дякую  за 

підтримку пропозиції голови. 

Хто за те, щоб проект порядку денного, розданий вам заздалегідь, 

прийняти за основу, прошу визначатися. Проти? Утрималися? Рішення 

прийнято одноголосно. Дякую. 

Які є в колег застереження, зауваження, пропозиції? 

Я хочу сказати, що щойно до нас надійшли матеріали. Сьогодні 

Президент України вніс на заміну законопроект про внесення змін до 

Конституції України щодо децентралізації влади. І оскільки це питання 

стоїть завтра одним з перших в порядку денному, і Президент має намір 

особисто брати участь у засіданні Верховної Ради, представляючи 

законопроект, то є невідкладне доручення Голови Верховної Ради, щоб 

сьогодні на комітеті ми обов'язково повторно розглянули це питання і надали 

висновок комітету, як це передбачає Регламент, для ознайомлення народним 

депутатам заздалегідь, тобто ще сьогодні до кінця дня. 
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Якщо немає заперечень, я би з цього питання розпочав нашу роботу, 

тому що нам простіше буде вже визначатися, ми вже в принципі 

визначились, тільки будемо визначатися далі як нам діяти по відношенню до 

цього проекту висновку. 

Які ще пропозиції є в колег? Немає. Тоді я прошу з врахуванням цієї 

пропозиції проголосувати в цілому проект порядку денного, який у вас є на 

руках, прошу визначатися. Проти? Утримались? Одноголосно. Дякую. 

Тож дозвольте, друзі, коротенько поінформувати вас. Сьогодні 

Президент України звернувся до парламенту, попередньо відкликавши 

законопроект за реєстраційним номером 2217а в тій редакції, в якій він був 

зареєстрований 1 липня 2015 року, і вніс, скориставшись передбаченим 

Конституцією, Закону "Про Регламент" правом на заміну текст цього 

законопроект, який сьогодні, щойно, за доручення Голови Верховної Ради 

надісланий до комітету і розданий вам одразу, як тільки ми отримали цей 

текст для того, щоб ми могли усвідомлено прийняти рішення щодо висновку 

комітету відповідно до поданого Президентом законопроекту. 

Дякую.  

За традицією, хочу зазначити для протоколу, що участь в засіданні вже 

бере 19 членів комітету, до нас приєднався наш колега Сергій Васильович 

Ківалов. Я не буду переповідати весь зміст законопроекту, хочу тільки 

пояснити в чому сутність тих змін, по відношенню до того законопроекту, 

який був попередньо поданий Президентом і відкликаний, і внесений інший 

на заміну. 

Суть змін полягає в тому, що Перехідні положення того законопроекту, 

які були попередньо роздані 1 липня, Президент України пропонує перенести 

в Перехідні положення самої Конституції України. От єдина зміна, яка, щоби 

довго, так би мовити, не шукати різницю, запропонована Президентом 

України.  
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Якщо раніше у Перехідних положенням  самого  законопроекту 2217а 

була Перехідні положення певні, які ви зараз бачите в ці таблиці як частину 

Конституції, то зараз пропонується ці Перехідні положення вилучити з цього 

законопроекту, а внести їх безпосередньо в Перехідні положення, тобто в 

розділ 15  Конституції України.  

Хто хоче з колег висловитись довкола того проекту і внести зміни до 

Конституції, які є, і того проекту висновків, які підготував комітет? Нагадаю, 

що мова йде виключно про те, що відповідно до статті 146 Регламенту ми 

зараз можемо рекомендувати парламенту зробити наступні дії: включити до 

порядку денного і надіслати для отримання висновку на відповідність 

статтям 157-158-й Конституції України до Конституційного Суду 

зазначеного  законопроекту виключно тільки в цій частині ми сьогодні 

розглядаємо цей законопроект.  

І відповідно, підкомітету прийняв рішення рекомендувати Верховній 

Раді  поданий Президентом України як невідкладний проект Закону про 

внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади за 

номером 2217а від 15 липня 2015року включити до порядку денного другої 

сесії Верховної Ради  восьмого скликання, то направити до Конституційного 

Суду для одержання висновку щодо його відповідності вимогам 157-158-ї 

Конституції України.  

Я зумисно зараз ще раз не звертаю увагу на деталі змісту 

законопроекту, тому що ми вже з вами мали тривалу і змістовну розмову з 

приводу цього законопроекту.  

В чому різниця і сутність редакційних змін, я вам щойно доповів.  

Я доповідь закінчив. Будь ласка, хто вважає за можливе і бажає 

висловити свою позицію в обговоренні, регламент до трьох хвилин, прошу 

зголошуватися. (Шум у залі)  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Пропозиція підтримати. Ставте на голосування.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Надійшла пропозиція підтримати висновок 

підкомітету і винести його на розгляд комітету.  

Інші пропозиції є? Немає. Хто за те, щоб підтримати висновок 

підкомітету в тій редакції, яка щойно… вище озвучена, прошу визначатися.  

Хто "за"? Проти? Один. Утримались? Один. 

Результати голосування: 17 – "за", 1 – проти, 1 – утримався. Рішення 

прийнято. Дуже дякую. 

Рухаємося далі. Друге питання порядку денного – це "Про надання 

згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді господарського суду 

міста Києва Пригунової Алли Борисівни". Дозвольте мені коротенько 

поінформувати вас, а далі відповідно будемо розглядати це питання за тією 

процедурою, яку ми зазвичай застосовуємо під час розгляду аналогічних 

питань. 

Сьогодні на розгляд комітету передано відповідне доручення Голови 

Верховної Ради, який прореагував на подання голови Верховного Суду, який 

згідно з Законом "Про Регламент Верховної Ради" має право підтримати або 

не підтримати відповідне подання Генерального прокурора України щодо 

надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді 

господарського суду міста Києва Пригунової Алли Борисівни.  

Голова Верховного Суду скористався своїм правом – і відповідне 

подання підтримав, те подання, яке надійшло до нього з Генеральної 

прокуратури, і вніс на розгляд парламенту, зважаючи на Регламент і 

необхідність відповідно попередньо висновку нашого комітету, як це 

передбачено 220 статтею Регламенту. Відповідно Голова Верховної Ради 

доручив комітету розглянути на своєму засіданні попередньо це питання і 

пропонувати Верховній Раді визначитися довкола того подання, яке 

надійшло від голови Верховного Суду України. 
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Зважаючи на те, що голова Верховного Суду є єдиною процесуальною 

особою, який уповноважений законом представляти таке подання, пам'ятаєте, 

на відміну від Генерального прокурора, який по відношенню до народних 

депутатів може не особисто представляти, а це може робити і виконуючий 

обов'язки, в нас склалася проблемка, тому що голова Верховного Суду зараз 

перебуває у відпустці. І відповідно до того часу, поки він не буде присутній, 

це питання, очевидно, це будуть визначатися керівники парламенту, як, де і 

коли розглядати на сесії парламенту. Але це не є перешкодою для того, щоб 

комітет розглянув це питання і визначився довкола цього питання. 

Якщо немає ваших заперечень принципових, то я би пропонував би 

наступним чином сьогодні розглядати це питання, так, як ми зазвичай це 

робимо, дати можливість висловити свою позицію представникам 

Генеральної прокуратури, зважаючи на те, що суддя особисто виявила 

бажання бути присутньою на засіданні комітету, скористалась тим правом, 

яке їй надає Закон "Про Регламент", і ми попередньо заздалегідь її про це 

повідомили. Обов'язково треба надати слово судді. А далі, відповідно, кожен 

з присутніх членів комітету може розглядати це питання як представникам 

Генеральної прокуратури, так і судді.  

Давайте визначимось з приводу регламенту. Я пропоную доповідачам 

до трьох хвилин. В разі, якщо буде потреба, ми будемо по ходу тоді 

продовжувати час. Членам комітету для надання запитань до однієї хвилини, 

відповідь до однієї хвилини. Добре. І надалі участь у обговоренні членам 

комітету до трьох хвилин.  

Хто за такий Регламент розгляду питання, визначаємося шляхом 

голосування.  

Одноголосно, рішення прийнято. Дякую.  

Якщо  немає інших заперечень, я розпочну тоді розгляд питання. Хто з 

Генеральної прокуратури хоче взяти слово? Чи ви будете вдвох робити якусь  

співдоповідь чи хтось один з представників висловить позицію, буквально?.. 
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Давайте, визначайтеся, натискайте кнопку і представляйтесь, і в межах трьох 

хвилин доповідайте обставини справи. Будь ласка.  

 

НАЗАРАГА Р.Д. Назарага Руслан Дмитрович.  

Ми підтримуємо, Генеральна прокуратура підтримує подання, яке 

внесене до Верховного Суду України. Подання, яке вніс голова Верховного 

Суду… Верховної Ради, підтримувати повинен голова Верховного Суду.  

Всі обставини, викладені у поданні, докази…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Якщо можна, ще раз  коротенько нагадайте нам всі 

обставини.  

 

НАЗАРАГА Р.Д. Суддя Пригунова Алла Борисівна підозрюється у 

вчиненні двох злочинів: замах на  отримання хабара та шахрайство… 

Шахрайство, заволодіння чужим майном шляхом вчинення шахрайства.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  В чому конкретно це  проявилось? Дуже коротко. Це 

важливо для стенограми, щоб…   

 

КІВАЛОВ С.В. А ви кто, следователь?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А ми щойно, Сергій Васильович, вас просто не було, 

ми озвучили. Це – заступник начальника Головного управління нагляду 

кримінального провадження. Будь ласка. 

 

НАЗАРАГА Р.Д. Процесуальний керівник зараз…  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, процесуальний керівник. Марлен 

Мамутович, так?  
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ДЖЕРБІНОВ М.М. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.  

