
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань правової політики та правосуддя   

30 березня 2016 року 

Веде засідання Голова Комітету КНЯЗЕВИЧ Р.П.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні колеги! 18 чоловік присутні на 

нашому зібранні, що відповідно до Закону про комітети дає можливість 

розпочати нам засідання. Я оголошую засідання відкритим у зв'язку з 

наявністю кворуму.  

Хочу одразу пояснити, чому ми відповідно прийняли рішення про 

перенесення часу нашого засідання, оскільки до нас надійшло два термінових 

доручення Голови Верховної Ради, які, ви знаєте, відповідно до Закону про 

комітети і відповідно до Закону про Регламент має право скликання 

позачергового засідання комітету. Відповідно до його доручень він просить 

сьогодні на нашому засіданні, черговому, невідкладно розглянути два 

питання: це питання про надання згоди на притягнення до відповідальності і 

арешт, і затримання судді, а також питання щодо законопроекту № 4333 про 

внесення змін до деяких законів України щодо залучення до складу уряду 

антикризових менеджерів у сфері фінансів. Я думаю, що ви знаєте цю 

історію, ми сьогодні зараз до нього дійдемо.  

Я заради протоколу зазначаю, що участь в засіданні бере 19 членів 

комітету.  

Шановні колеги, у зв'язку з поважною черговою причиною відсутності 

секретаря комітету хочу запропонувати кандидатуру Руслана Михайловича 

Сидоровича, який абсолютно професійно і сумлінно справляється з 

обов'язками секретаря засідання комітету. І просив би з цього розпочати 

нашу роботу.  

Хто за таку пропозицію голови комітету, прошу визначатися.  

(Загальна дискусія) 

Немає голосів. Тоді  які є пропозиції?  
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Хто проти тоді? (Шум у залі) 

 Ще раз… Вибачте, друзі. Хто за те щоби підтримати пропозицію 

голови комітету щодо кандидатури Руслана Михайловича Сидоровича як 

секретаря засідання комітету, прошу визначатися шляхом голосування. Хто 

проти? Утримався? 19 – "за". Рішення прийнято. 

Ідемо далі.  

Руслан Михайлович, прошу приступити до виконання повноважень 

секретаря  засідання. 

Друзі, попередньо вам розданий той порядок денний, який ми 

традиційно вже кілька засідань, на жаль, не можемо розглянути в силу  

певних об'єктивних причин. До нього додатково тільки ми пропонуємо 

питання про  надання згоди… Я, правда, щось не бачу його в порядку 

денному. А, є.  Ні, немає. Немає питання про арешт судді? Немає.  Тоді я 

заради протоколу… 

Давайте так,  у нас є проект порядку денного, який заздалегідь 

розданий. Хто за те, щоб  такий проект  за основу проголосувати, прошу 

визначатись шляхом  голосування.  Проти?  Утримались? 19 – "за". Рішення 

прийняли. 

З вашого дозволу  я пропоную  внести додатково до проекту порядку 

денного   два питання, які  ми відповідно до доручення Голови Верховної 

Ради   зобов'язані  сьогодні розглянути.   Перше – про надання згоди на 

затримання та арешт (взяття під варту) судді  Сєвєродонецького міського 

суду Луганської області  Юхимчука Руслана Степановича. І друге  питання  

щодо проекту  Закону реєстраційний номер  4333 від  30 березня 2016 року. 

У кого   ще з колег є якісь пропозиції, доповнення або  вилучення, 

прошу зголошуватись?  Будь ласка,  Ігор Алексєєв. 

 

АЛЕКСЄЄВ  І.С.  Шановний Руслане Петровичу, ми вже декілька 

засідань не можемо дійти до законопроектів 3768, 3769, які внесені  
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Президентом  як невідкладні. Є  пропозиція  їх розглянути відразу  після тих 

питань, які ви зараз озвучили. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слушна пропозиція, особисто я повністю підтримує, 

але колеги будуть  визначатись. 