 

ДЖЕРБІНОВ М.М. Органами досудового розслідування … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Руслан Дмитрович, виключіть кнопочку.  

 

ДЖЕРБІНОВ М.М. Органом досудового розслідування Пригунова 

Алла Борисівна звинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень. По 

першому епізоду це частина друга статті 15, частина третя статті 368 

Кримінального кодексу України.  

Щодо обставин. Алла Борисівна Пригунова за попередньою змовою з 

адвокатом Чуйком… 

 

_______________. Я прошу вибачення, що я перебиваю. Але то є 

процедурне питання. Я хотів би, щоб все-таки процесуальний керівник 

доповідав матеріали справи. Тому що у мене складається… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А він доповідає.  

 

_______________. …ну, тільки що попередник…. що людина не знає 

матеріалів справи. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, це процесуальний керівник, зараз доповідає 

процесуальний керівник.  

 

_______________. Перед тим виступаючий. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Його начальник, він просто передав слово 

процесуальному керівнику. 

 

_______________. А, я прошу вибачення. Бо я просто не зорієнтувався. 

…якщо не … суму, то про що ми далі можемо говорити? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні, він знає, будь ласка, продовжуйте. 

 

ДЖЕРБІНОВ М.М. Суддя господарського суду за попередньою змовою 

з адвокатом Чуйком вимагали у представника… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, продовжуйте, час іде просто.  

 

ДЖЕРБІНОВ М.М. Вимагали хабар в розмірі 22 тисячі доларів за 

винесення позитивного рішення у господарській справі № 9101593-2/14. Це 

перший епізод. 

І другий епізод. Також суддя Пригунова за попередньою змовою з 

адвокатом Романишиним вчинили замах на підбурювання на дачу 

неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. 

Це відповідно частина друга статті 15, частина четверта статті 27 та частина 3 

статті 369 Кримінального кодексу України. 

В рамках досудового розслідування судді Пригуновій оголошено 

підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, у зв'язку з чим 

Генеральна прокуратура України звернулась до Верховного Суду з 

відповідним клопотанням. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. У вас нема що доповнити?  
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_______________. Нема. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, якщо Алла Борисівна хоче скористатися 

своїм правом на виступ, ми їй даємо таку можливість, до 3 хвилин. 

Натискайте, будь ласка, кнопочку. А представник Генпрокуратури виключає 

кнопочку, червона щоб не фонило.  

 

ПРИГУНОВА А.Б.  Спасибо. 

Я, конечно, против категорически, причем возражение будет состоять 

из двух аспектов. 

Первое. Я читаю ваш Регламент, статья 218 Регламента Верховной 

Рады Украины. Четко обозначено, в каких случаях голова Верховного Суду 

подає своє подання: "У разі якщо суддя скоїв суспільно небезпечне діяння, 

визначене Кримінальним кодексом України". Мається на увазі: вбивство, 

насильство тощо. Скажіть, будь ласка, яке таке саме діяння, суспільно 

небезпечне, я скоїла? Питання до Генеральної прокуратури. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу, ви виступайте, а потім ми питання будемо 

задавати. 

 

ПРИГУНОВА А.Б. Добре. Добре. 

Тоді друге питання. Я взагалі вважаю, що всі ці дві кримінальні справи 

– це результат особистої помсти мені однією людиною, яка на даний час 

займає посаду судді Вищого господарського суду України: Ємельянова 

Артура Станіславовича.  

Я вважаю, що члени Комітету з питань правосуддя знають таке 

прізвище: Татьков та Ємельянов. Вірно я розумію? Всі знають, що в мене був 

публічний конфлікт з цією особою, навіть була судова тяганина з цього 

приводу. Я була однією з тих людей, яка виступала проти цієї особи, проти 
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його та безпосередньо його керівника Татькова Віктора Івановича. Вважаю, 

що ці справи є сфальсифікованими і фактично є результатом моєї незгоди з 

його політикою. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А у вас по суті справи немає бажання висловитися? 

 

ПРИГУНОВА А.Б. По суті – можу, я можу відповідати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо можна, дайте нам пояснення по суті, тому що 

це важливо для прийняття рішення. 

 

ПРИГУНОВА А.Б. Добре. Я дуже коротко скажу. 

Фактично справа була порушена проти мене ще рік тому. Мені надали 

в грудні місяці, провели обшуки за моєї відсутності. За результатами обшуку, 

як мені повідомили, в мене знайшли 500 доларів. Я дійсно вважаю, що 

кожний громадянин України, я могла б мати такі кошти, суму вдома.  

Але потім мені стало відомо, що ці кошти мені інкримінують в рамках 

іншого кримінального провадження. Я наголошую, що обшук проводився за 

моєї відсутності. Крім того, 3 години туди не пускали адвоката. Коли 

прийшов адвокат, як мені повідомили, кошти знайшли взагалі в тій шухлядці, 

де взагалі я кошти ніколи не зберігаю. Тобто я заперечую. 

Крім того, ці справи не перебували в моєму провадженні. В матеріалах 

справи взагалі відсутні будь-які докази, які дають підстави вважати, що 

взагалі я винна є. Розумієте? Тобто будь-яку особу можна таким вже чином 

звинуватити.  

Фактично звинувачення ґрунтується на тому, що я перебувала і 

перебуваю в дружніх відносинах з адвокатом. Що далі? Ці справи не були, 

одна із справ не була, дві справи не було в мене в провадженні;  в іншій 

справі – ми слухаємо колегіально цю справу – я навіть не прийняла рішення.  
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Фактично підозра ґрунтується на SMS-повідомленнях в завуальованій 

формі. Навіть цих смсповідомлень немає в матеріалах справи. Я категорично 

заперечую проти… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Алла Борисівна. Виключаємо кнопочку. 

Хто з членів комітету має запитання до представників Генеральної 

прокуратури и до судді?  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз, зараз, зараз, зараз, секунду, секунду. Давайте 

ми будемо йти, якщо ви хочете як член комітету ще раз звернути увагу їхню, 

ну, давайте будемо тоді коректними суддя ж не може задавати запитання в 

сусідній комітет. Якщо член комітету наполягає на те, щоб вони відповіли від 

його імені, просить відповісти, то ми зараз таку можливість їм дамо. Я так 

розумію, що ви наполягаєте, Вадим Ігорович? Тоді, будь ласка, представник 

Генеральної прокуратури… 

 

(?) ДЕНИСЕНКО В.І. Якщо можна, я, насправді… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка. 

 

(?) ДЕНИСЕНКО В.І. Просто хотів би, щоб представники Генеральної 

прокуратури вели прямі звинувачення, зокрема, відносно SMSок. Тут 

написано в вашій постанові про те, що, не в постанові, а у висновку, який ви, 

про те, що дана суддя витерла при свідках нібито, наскільки я розумію, чи не 

при свідках, ці смски зі свого телефону. Тобто в даному випадку, якщо 

можна, дайте, будь ласка, відповідь, щоб ми розібрались в цій справі.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Представники Генеральної прокуратури, хто готовий 

дати відповідь на запитання члена комітету? Будь ласка, визнайтесь. 

Включіть червону кнопку. І представляйтесь для стенограми.  

  

ДЖЕРБІНОВ М.М. Джербінов Марлен Мамутович – затупник   

начальника відділу процесуального керівництва. 

По першому питанню пані Пригунової. Любий злочин є суспільно 

небезпечним діянням. 

По-друге, ці 2 епізоди на даний момент об'єднані в одне провадження. 

Тобто ті 500 доларів, які були виявлені в ході обшуку дійсно були передані 

адвокату Романишину в рамках, так скажімо, негласних слідчих дій, гроші 

помічені.  

В матеріалах кримінального провадження є заява пані Пригунової, що 

ці гроші належать їй і вона просить їх повернути. Тобто казати зараз про те, 

що хтось їй там щось закинув, як мінімум недоречно. Що стосується того, що 

пані Пригунова стирала есемески якісь. Ну, це, мабуть, якщо є, то 

відображено в протоколі обшуку. Тому зараз на це питання якось не можу 

відповісти, бо на руках… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, дякую. Вадим Ігорович, ви задоволені 

відповіддю? Я сподіваюсь, бачу, що задоволені. Хто із членів комітету? Будь 

ласка, Лапін.  

 

ЛАПІН І.О. У мене питання до представників прокуратури. Скажіть, 

будь ласка, чи ті справи, за які, ну, поняття хабар підрозумєває якусь певну 

дію даної судді. От прозвучала фраза, те, що ті справи не були впроваджені 

даної судді. А, отже, хотів би уточнити, це перше питання. Чи були, чи не 

були впроваджені.  
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І слідуюче питання. Скажіть, будь ласка, ви збираєтесь арештовувати 

дану суддю? Бо справа в тому, що до нас з прокуратури вже приходили з 

проханнями дозволити арешт, не арештовували жодну людину. Я просто до 

чого веду. Що якщо такий дозвіл буде даний, чи готові ви піти у відставку, 

якщо ви її не арештуєте? Чи будете рішати питання, щоб не арештовувати? 

 

ДЖЕРБІНОВ М.М. Питання щодо обрання запобіжного заходу – це 

компетенція суду, не наша. На жаль, у нас таке законодавство, що якщо 

суддя вчиняє злочин, на жаль, ми не маємо можливості одразу вживати 

заходів щодо затримання, арешту і інших питань. Тому підозра була 

повідомлена ще в квітні. І ці документи, на жаль, попали до Верховної Ради 

лише у липні. За цей час, вибачаюсь, можна зробити і втекти, і спаплюжити 

всі докази.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Марлен Мамутович, я сподіваюсь, що це не на бік 

парламенту? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз, секундочку. Я хочу, щоб ми чітко розуміли, що 

тут не парламент стоїть на заваді.  

 

ДЖЕРБІНОВ М.М. Я розумію.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому що часто говорять про те, що нас треба 

терміново позбавити цього права, бо парламент зловживає своїм правом 

надання згоди про притягнення судді до відповідальності. Я таких, чесно 

кажучи, випадків не знаю. Принаймні наш комітет дуже оперативно 

відгукується на відповідні подання голови Верховного Суду у підтримані, 
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точніше подання  Генерального  прокурора підтримані поданням  головою  

Верховного Суду. А те, що з квітня по липень десь  там між собою хтось 

щось не погодив,  ну це точно не наші повноваження. Але зазвичай  завжди 

парламент крайній, тому що  так суспільство сприймає ситуацію. 

Будь ласка… Да, будь ласка,  ні, він ще не дав відповідь. Будь ласка,  

одна хвилина у вас. 

 

ДЖЕРБІНОВ М.М. І по кваліфікації. У тому кримінальному 

провадженні, в якому пана Пригунова була  у колегії, їй інкримінується  368, 

бо вона своїми рішеннями могла впливати на хід судового розгляду 

вказаного провадження.  Що стосується там,  де пані Пригунова не брала 

участь у судовому засіданні в якості   у суді,  хабар  їй  не інкримінується. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Хто ще хоче висловитись? Будь ласка, Помазанов Андрій, далі – 

Ківалов Сергій Васильович. 

 

ПОМАЗАНОВ А.В. Шановні колеги, у мене запитання до судді. Знаєте, 

почну з того, що як тільки я побачив  це питання,  я думав, що   я  буду 

голосувати за це. Зараз у мене після виступу прокурора, представника 

прокуратури, а тим більше після виступу самої судді, у мене виникли значні 

сумніви. Оскільки ми бачимо, що дійсно продовжується абсолютно 

некомпетентна підготовка цих питань з органами прокуратури. Це перше.  Я 

вважаю, що ми тут повинні якимось чином розмежовувати помсту судовій 

владі і   очищення судової влади від професійної підготовки цих документів, 

які повинні бути підготовлені.   

І питання у мене до судді наступне.  Якщо, дійсно,   є якийсь вплив від 

цих відомих осіб. Я думаю, що всім юристам, адвокатам відомі  ці особи 

Татьков і Ємельянов. Яким чином вони на вас впливали? Чому саме, власне, 
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ви стверджуєте, що вони якимось чином на вас ображені чи  щось ще? І чи 

зверталися ви до правоохоронних органів у зв'язку з такими діями цих осіб? 

 

ПРИГУНОВА А.Б.  Дякую за запитання.  

Пояснюю, що у минулому… Конфлікт почався, розгортався у 2013 

році. Я звернулася до Ради суддів України  у квітні  2014 році із заявою про 

те, що Ємельянов Артур Станіславович чинить тиск на мене і 

безпосередньо… Ну тобто я за  себе говорила. У мене  була аудіофіксація 

цього  тиску. Це відбувалося на зборах, загальних зборах  господарського 

суду міста Києва. Рада суддів відмовила мені у задоволені моєї заяви.  

Крім того, з цього приводу я зверталася до Генеральної прокуратури 

України, я надавала також аудіофіксацію цього… цих зборів, де чітко 

зазначено, що всі судді… Я, якщо можна, я можу надати, до речі, цю флешку, 

зараз немає, але, можливо, іншим разом. До речі, цитую, що всі судді, які 

мають також позицію, як суддя Пригунова, матимуть проблему із 

работоспособностью та безопасностью. Цитую дослівно. Генеральна 

прокуратура ніяк не прореагувала.  

До речі, у пана Ємельянова дуже багато кримінальних справ, які на 

даний час закриті і підозра йому не вручалася, хоча вся страна знає чим він 

фактично займався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Алла Борисівна, можна, а можна мені питання 

задати? А скажіть, будь ласка, коли це було ще раз? 

 

ПРИГУНОВА А.Б. Це було в квітні, в 2014 році.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чотирнадцятому? 

 

ПРИГУНОВА А.Б. Да. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви сказали, в тринадцятому? 

 

ПРИГУНОВА А.Б. Чотирнадцятому. А конфлікт почався в 2013 році. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В якій спосіб, ви вважаєте, він впливав на позицію 

Генеральної прокуратури і сказав, що він впливав на позицію Генеральної 

прокуратури? 

 

ПРИГУНОВА А.Б. Послухайте, це особа займалася, був перший 

заступник Голови Вищого господарського суду України. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я знаю, хто ким був. 

 

ПРИГУНОВА А.Б. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просто питаю як, в якій спосіб ви вирішили, що він 

впливав тут? У вас є якісь докази чи це ваші припущення, чи це теоретично 

доктринально ви так домислюєте, чи як? 

 

ПРИГУНОВА А.Б. Послухайте, ну, всі знають, що ця особа має дуже 

впливові значки… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. Ви сказали, що, ви вважаєте, що під впливом його 

конкретно, як колишнього першого заступника, була порушена проти вас 

кримінальна справа. Я дослівно цитую, приблизно дослівно цитую. 

 

ПРИГУНОВА А.Б. Так.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Це відповідає дійсності?  

 

ПРИГУНОВА А.Б.  Я вважаю, що так. Це моя думка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.     

 

_______________. Можна я доповню трошки? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.  

 

_______________. Шановні колеги, я вважаю, що тут при записі відео, 

при стенограмі, ми повинні чітко розуміти, що є серйозні звинувачення. І я 

прошу зараз Генеральну прокуратуру, представників Генеральної 

прокуратури моє звернення як народного депутата вважати офіційним і 

надати мені інформацію, який стан, власне, звернення даної судді, стан 

розгляду справи за її зверненням щодо такого тиску Ємельянова та Татькова 

саме на неї. Тому прошу надати мені відповідь на моє звернення депутатське 

у встановлений законом строк. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, безумовно, це зробити можна. Але я просив 

би тоді представників Генеральної прокуратури підтвердити або спростувати 

тиск на них Ємельянова Артура як ініціатора порушення відповідного 

кримінального провадження і дальше кримінальної справи.  

 

_______________.  Так. І друге, Руслан Петрович.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це важлива штука.  

 

_______________. Друге. Прохання до судді… 



19 

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В якій спосіб це здійснювалось?  

 

_______________. Прохання до судді надати мені ці аудіоматеріали для 

того, щоб я міг сам особисто… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. 

 

ПРИГУНОВА А.Б. Добре.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це вже інше питання. Будь ласка, представники 

Генеральної прокуратури, підтвердіть або спростуйте, що ви саме на 

прохання колишнього першого заступника голови Вищого господарського 

суду порушили кримінальне провадження. Представтесь для стенограми.  

 

НАЗАРАГА Р.Д. Назарага Руслан Дмитрович.  

Ми вперше чуємо про цей факт сьогодні. В рамках розслідування 

кримінального провадження суддя Пригунова покази відмовилась давати.  

 

ПРИГУНОВА А.Б. Я заперечую. Це в рамках іншого  провадження…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, не перебивайте, виключіть, будь ласка, 

кнопочку! Тут головуючий дає слово. Вибачте, ми не в суді… Я розумію…  

 

НАЗАРАГА Р.Д. Тому для з’ясування факту подачі нам такого 

звернення чи заяви потрібно провести перевірку відповідну. Нам не відомий 

цей факт.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Не відомий  факт, що ви порушували провадження за 

його проханням?  

 

НАЗАРАГА Р.Д. Ні, ми не порушували провадження за його 

проханням.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Що вам не відомо? Невідомо факт…  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Вони на той факт ще на тих посадах не були.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ясно, добре, дякую. 

Будь ласка, Сергій Васильович  Ківалов, запитання.  

 

КІВАЛОВ С.В. У меня короткий вопрос. Я вот хотел бы спросить у 

представителей Генеральной прокуратуры: а что, действительно при обыске 

в кабинете,  дома не было судьи Прыгуновой? Вы сами проводили обыск? Вы 

проводили сами вот это направление, и все, что она сказала, это 

действительно так? И в протоколе… Мы просто, материалов нет, мы не 

знаем, на самом деле это так было? Была Прыгунова при обыске или не 

была? Дома, на работе? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я так розумію, що дома – ні. Це не обов'язково… 

Немає вимоги обов’язкової її участі.  

 

КІВАЛОВ С.В. … что она сказала.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …… (Не чути) предбачено….  

Будь ласка, представник Генеральної прокуратури, представляйтесь, 

будь ласка.  
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_______________. В ході обшуку… Пригунова не була присутня.  

 

КІВАЛОВ С.В.Адвокат був? 

 

_______________.  Не готовий зараз відповісти, бо протоколу немає.  

 

КІВАЛОВ С.В.   Как ………. не знаете… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хто хоче ще запитання задати, будь ласка.  

 

КІВАЛОВ С.В. Нет, ну, я хотел…  (Шум у залі)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталія Василівна Новак, далі – Андрій Іллєнко. 

Сергій Васильович, виключіть кнопку. 

 

НОВАК Н.В. Я би хотіла, щоб наш комітет запросив матеріали також. 

Пані суддя сказала, що вона зверталась до прокуратури, і реакцію 

прокуратури. Де цей лист, її звернення, і яка була відповідь прокуратури на 

звернення, щоб подивитись, як вони оперували тими фактами, про які їх 

повідомила суддя. 

І, відповідно, ви зверталися ще у Вищу раду юстиції? 

 

_______________.  В Раду суддів.  

 

НОВАК Н.В. А, в Раду суддів. Щоб також запросити матеріали Ради 

суддів, їх рішення. Дякую.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Є…Наталія Василівна, це запитання чи побажання, 

чи це обговорення? 