Будь ласка,  Олександр Черненко. 

 

ЧЕРНЕНКО О.М  Я просив би  вилучити  сьогодні  з розгляду  2 пункт, 

це  проект  3535,  тому що там нові обставини з'явилися щодо… І перенести 

на наступний комітет, ми краще підготуємо висновок. І внести те, що ми не 

встигли в "Різному" минулого разу: розглянути лист про співпрацю комітету 

з координатором проектів ОБСЄ в рамках проекту сприяння удосконаленню 

виборчого законодавства. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Хто ще хоче виступити? Немає більше? 

Шановні колеги, є пропозиція підтримати щойно оголошені пропозиції. 

Чи є заперечення з цього приводу? Є заперечення в Помазанова Андрія. Будь 

ласка. 

 

ПОМАЗАНОВ А.В. Шановні колеги, у мене є заперечення щодо 

включення так терміново питання з приводу арешту судді, оскільки воно… 

подання від Верховного Суду надійшло 28.03. Я впевнений, що жоден 

народний депутат, який входить до складу цього комітету, не мав змоги 

ознайомитися з поданням і з матеріалами, отакою кіпою, абсолютно, ну, не те 

що поверхнево, ні детально, ніяк не міг ознайомитись. 

Тому я вважаю, що його неможливо так розглядати швидко. Я розумію, 

що є у нас обмежені строки, 20 днів. Але думаю, що з 28 числа ще не 

пройшло 20 днів, і ми маємо, зобов'язані, більше того, не маємо, а зобов'язані 

ознайомлюватися детально з такими питаннями чутливими, як арешт судді, 
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арешт людини, надання згоди на арешт. Тому прошу його не розглядати 

сьогодні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я дякую. 

Ну, я ще раз звертаю увагу, що це не наша примха і не наша ініціатива. 

Є доручення Голови Верховної Ради. І звертаю вашу увагу на те, що норма 

закону є імперативною, тобто комітет не може не дослухатись до такого 

доручення. Це доручення пов'язане з тим, що наступні кілька днів комітет не 

засідатиме   на цьому тижні, а наступний тиждень, ви знаєте, у нас робота з 

виборцями. І, мені здається, що можливість зібрання комітету, м'яко кажучи, 

буде дещо  ускладнене. Тому, зважаючи  на доручення Голови Верховної 

Ради, як на мене, є всі підстави розглянути  це питання. Але це, знову  ж 

таки, воля членів комітету, якщо  вони вважатимуть за недоцільне, то  

проголосують.  

Я, особисто, просив би  розглянути,  тим більше  зважаючи на ті події, 

які ми бачимо зараз   уже… Прошу сідати запрошених. Бачимо,  що зараз у 

нас відбувається в країні, буквально вчорашні події в Одесі,  я знаю, що і по 

інших регіонах, активно почало  працювати  Національне антикорупційне 

бюро. І є от заступник Генерального прокурора і керівник Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, який зможе дати пояснення.  

Я, попередньо з ними проконсультувавшись, вважаю за доцільне 

підтримати їхню ініціативу, оскільки це питання не можна, скажемо, 

відкладати у довгий ящик,   оскільки воно потребує свого невідкладного 

вирішення. Але це воля членів комітету. 

Будь ласка, Ігор Алексєєв. 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Руслан Петрович, питання лише до вас. Якщо ми 

сьогодні голосуємо і це питання, чи можливо,  що воно, наприклад, в четвер 

буде розглянуте вже в сесійній  залі? 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, пане Ігор, за таку високу довіру. Але я поки 

що, не вирішую питання, будемо сподіватися, що поки що…   

Друзі, тут щойно підійшов до мене Голова Верховного  Суду і просить 

ще одне питання розглянути, оскільки як термінове воно знову ж таки 

визначене. Йде мова  про ті подій, які трапилися вчора в Одесі, ми будемо 

зараз це окремо вирішувати під час розгляду першого питання. 