 

НОВАК Н.В. Це побажання для того, щоб ми могли об'єктивно 

прийняти рішення.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми зараз визначимося по обговоренню. Питання 

якісь є ще до?.. 

 

НОВАК Н.В. Ні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, …….  Далі – Грановський Олександр. 

 

_______________. Дякую. У мене запитання до судді. 

 Було заявлено вами, що вас під час обшуку вдома знайшли 500 доларів 

і ви стверджуєте, що це гроші дійсно, які належать вам. Представники 

прокуратури сказали, що ці гроші були поміченими і відповідно це є гроші, 

які складали собою частину хабаря відповідно підтвердять або спростують 

інформацію. Тобто, якщо, ну.  

І до прокуратури так само є відповідні документи всі стосовно того, що 

це дійсно підтвердження, що це були помічені гроші. І оцей факт, насправді, 

він є ключовим, тому що, ну, все інше це вже є, там, лірика… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

 

_______________. Тиснули, не тиснули. Замовили, не замовили і так 

далі. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Це правда. Будь ласка, Алла Борисівна, 

підтвердіть, будь ласка. 

 

ПРИГУНОВА А.Б.  Добре. Я відповім. 

Дивіться, ці кошти, були переписані купюри і частина коштів 

передавалася адвокату. Адвокат здійснював своє представництво в рамках 

адвокатського договору. Це було у вересні місяці, так як я вбачаю, з 

матеріалів справи.  

Потім мені в підозрі написали, що в невстановленому місце 

невстановлений час мені адвокат передав ці кошти в такій-то сумі. Ну, 

просто абсурд. Як каже слідство, то ці кошти передав адвокат мені всі і 

частину з них знайшли в мене. Тобто кошти за документами, тобто є докази в 

матеріалах справи, що ці кошти передавалися Службою безпосередньо 

потерпілому. Доказів про те, що потерпілий передав адвокату, а адвокат 

передавав мені їх немає. Це було у вересні місяці. Обшук проводився 23 

січня 2014 року. Підозру мені вручили в квітні місяці з цього приводу.  

Я написала дійсно заяву. Ми прийшли до… к следователю, до слідчого 

з адвокатом і він сказав, що при обшуку знайшли 500 доларів. Ну, 500 

доларів просто така сума, яка може бути у кожного громадянина України. 

Ну, дійсно. Я, наприклад, літала за кордон… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А це помічені купюри? Вони там, справді, 

ідентифіковані по номерах чи ні? 

 

ПРИГУНОВА А.Б. Да. Там дійсно були помічені, переписані купюри.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую. Дякую. Представник Генеральної 

прокуратури, підтвердіть, будь ласка… 
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ПРИГУНОВА А.Б. Я не знаю як вони до мене потрапили.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую. 

 

ПРИГУНОВА А.Б. Це буде слідство встановлювати. Мене не було при 

обшуку. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

 

_______________. Але ви ж сказали, що (Не чути)  

 

ПРИГУНОВА А.Б. Дивіться, мене слідчий запитав: це ваші кошти? Ну, 

які мої підстави, якщо б знайшли у мене дома ці кошти… Ну, вас би 

запитали, як би ви… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре, добре. Дякую. 

 

ПРИГУНОВА А.Б. Я зараз заперечую, тому що  така сума могла бути у 

кожного громадянина.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну зрозуміло. Алла Борисівно, дякую. 

Представник Генеральної прокуратури, з цього приводу дайте 

пояснення. 

 

_______________. Зазначені  500 доларів були вручені відповідно до 

протоколу використання заздалегідь ідентифікованих засобів. При 

співставленні номеру  і серії купюр, було встановлено,  що саме ці 5 купюр з 

тих, що були вручені як неправомірна  вигода адвокату Романишину. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ну зрозуміло, що вони  не могли бути мічені 

в інший спосіб, бо це долари. 

Хто… Будь ласка, давайте ті, хто ще… Я Грановського оголосив, 

наступний – Алексєєв Ігор. 3 хвилини, якщо можна Олександр Михайлович. 

 

ГРАНОВСЬКИЙ О.М. Вопрос к представителям Генеральной 

прокуратуры. Сколько прошло времени от момента передачи до обыска? 

Можете повторить.  

 

_______________. Три месяца.  

 

ГРАНОВСЬКИЙ О.М.    Как, объясните почему, логика в чем?  

 

_______________. Це факт, встановлений факт, ми  ним… 

  

ГРАНОВСЬКИЙ О.М. Я просто хочу понять, вы мой вопрос 

понимаете. За три месяца круговорот  этой суммы мог быть совершенно 

разным. То есть я не утверждаю, что госпожа судья невиновна, у меня так 

такой компетенции. Я хочу понять принцип, какой вы логикой 

руководствовались?  

 

_______________. Согласно заявления Прыгуновой это деньги ее. 

Каким образом они туда попали, она нам не пояснила, потому что она 

отказалась от… 

 

ГРАНОВСЬКИЙ О.М. Ну я сомневаюсь, что тот или ной  человек 

переписывает в принципе  номера купюр, которые в принципе у него дома 

находятся.  Я сомневаюсь… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. А зря. Як показує, стоїло б… Олександр Михайлович,  

це вам на замітку. (Шум у залі) 

  

ГРАНОВСЬКИЙ О.М. … Прыгунова, утверждая ее или не ее, наверное 

сумма ее. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я прошу, Алла Борисівна, виключити мікрофон, бо 

фонить дуже  сильно через те, що це… 

Хто з Генеральної прокуратури хоче дати ще якісь додаткові 

пояснення? Немає. 

Будь ласка,  Ігор Алексєєв. Хто  ще хоче наступний? Македон, потім – 

Лапін.  

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Я можливо повторюсь, питання до  представників 

Генеральної прокуратури. На тих коштах, які були знайдені в приміщенні, де 

проводився обшук, були ідентифіковані відбитки пальців судді?  

 

_______________.  Цього не робилося. Я вибачаюся, але там… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не робилося. Що не робилося? Були там відпечатки?  

 

_______________. Ну відбитки пальців з грошей.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не робилось? Дякую.  

 

_______________. Не знімали, ні.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, не знімали. Скажіть, що відбитки пальців не 

знімали. Цього не робили, погана відповідь, неправильна. Будь ласка, 

Македон, да, Лапін. 

 

МАКЕДОН Ю.М. Шановні колеги, шановний суддя! Шановні 

представники прокуратури! Якщо слухати прокуратуру, виявляється, що ті 

матеріали, які нам подані, зовсім не відповідають тим матеріалам, про що 

говорить прокуратура. Тому що, якщо брати подання, якщо брати висновки, 

то получається, що в один і той самий день той, хто давав хабар, посередник 

отримав ці кошти. В цей же день суддя зникла з місця, з свого робочого 

місця. В цей же день проводився обшук і тому подібне. Тобто логіки у ваших 

діях і ваших поясненнях немає. І це дуже прикро. Звичайно… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу зараз не коментувати це запитання, ми 

будемо ще в обговоренні виступати, якщо можна. Запитання до сторін. 

 

МАКЕДОН Ю.М. Скажіть, будь ласка, у мене питання до прокуратури. 

Коли все ж таки проводився обшук? В момент, коли суддя зникла? В той же 

день, коли передавались кошти чи в інший день? Тому що згідно подання, 

23.12.14 року…. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, дякую, зрозуміло. Вони вже дали з цього 

приводу, що це було через 3 місяці. Правильно я зрозумів? 

 

МАКЕДОН Ю.М.  Я хочу, щоб під мікрофон ще раз.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, процесуальний керівник. Тільки ж 

оперативно, лаконічно і по суті, якщо можна. 
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(?) ДЖЕРБІНОВ М.М. У нас є два провадження, два. Зараз вони 

об'єднані в одне. Обшук від 23 грудня проводився за відсутності пані 

Пригунової після того, як вона зникла із суду. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую. Хто… 

 

ДЖЕРБІНОВ М.М. Причому, там було засідання, на яке вона та суддя 

Гулівець не з'явились.  

 

ПРИГУНОВА А.Б. Це ваша думка особиста. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. Стоп-стоп, будь ласка, не коментуйте. 

Ігор Лапін і завершуємо. 

 

ЛАПІН І.О. У мене ще одне питання. Все-таки там говориться і про 

адвокатів, і про суму не в 500 доларів, наскільки я пам'ятаю, а 22 тисячі 

доларів. У мене питання. Чи заарештований адвокат, якщо він посередництво 

в хабарництві? Секундочку, я знаю, що там він просто відмовляється давати 

покази.  

І друге, де остальні гроші? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. До кого питання? До Алли Борисівни чи до кого? До 

прокуратури? Ш-ш, друзі, ну, будь ласка, ну, що ж ми сміємося? 

 

_______________. Щодо адвокатів обрано запобіжний захід у вигляді 

тримання під вартою і з альтернативою внесення застави. Обидва вони 

внесли заставу і зараз на них покладені обов'язки і з'являтися, і все остальне. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Є ще якісь питання?   
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Друзі, можна я задам запитання? У мене теж є питання. Скажіть, будь 

ласка, а  що спонукало Генеральну прокуратуру звернутися  до Верховної 

Ради  за згодою на арешт і  затримання? Тобто є якісь підстави вважати, що 

вона ухиляється від слідства, не сумлінно  виконує  свої професійні обов'язки 

чи що?  Тобто, яка… Ще раз, колеги, що ми розглядаємо, ми ж не суд, ми 

зараз  не   вирішуємо питання застосування міри запобіжного заходу. Ми 

чисто формально відповідно до передбачених повноважень, визначених 220 

статтею  Регламенту, визначаємо належного суб'єкта подання і визначаємось, 

як нам рекомендувати  у парламент, чи є достатньо  процесуальних 

повноважень відповідно у тих суб'єктів, які   звернулися,  вважати, що є 

підстава для того, щоб  ми надали згоду на затримання.  Чи суд скористається  

своїм правом  і  надасть таку згоду, це вже питання до суду.  І там вони, 

справді, будуть всі ті обставини по справі розглядати, які… Ми ж про інше 

зараз говоримо. 

Тому у мене  чітке питання. Що саме стало підставою звернення до 

Верховної Ради?  В який спосіб вона ухиляється? Вона на звернення слідчого  

не реагує чи як? Що зараз взагалі відбувається довкола цього процесу? Тому 

що це, відверто кажучи, для нас один з прецедентних  випадків, коли суддя 

з'являється на засідання комітету, ми фізично бачимо, що вона є і вона готова 

співпрацювати. Бо у нас є в основному інші випадки, коли не можуть суддю  

знайти. Тобто якщо ви називаєте ці причини, це для нас має значення саме 

для сьогоднішнього розгляду комітету. Все решта –  це не для нас, а для суду. 

Дякую.  

Питання до Генеральної прокуратури. Чітко, конкретно поясніть, будь 

ласка, всі ці обставини, і ми будемо визначатися, тому що це для  нас   має 

значення під час розгляду засідання комітету. Все решта  або точно не до нас, 

а до парламенту, якщо там якісь питання такі, які  вважаєте такі більше 

політико-правові. А що   стосується безпосередньо обставин справи, питання 

уже  далі у разі, якщо згода буде отримана,  для суду.  
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Ще раз для стенограми чітко поясніть, що стало підставою для того, 

щоб ви звернулися до Голови Верховного Суду, а він підтримав ваше 

подання до Верховної Ради?  Хто  з вас  може  це дати пояснення?  Будь 

ласка, процесуально слідчий. 

 

ДЖЕРБІНОВ М.М. Так, можемо. Враховуючи, що кримінальні, одне з 

кримінальних правопорушень, яке вчинила пані Пригунова, є тяжким 

злочином. (Шум у залі)   А що за сміхи, я не розумію?   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це ж не смішно, я вас дуже прошу, це серйозно. 

(Шум у залі)  Ну, будь ласка. Ну, є чисто формальна причина: відповідно до 

тяжкості злочину. Ви відповідно реагуйте. Перше, друге… 

 

ДЖЕРБІНОВ М.М. Ну, я скажу так: фактів того, що Пригунова 

ухилялася від явки до слідчого нема. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. 

Добре, в кого є ще запитання до представників Генеральної 

прокуратури і до присутньої судді господарського суду міста Києва? Немає? 

Хто з членів комітету хоче виступити в обговоренні? Регламент до 3 

хвилин, прошу визначатися. 

Будь ласка, Македон хоче виступити. Македон. (Шум у залі) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає більше? 

 

ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді, друзі, на ваш розсуд підготовлений 

відповідний… 
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КІВАЛОВ С.В. А хто з Верховного Суду є? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Представтесь, будь ласка. Ківалов Сергій 

Васильович. 

 

КІВАЛОВ С.В. Верховний суд есть? Вот ваши бумаги здесь. Кивалов. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Васильович, на превеликий жаль, ви пізніше 

прийшли. Ми пояснили, що немає голови Верховного Суду, який є 

виключно… 

 

КІВАЛОВ С.В. Ну, якщо немає голови, так, значить, заступник 

повинен бути. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає. Згідно Регламенту представляє тільки голова, 

але для Верховної Ради. На комітеті це не є перепоною для розгляду. 

 

КІВАЛОВ С.В. Ну, на комитет должен был хотя бы заступник, голова 

криминальной палаты, чтобы мы его послушали. Они наверняка… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Він не є тією особою, яка обізнана з матеріалами 

справи, тому що це не належить до його повноважень. Ми зараз будемо 

підкомітетом реагувати на ці речі. Я вважаю, що це абсолютно неправильно, 

коли в Регламенті голова Верховного Суду повинен звертатися до 

парламенту з поданням відповідно до того, що процесуальний слідчий 

Генеральної прокуратури звернувся до Генпрокурора, Генпрокурор до нього 

і так далі. Нам треба розмежувати ці речі. В разі, якщо процесуальний суд чи 

Генеральна прокуратура, такі подання повинен представляти Генеральний 
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прокурор і на комітеті, і в сесійній залі. В разі, якщо це зробив слідчий суддя, 

то я допускаю, що це мав би бути хтось із судової системи, але не знаю, чи 

голова Верховного Суду, він же не є керівником, вибачте мене, судів в 

Україні. Да? Тут треба думати і питання це вирішувати концептуально. Але, 

Сергій Васильович, на жаль, в попередніх скликаннях комітет не зважав на 

цю обставину, а ми будемо на це реагувати. Дякую. 

Я пропоную, дивіться, є проект висновку, який формується виключно 

на тих обставинах, які належать до повноважень нашого комітету. Чисто 

формально ми повинні визначити, чи є належний суб'єкт звернення, чи є 

відповідно підтримано головою Верховного Суду, внесено в належний 

спосіб, чи є доручення Голови Верховної Ради і чи комітет може 

рекомендувати  парламенту розглядати це питання. Ми по суті його не 

розглядаємо. Цей проект пропоную все ж таки визнати таким, що відповідає 

вимогам частини першої статті 220 Регламенту відповідні подання. І може 

бути відповідно підтримано, внесено на розгляд парламенту і відповідно 

парламент може надати згоду на затримання та арешт суддів господарського 

суду Пригунової Алли Борисівни.  

Такий проект є. Я його зобов'язаний поставити на голосування. Комітет 

має визначатися. А далі будемо за результатами голосування визначатися, як 

нам далі діяти. Хто за такий проект висновку комітету, який є чисто 

формальним і зобов'язує нас саме в такий формальний спосіб діяти, прошу 

визначатися. Прошу порахувати голоси секретаря засідання. 

 

_______________. Дев'ять.. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дев'ять. Хто - проти? 

 

_______________. Один – проти. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто утримався?  

 

_______________. Дев'ять утримались. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення не прийнято. Тепер, значить, як нам далі 

діяти? Ми повинні, ми повинні тепер визначитися, як нам діяти. Ми не 

можемо це питання завісити. Ми можемо, умовно кажучи, його передати на 

розгляд парламенту, оскільки комітет не визначився. А можемо ще додатково 

запросити ті матеріали, необхідність яких висловлювалась, просять окремі 

члени комітету надати для того, щоб на наступному засіданні ми ще раз 

повернулись до розгляду цього питання. 

Які пропозиції? Давайте, я поставлю на голосування першу, а далі 

будемо визначатись. Хто за те, щоб відповідно парламент розглядав це 

питання без висновку комітету, який не визначився? Ми тоді повинні будемо 

зазначити, що комітет не визначився, оскільки розділилися відповідно голоси 

навпіл і рішення не прийняте. Хто за таку пропозицію, визначаємося шляхом 

голосування. Секретар засідання рахує голоси. 

 

_______________. Дев'ять осіб. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дев'ять осіб. Хто – проти? Один – проти. Хто 

утримався? 

 

_______________. Вісім утримались. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вісім утримались. Рішення не прийнято. Дев'ять – 

"за", один – проти, вісім утримались. Рішення не прийнято. Значить, тоді в 

який спосіб ми формулюємо рішення комітету?  
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_______________. Друга позиція… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Яка конкретно? Може хтось сформулювати з тих 

членів комітету, які пропонували звернутися додатково? Наталія Василівна, 

наприклад, чи Андрій Помазанов, хто хоче? Будь ласка, готовий вислухати 

вашу пропозицію.   

Наталія Василівна Новак. 

 

НОВАК Н.В. Я свою пропозицію  вже озвучила. Якщо кажуть,  що 

здійснювався тиск на суддю, то ми повинні бути об'єктивними. Бачте, 

прокуратура   передала своє рішення до Верховного Суду, тобто відзвітувала 

перед судом,  так, що вона зробила те, що потрібно було, можливо. Тому я  

думаю, якщо ви будете виступати навіть в  парламенті, воно  все  одно дійде 

до парламенту, щоб  у вас були  у вашому виступі об'єктивні факти при 

доповіді. Тому давайте  витребуємо  документи, що ми дійсно не на словах 

вирішували  це  питання, а щоб у нас були документи.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Ну  я виступатиму, я тільки  зачитуватиму висновок комітету. Я  ж від 

свого імені нічого не можу… Тобто все, що ми приймемо у стінах цього 

комітету, я озвучу у стінах  парламенту. Нічого, повірте мені, поза межами я 

не уповноважений робити, і ніколи це робити  не збираюся. 

Андрій  Помазанов.  

 

ПОМАЗАНОВ А.В. Я підтримую Наталію  Василівну. І,  знаєте,  ще 

хочу зазначити дуже слушне зауваження зробив пан   Сергій Ківалов, 

оскільки  ми бачимо  тут,  власне,  подання Голови Верховного Суду, і воно 

повністю підтримало… Голова Верховного Суду повністю  підтримав 

Генерального  прокурора. Я б  все ж таки волів бачити особисту позицію, 
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чому, власне, від  підтримав і який саме з матеріалів цих, недолугих 

матеріалів, можна чесно це говорити,  дав підставу Голові  Верховного  Суду  

звертатися до   Комітету  Верховної Ради  і щоб ми виносили це питання в 

зал на голосування. 

Тому зараз без матеріалів, без належного   оформлення, я вважаю, що 

ці матеріали не відповідають таким, що можуть бути внесені  в зал, тому 

прошу голосувати за те, щоб ці матеріали повернути назад  до Генеральної 

прокуратури, і щоб розбиралися вони з належним оформленням цих 

документів.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ну,  ми не можемо  повертати до Генеральної 

прокуратури, тому що воно    не  від Генеральної прокуратури прийшло, 

будемо обережні. 

Значить,  друзі,  дивіться, я, по-перше,  хочу пояснити, чому ми це 

розглядаємо не залежно  від  того, що немає  Голови Верховного Суду. Тому 

що у нас  згідно  із статтею 220  є  всього 20-денний строк для  розгляду  

цього питання. Ви розумієте, що ми обмежені у строках і ми  відповідно 

мусимо розглядати це питання.  Ми його розглянули, але оскільки рішення 

не прийнято, відповідно  якщо  є вимога дочекатися Голови Верховного 

Суду, і до  того часу попросити Генеральну прокуратуру дати додаткові 

докази по обставинах, які сьогодні були предметом розгляду, ми це можемо 

прийняти і рекомендувати. Відповідно будемо розглядати вже наступного 

разу, коли буде Голова Верховного Суду або  уповноважена особа, яка  може 

пояснити відповідно всі обставини щодо подання, яке вніс до парламенту. 

Якщо таке рішення комітету підтримується.  

Будь ласка, Ігор Лапін. 
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ЛАПІН І.О. Малесеньке доповнення… також питання щодо звернення 

як результат того звернення  до Генеральної прокуратури з приводу того 

тиску і так далі… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я так зрозумів, щоби член комітету попросив, щоби 

вона надала ці матеріали, і він зараз буде звертатися витребовувати. Якщо 

треба для цього, і буде прийнято рішення, що від імені комітету звернутися, 

на виконання рішення комітету я звернуся, безумовно. 

Будь ласка, Романюк Роман Сергійович. 

 

РОМАНЮК Р.С. Я ще вот так відкрив, тільки що подивися Закон про 

регламент. Стаття 220 частина третя надає право комітету, він може 

витребувати додаткові матеріали кримінального провадження, заслухати 

пояснення і так далі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Безумовно. Це все в межах статті. 

 

РОМАНЮК Р.С. В межах правового поля.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Безумовно. Ми можемо додатково звернутися і, в 

тому числі, зважаючи на ці обставини, і те, що немає належної особи для 

того, щоб вона доповідала питання на засіданні комітету.  

Які ще пропозиції?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді я правильно формую пропозицію, ще раз. Ми 

голосуємо за те. щоби відкласти розгляд цього питання до того часу, поки на 

засіданні комітету буде відповідно присутній Голова Верховного Суду 
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України Романюк Ярослав Михайлович, а також другим пунктом 

звертаємося до Генеральної прокуратури з проханням надати відповідні… чи 

витребувати. Звертаємося щодо надання відповідних матеріалів, які сьогодні 

були озвучені на засіданні комітету. А ми тоді відповідно розшифруємо, 

щоби не повторюватися ще раз всі ці речі і в тому переліку додатково 

надісланих. 

Ще хоче Алексєєв, дальше – Андрій Помазанов і будемо…. Друзі, ми 

не вийдемо ніколи на прийняття рішення, якщо будемо третій раз по колу 

говорити. 

 

ПРИГУНОВА А.Б. Можна буквально одне слово сказати? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз, зараз, зараз. Так, будь ласка.  

 

ПРИГУНОВА А.Б. Просто я зверталася до Генеральної прокуратури в 

межах надання показів як свідок, щоб просто Генеральна прокуратура не 

шукала окреме провадження. Був слідчий Шпигун Євгеній Віталійович, 

номер кримінального провадження я просто не пам’ятаю зараз. Зрозуміли? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Безумовно, якщо у вас є свої звернення, ви можете 

надавати до комітету паралельно, це не має жодного значення  

 

ПРИГУНОВА А.Б. Я просто пояснюю,щоби не було відповіді, що 

безпосередньо я не зверталася.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, ми звертаємося до вас з питанням так 

само надати всі, що ви вважаєте за доцільне, надати додаткові матеріали для 

розгляду справи ще раз на наступному засіданні комітету до комітету, і ми 
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обов’язково будемо враховувати їх під час розгляду цього питання на 

наступному засіданні комітету. 

Є? Будь ласка, Ігоря Алексєєва я вже оголосив. І Андрій Помазанов. 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Колеги, у мене є одна така пропозиція. От у нас у 

проекті просто є… може бути підтриманий.  

Я пропоную просто вставити туди "не може бути підтримане" і надати 

рекомендації Генеральній прокуратурі просто звертатися повторно. Все!  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні, я просив би зняти пропозицію.  …… радикально.  

Ми не прийняли рішення, ми не проголосували "проти", в нас рішення 

немає "проти". В нас немає жодного рішення. Тому ми зобов'язані його 

прийняти. Оскільки ми не можемо його  прийняти зараз, ми вирішили його 

розглядати до того… не розглядати до того часу, поки не буде, відповідно, 

голови  Верховного Суду, і до того часу, поки не буде надано до комітету 

відповідних додаткових матеріалів з Генеральної прокуратури, а також від 

судді Пригунової.  

Хто за такий проект відповідно висновку… рішення, точніше, комітету, 

прошу визначатися шляхом голосування.  

Хто "за"? Секретар …(Шум у залі) Хто проти, хто утримався?.. (Шум у 

залі)  

Ніякого рішення ми теж не можемо приймати.  Нам треба   все ж таки 

виходити на якесь рішення.  

Давайте я би… наступний компромісний варіант пропонував, щоб не 

приймати ніякого рішення, бо рішення  просто ми не можемо фізично 

прийняти. Просто ми переносимо розгляд цього питання на той час, коли 

буде, відповідно, Романюк Ярослав Михайлович, повноважний, його 

представляти на засіданні комітету, і паралельно треба тоді приймати 

рішення процесуально і доручити голові комітету звернутися до… від імені 
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комітету до Генеральної прокуратури з проханням надати відповідні 

матеріали, які були озвучені на ці дні комітету. Без рішення комітету. Хто за 

такого роду компромісний варіант виходу із ситуації і рішення, прошу 

визначатися шляхом голосування. 

Хто проти? Утримались? Три утримались.  

Результати голосування: 15 – "за", "проти" – 0, "утримались" – 3.  

Рішення прийнято.  

Дякую всім за участь в засіданні комітету. Генеральній прокуратурі 

прошу невідкладно прореагувати на  такого роду звернення, щоб ми могли 

оперативно надіслати його для розгляду членам комітету.  

Дякую. І суддю так само прошу відповідні матеріали, ті, що вона 

вважає за доцільне, додатково надіслати на адресу комітету.  

Наступне питання порядку денного. Друзі, я дуже коротко. Значить, 

другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий пункти порядку 

денного – це питання, які нам треба… Ну, будь ласка, ми…  

Йде мова про те, що вчора було прийнято Закон "Про місцеві вибори" в 

новій редакції, а це всі закони, які передбачають зміни до тієї редакції, яка 

вже, фактично, зараз не буде існувати. І ми з вами  домовлялись, пам'ятаєте, 

що тільки буде прийнято рішення, ми одразу  на наступний комітет  

винесемо розгляд цих питань.  

Хто за те, щоби, відповідно, відхилити ці законопроекти, заважаючи на 

ці обставини, оформити їх окремими рішеннями комітету, прошу 

визначатися шляхом голосування. Порахуйте, будь ласка. (Шум у залі)  

18 –  "за".  

Хто проти, утримались? Немає. Рішення прийнято, дякую.  

Я вас прошу, кілька хвилин, будь ласка. Далі ціла низка 

законопроектів, нам треба  просто визначатися, тому що вони …  
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От, кворум підійшов! Як важливо! Заради протоколу зазначаю, що 

участь у засіданні комітету бере 19 членів комітету, до нас долучився наш 

колега Сидорович Руслан Михайлович.  

Друзі, проект Закону про внесення змін до деяких Законів України 

щодо забезпечення належної організації підготовки та проведення виборів 

народних депутатів за номером 2321а. Черненко Олександр Миколайович, 

будь ласка, колега.  Дуже коротко.  

 

ЧЕРНЕНКО О.М. Я буквально два слова, тому що подібний 

законопроект ми розглядали буквально, ну, на одному з минулих засідань 

комітету. Законопроект стосується зміни Закону "Про вибори народних 

депутатів", де скорочуються певні строки проведення, де передбачена 

присутність на засіданні комісії не лише членів вище стоящих комісій, а й 

працівників секретаріату ЦВК і розпорядника державного реєстру виборців, 

а також головне в цьому законопроекті передбачена спрощена процедура 

державних закупівель під час організації виборів народних депутатів, у 

зв'язку з тим, що строки, в які організовуються ці вибори, занадто короткі. І 

якщо йти по процедурі, яка є в Законі "Про державні закупівлі", просто ми не 

встигаємо організувати вибори.  

Це чому актуально, як ніколи? Тому що  205-й сьогодні  округ, через 

два тижні вибори, і сьогодні комісія, фактично, не хоче порушувати Закон 

"Про державні закупівлі" і не може ні замовити бюлетені, ні замовити 

публікації, інформацію у місцевих ЗМІ, не може нормально обслуговувати 

інформаційну систему "Вибори". 

Ви знаєте, що цей законопроект розглядали, він не був, я вважаю, 

абсолютно з політичних мотивів підтриманий в залі Верховної Ради. Тому 

був подібний законопроект внесений. Ми відмовилися від певних норм, які 

були в попередньому, які стосувалися навчання… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Я дякую. У всіх на руках є проект. Це той проект, 

який попередньо розглядали. Він був відхилений… 

 

ЧЕРНЕНКО О.М. Я закінчу. Для того, щоб нам провести, а не зірвати 

вибори в 205 окрузі, потрібно прийняти негайно цей законопроект. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Безумовно, всі ці розуміють. Я думаю, що ми 

однозначно підтримаємо, ми і попередню редакцію закону підтримували. 

Хто за те, щоб підтримати висновок підкомітету щодо рекомендувати 

парламенту за основу і в цілому прийняти це законопроект, прошу 

визначатися. 17 – "за". Рішення прийнято одноголосно. Дякую. 

Наступний проект закону – це проект Закону про реабілітацію осіб, які 

були незаконно засуджені (за реєстраційним номером 0912). Не бачу цього 

закону, у мене немає, на жаль, бачу, що немає. А, є, є. 

Друзі, йде мова про що? Це законопроект, який, пам'ятаєте, після 

Майдану один із законопроектів, який розглядався, потім він був як 

перехідний поданий парламенту. І просто ціла низка речей, які в ньому вже 

зараз треба змінювати, ми не можемо змінити, бо строки на подання 

поправок до другого читання минули. 

І, проконсультувавшись з авторами законопроекту і з лідерами 

політичних сил, ми рекомендуємо відправити його на повторне друге 

читання, щоб можна було внести поправки ще до другого читання і потім 

відповідно прийняти в тій редакції, яка має перспективу проходження через 

сесійну залу. 

Я просив би підтримати таку позицію, щоб не відхиляти його і дати 

шанс все ж таки попрацювати над цією важливою темою. Мова йде про тих 

осіб, які були незаконно засуджені під час режиму попереднього, не тих, які 

були амністовані чи відповідно, ви знаєте, після Майдану отримали свободу 

за певними рішеннями парламенту, а тих, які, на превеликий жаль, щодо яких 
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є в тому числі рішення Європейського суду з прав людини і так далі. Окремі 

з них є нашими колегами по парламенту.  

Тому пропонується направити цей законопроект на повторне друге 

читання. Хто за таке рішення комітету, визначаємося. Хто проти? 

Утримався? Одноголосно. Дякую. Вибачте, що так довго. Дальше. 

Проект Закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо 

забезпечення права на касаційне оскарження ухвал суду першої інстанції 

2029, автор – Сугоняко. Грановського немає. Є так само, у вас на руках є 

проект висновку, який пропонує цей проект прийняти за основу. Це один 

законопроект, який я вважаю досить достатнім для того, щоб його 

підтримали. А сесійна зала хай визначається. 

Якщо буде прийнято в цілому, ми потім зможемо до другого читання 

над ним попрацювати. Цей законопроект підтримується і судовою гілкою 

влади, і багатьма колегами в парламенті.  

Чи є по суті того висновку якісь заперечення, застереження? Прошу 

визначатись. Я просто не хочу його перечитувати. У кожного є, кожен міг 

ознайомитися. Є пропозиція підтримати висновок підкомітету. Хто за такого 

роду пропозиції, прошу визначатись.  

Одноголосно, 17 – "за". Рішення прийнято. Дякую. 

А, вибачте, будь ласка. Ще  раз тоді. Хто – "за"? Хто – проти? Хто 

утримався? Результати голосування: 16 – "за", проти – 0, утримався один. 

Рішення прийнято. Дякую. Вибачте, будь ласка, Сергій Васильович, не 

побачив. 

Наступне питання порядку денного. Це проект Закону про внесення 

змін до Закону України про забезпечення права на справедливий суд, 

визначення стажу роботи на посаду судді. Це за номером 2092-а. Це 

законопроект, який …. Державна судова адміністрація. Користуючись 

нагодою я би додав слово в межах до 3 хвилин, можна якшвидше, Зиновію 
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Васильовичу Холоднюку, який є головою Державної судової адміністрації. 

Щоб він коротенько пояснив законопроекту. Будь ласка, Зиновій Васильович. 

 

ХОЛОДНЮК З.В. Дякую, Руслане. Шановні народні депутати! 

Проблема виникла із стажем роботи. Тобто в Законі, який прийняли в 2010 

році, були відповідно "Перехідні положення" і виписана норма. Зацитую: 

"Відповідно до пункту 11 розділу XIII "Перехідних …." Закону України "Про 

судоустрій і статус суддів" від 7.07.10 року судді, призначені чи обрані на 

посаду до набрання чинності цим законом, зберігають визначення стажу 

роботи на посаді судді відповідно до законодавства, що діяло на день 

набрання чинності цим законом. 

В законі, який приймався вже в 2015 році, ця норма випущена. Є 

відповідно і рішення Конституційного Суду з цього приводу. Є позиція, 

правова позиція Ради суддів України, ну, і після цього різні суди по-різному 

застосовують цю норму. Але сама парадоксальна ситуація, що може бути 

така ситуація, що суддя досягає 65-річного віку, не має права відправляти 

правосуддя, а, на жаль, по цьому закону не має права на відставку… Ну, така 

ситуація.  

Для того, щоб регулювати це питання, то ми запропонували внести 

зміни в цей закон і виписати Перехідні положення таку норму: "Стаж роботи 

судді до введення в дію цього закону обчислюється в порядку та на умовах, 

установлених законодавством, що діяло до набрання чинності цим законом". 

І не більше.  

Тобто той варіант, який  на сьогодні запропонований на ваш розгляд, 

просто вилучити слова "за період роботи на посаді судді", а все по тексту 

залишається.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Зиновій Васильович.  
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ХОЛОДНЮК З.В. Прохання підтримати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да. Я дуже коротко. Друзі, йде мова про те, що, ви 

знаєте, зараз величезна кількість суддів, в тому числі, ті, які, відповідно 65-и 

років, і решта, подали заяву до Вищої ради юстиції щодо відставки. Вони  

подали це ще там, наприклад, півтора роки тому, коли діяла стара норма 

закону. І коли побачили, що зараз цією новою  нормою закону у них, 

фактично, немає стажу, нема права, тепер масово вони почали відкликати 

свої заяви.  

Я думаю, що це – абсурд, бо це десятки, а тенденція така, що це будуть 

сотні суддів. Коли в нас є можливість через такий механізм справді очистити 

частину системи і дати  можливість людям піти, то я думаю, що це абсурдно 

було би не піти їм на зустріч, тому що це несправедливо. Все життя вони 

знали і працювали на цей стаж, а потім звортню, фактично, силу закону 

надали, і людей позбавили права на відставку. Ну, це неправильно. Я вже не 

кажу про те, що вони там…. (Шум у залі) Ні, вони на пенсію… (Шум у залі) 

Але… Це ж люди, які ще не мають пенсійного віку, які просто хочуть 

скористатися своїм правом і піти раніше, ніж 65 років. Вони просто хочуть 

піти у відставку і займатися іншою роботою. Немає, я не бачу жодних 

підстав, щоб їм відмовляти.  

Хто за те, щоби рекомендувати парламенту прийняти його, відповідно, 

за основу і в цілому, тому що там немає що, в принципі, правити до другого 

читання, прошу визначатися. Прошу підтримати. Хай йдуть, безумовно! Чого 

ми повинні?.. 

Хто проти, утримався? Двоє утрималися.  

Результати голосування: 15 – "за"… Романюк ще голосував? А, тоді 

вибачте! 16 – "за", проти – 0, утрималось – 2. Рішення прийнято. Дякую.  

Як немає? Є кворум. Нас було 18, стало 17. Ви наш кворум, Сергій… 

Ви нас не можете залишити в такий важкий для країни час.  
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Проект Закону про внесення змін до Цивільно-процесуального кодексу 

України щодо обмеження можливості зловживання процесуальними правами 

(№ 2459). Сидорович Руслан Михайлович. 

Руслан Михайлович, дуже оперативно, бо кворум у нас явище… Дякую 

за участь. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Дуже коротко. Одне речення: "У разі подання 

апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції, передбаченої пунктом 5 

частини першої цієї статті, у випадку, якщо така ухвала вже була оскаржена в 

апеляційному порядку цією стороною, а також на ухвалу суду першої 

інстанції, передбаченої пунктами 2, 7, 9, 18-30 частини першої цієї статті, до 

апеляційного суду передаються лише копії матеріалів, необхідних для 

розгляду справи, розгляд справи судом першої інстанції продовжується". 

Тобто зміст даної норми звучить, щоб умисно не затягували розгляд справи, 

пропонується підтримати даний законопроект. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за те, щоб підтримати проект висновку 

підкомітету, прошу визначатися. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Щоб не затягували справу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто проти? Утримались? Один утримався.  

Результати голосування: 17 – "за", ой, 16 – "за", проти – 0, утримався – 

1. Рішення прийнято. 

Наступний: проект Закону (за номером 2487) про внесення змін до 

статті 15 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (щодо 

удосконалення механізму визначення рівня навантаження суддів 

відповідного суду). Наші колеги Романюк, Яніцький – автори. Мельниченко 
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від підкомітету. Кому дамо слово: авторам чи голові підкомітету? Як? Голові 

підкомітету? 

Будь ласка, Володимир Володимирович. 

 

МЕЛЬНИЧЕНКО В.В. Коротко. Головне науково-експертне управління 

погоджується з аргументами. І, враховуючи викладене, пропоную комітету 

внесений закон народними депутатами України Романюком і Яніцьким за 

результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу в цілому. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кого доповідачем рекомендуєте? 

 

МЕЛЬНИЧЕНКО В.В. З авторів? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, від себе. А від комітету? Ви пропонуєте… 

 

МЕЛЬНИЧЕНКО В.В. За основу і в цілому. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте Яніцький тоді хай як автор, а Романюк як від 

комітету. Немає заперечень? 

Хто за такий проект висновку підкомітету, прошу визначатися. Хто 

проти? Утримався? Рішення: 16 – "за", проти – 0, утримався – 1. Рішення 

прийнято. Вибачте, будь ласка. 

Наступний проект Закону (за номером 2644) про внесення змін до 

деяких законів щодо приведення їх у відповідність до Конституції України. 

Доповідає Алексєєв Ігор Сергійович. Суб'єкт права законодавчої ініціативи – 

Кабінет Міністрів України. Будь ласка. 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Шановні колеги, теж буду коротко.  
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Цей законопроект був розроблений ще в квітні минулого року на 

виконання Закону України "Про відновлення дії окремих положень 

Конституції України". Це питання щодо виконання повноважень, які 

покладаються відповідними актами Президента України. 

Але, враховуючи те, що вчора ми проголосували в першому читанні 

нові редакції Закону "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно і реєстрацію юридичних і фізичних осіб", а ці зміни якраз вносяться в 

ці статті, то воно все буде… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …… покидаєте?  

 

_______________. А что?  

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас кворуму немає тоді. 

 

_______________. Я буду здесь… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Щоб я вас бачив.  

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Є пропозиція комітету відправити цей законопроект 

на доопрацювання як такий, що абсолютно не зараз… 

 

_______________. Неактуальний.  

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Не підтриманий.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за те, щоб підтримати пропозицію підкомітету і 

направити суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання 

законопроект за реєстраційним номером 2644 чи його вже неактуальність. 
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Хто – "за"? Сергій Васильович – "за". Хто – проти? Утримались? 

Одноголосно. Дякую.  

Наступний проект закону за номером 2696, Пташник, Шпенов 

доповідає. Давайте я буду дуже коротко, вже часу немає, так, друзі. 

Пропонується головою підкомітету від імені підкомітету прийняти за 

основу і з урахуванням зауважень і пропозицій, і відповідно в другому 

читанні доопрацювати. Хто за такий проект висновку підкомітету, прошу 

визначатися. 

Хто – проти? Утримався? Утримався – 1.  

Результати голосування: 16 – за, проти – 0, утримався – 1. Рішення 

прийнято. 

Наступний проект Закону про внесення до Закону України "Про Вищу 

раду юстиції" за номером 2719. Доповідає Сергій Алєксєєв. Будь ласка. 

 

АЛЄКСЄЄВ С.О. Шановні колеги, я дуже коротко. Законопроект 2719, 

автори: Ляшко, Купрієнко, Галасюк, Ленський, Голубов.  

Пропонується внести зміни щодо складу Вищої ради юстиції. В нас на 

сьогодні, ми всі знаємо, 20 Вищої ради юстиції, 11 членів Вищої ради юстиції 

є суддями.  

Ми знаємо, що неодноразово в міжнародні інституції, зокрема, це 

Хартія Ради Європи, зокрема, це Венеціанська комісія, зокрема, це Комітет 

міністрів Ради Європи і також рішення Міжнародного суду з прав людини у 

справі "Волков проти України" зазначалось, що більшість складу членів 

Вищої Ради юстиції повинні бути судді обрані… обрані суддями. І, зокрема, 

це зазначено в пункті 2 розділу четвертому Коаліційної угоди, на нашій 

Коаліційній угоді.  

Пропонується даним законопроектом прибрати одного суддю з цих 

представників, які, до Вищої ради юстиції, які обираються Радою адвокатів. 
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Рішення комітету очевидне – відхилити цей законопроект, оскільки він 

не… 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не чути) 

 

АЛЄКСЄЄВ С.О. Да. Оскільки він не відповідає змінам, тим змінам у 

законодавстві, які ми, до речі… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

 

АЛЄКСЄЄВ С.О. … зазначили в Коаліційній угоді. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Хто має інші думки або інші пропозиції? Хто 

за такий проект висновку підкомітету, визначаємося шляхом голосування. 

Хто – проти? Утримався? 17 – "за". Рішення прийнято.  

16 – "за", 0 – проти, один утримався. Рішення прийнято.  

Наступний проект Закону за № 2908 Македон доповідає. Про 

забезпечення, внесення змін до забезпечення права на справедливий суд. 

Будь ласка, дуже коротко, хоча б висновок підкомітету. 

 

МАКЕДОН Ю.М. Висновок підкомітету - не заперечує, не суперечить 

вимогам Конституції.  

 

_______________. Ні-ні! 

 

_______________. Ні! 

 

_______________. Не той висновок. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зачитаю. Висновок підкомітету: "Рекомендувати 

повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання". Далі 

про що йде мова. Йде мова про те, щоб надати зворотньої сили закону і тих 

голів судів, які вже були головами судів, позбавити права на повторне 

обрання. Хоча на момент прийняття закону цієї норми не було. Як на мене, 

вона суперечить Конституції України.  

Я пропонував би підтримати висновок, який є підкомітету. Не міняти, а 

зважаючи на коректність, що це наші колеги, все ж таки повернути на 

доопрацювання як такий, що суперечить Конституції.  

Хто за те, щоб підтримати висновок підкомітету, прошу визначатися. 

Хто – проти? Утримався? Результати голосування? Я бачу. Ви думаєте, що я 

не бачу? 17 присутніх. 15 – "за", проти – 0, утримались 2. Рішення прийнято.  

І нарешті, друзі, другий наш великий блок. Не останній. Там ще у нас 

третій є блок. Це питання щодо конституційності, яке ми зобов'язані 

відповідно до Регламенту визначити, всі проекти, які у вас є. Є проекти 

висновків, які передбачають, що ці законопроекти не суперечать Конституції 

України.  

Хто за те, щоб визначитись на користь підтримки такого роду 

висновків підкомітетів і оформити їх окремими рішеннями комітету, прошу 

визначатись. Хто – "за"? Проти? Утримались? 17 – "за". Рішення прийнято.  

Нарешті останні питання. Немає секретаря комітету, секретарю 

засідання не буду доручати. Друзі, у вас є на руках проект плану роботи 

комітету на період роботи третьої сесії, який передбачає цілу низку розділів, 

як зазвичай, ми це робимо, які містять цілу низку законопроектів, які на 

розгляді в комітеті, статті законопроекту, який не змогли ми розглянути 

зараз. І відповідно зобов'язання його надалі розглядати. Якщо буде 

зареєстровано ще інші законопроекти, ми, безумовно, будемо ще раз 

збиратися і доповнювати цей план іншими відповідно законопроектами. 
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А також він, я так розумію, містить і низку наших інших заходів, так? 

Це остання сторіночка, якщо ви подивитесь. Конференції, семінари, кругли 

столи та інше. Пропонується у вересні провести круглий стіл чи 

конференцію, побачимо, семінар, щодо запровадження інституту військових 

судів в Україні. Ви знаєте, кілька є законопроектів. І зважаючи на 

актуальність питання, обов'язково треба обговорити. 

В жовтні – щодо надання нотаріальний послуг в сільській місцевості. 

Це теж актуальна дуже річ.  

Щодо листопада, пропонується "Стан та перспективи реформування 

адвокатури в Україні".  

І щодо грудня. Це питання врегулювання всеукраїнського та місцевих 

референдумів, які теж є у нас на розгляді. І відповідно до плану законодавчих 

робіт до кінця року ми повинні визначитись з цими законопроектами.  

У кого є пропозиції, зауваження, застереження щодо відповідних 

внесених проектів? 

 

ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Підтримати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто має інші бачення, позиції, пропозиції? Швидше? 

Ну, якщо ви наполягаєте, щоб перенести, наприклад, поміняти щось місцями 

і комітет не заперечує, у мене немає заперечень. Точніше, у секретаря 

комітету заперечень нема, це він ініціатор. Якщо ви хочете, щоб адвокатуру 

перенести десь раніше, скажіть, замість кого поміняти, я думаю, що це 

можливо. 

Так замість кого? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Поміняти нотаріат і… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за те, давайте так. Є пропозиція за основу цей 

план проголосувати. Хто – "за"? Прошу визначатися. Одноголосно. 17 –"за". 

Хто за те, щоб врахувати при голосуванні в цілому пропозицію, висловлену 

Сидорович Русланом Михайловичем, щоб в жовтні місяці провести круглий 

стіл щодо відповідного стану та перспектив реформування адвокатури, а в 

листопаді – щодо нотаріальних послуг в сільській місцевості, - поміняти їх 

місцями? І з цією правкою в цілому проголосувати той документ, який ми 

розглядаємо. 

Хто – "за"? Прошу визначатися. 17 – "за". Рішення прийнято. Дякую. 

В "Різному", друзі, от, коротенько дуже, дуже хотів би вашої уваги. У 

нас в секретаріаті заступник керівника секретаріату один звільнився, ви 

знаєте, перейшов на роботу у Фонд державного майна. Це особа, яка вела 

взагалі питання конституційності. Нам треба зараз на це, на надважливе 

питання запропонувати кандидатуру. Ян Берназюк, він перейшов працювати 

керівником департаменту у Фонді державного майна з перспективою 

заступником, зараз подані документи на Кабмін, його призначення.  

Я пропоную кандидатуру Юр'єва Сергія Євгеновича, який раніше 

працював заступником керівника Комітету з питань правової політики і зараз 

працював головним консультантом. Але це людина, яка реально на цьому 

напрямку працює і пише 99 відсотків проектів висновків, щодо 

конституційності, які ви зараз розглядаєте і веде цей напрямок. Я думаю, що 

це буде просто справедливо, якщо ми будемо пропонувати саме його, бо в 

мене, я би міг мати якісь інші бачення кадрів. Але, я думаю, що за 

результатами роботи це буде переконливо, справедливо по відношенню і до 

нього, і до нас, тому що без відносного, там, нашого, і, можливо, мого 

ставлення людина заслуговує на таку посаду. Хто за те, щоб підтримати, 

прошу визначатись. 

Одноголосно. Рішення прийнято. Дякую. 

В кого ще в "Різному" є якісь пропозиції, зауваження, застереження?  
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ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Закінчити роботу.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Немає нічого. Засідання закінчено.  