Які є пропозиції, чи заперечення? Я, напевно, поставлю на голосування 

заперечення спочатку Андрія Помазанова. Якщо воно буде підтримане, 

значить тоді  автоматично, це питання не буде розглянуте. А якщо не буде 

підтримано, то будемо тоді враховувати всі пропозиції, які були висловлені. 

Хто за те, щоб підтримати пропозицію  Андрія Помазанова щодо 

недоцільності розгляду  на сьогоднішньому засіданні комітету питання  про 

надання згоди на затримання та арешт, взяття під варту судді 

Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юхимчука Руслана 

Степановича, прошу визначатися шляхом голосування. 

Два – "за". Хто проти? Прошу порахувати голоси. 13 – проти. Хто 

утримався? Дякую. Результати голосування: "за" – 2, проти – 13, утрималося  

- 4. Рішення не прийнято. 

Тоді я ставлю на голосування в цілому проект порядку денного з 

урахуванням висловлених народними депутатами України пропозицій. А ми 

в межах розгляду того питання розглянемо доцільність цього питання 

розгляду.  

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нема питань. Поступила пропозиція від першого 

заступника голови комітету щодо доцільності включення питання, щойно яке 

запропоноване нам на розгляд. 
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_______________. Руслан Петрович, якщо дозволите, не щодо 

доцільності, оскільки голова Верховного Суду сказав, що є термінове 

питання, яке варто розглянути, в мене є пропозиція включити його зараз в 

порядок денний і розглянути. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, тут є питання процедурного характеру, 

підказують. По-перше, нема доручення, а, по-друге, у нас, відповідно до 

Закону про Регламент обов'язково треба повідомити суддю про розгляд цього 

питання. Ну, теоретично ми його можемо повідомити і зараз стенограмою, 

він же у нас, я так розумію, не на робочому місці, але на робоче місце можна 

його повідомити. Тому я не бачу, що це може бути перешкодою. Прошу в 

разі, якщо це питання буде включено, невідкладно до розгляду цього 

питання, ми його трішки пізніше тоді розглянемо, повідомити суддю хоча б 

за місцем робочим про те, що такий розгляд питання невідкладно 

розглядається на комітеті. 

Хто хоче висловитися з приводу пропозиції першого заступника голови 

комітету, прошу визначатися. Андрій  Помазанов, будь ласка. 

 

ПОМАЗАНОВ А.В. Ви знаєте, я просто хочу все ж таки з приводу 

питання судді. Якщо судді зараз немає, ми його не повідомили, закон містить 

імперативну вимогу з приводу того, що він повинен бути повідомлений і це 

питання може розглядатися за його відсутності виключно, якщо він не 

прибув за поважних причин, все. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Він в бігах, я думаю, що він навряд чи зараз 

знайдеться… Знаєте, у нас вже, до речі, був випадок, коли суддя був у бігах, 

але з'явився на засідання комітету. Було таке. Але я думаю, що це не той 

випадок, тому що застосування вогнепальної зброї суддею, якраз говорить 

про те, що він не готовий вислухати і Голови Верховного Суду, і заступника 

Генерального прокурора. 
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Але це питання, знову ж таки, до розгляду. Я просто, шановні колеги,  

просив, щоб це було колективне рішення, а не одноособове, голови комітету. 

Тому що буквально останні події довкола публікації цілої низки стенограм і 

протоколів комітету все ж таки мене застерегіють. Але з приводу цього 

окремо поговорю, коли ми перейдемо до інших питань, у мене є і інші 

аргументи з цього приводу.  

Добре, друзі, я пропозицію тоді першого заступника голови комітету 

поставлю окремо на голосування, тому що вона трішечки неординарна, а до 

решти ми тоді повернемося…  

Він запропонував, якщо я помилюсь, ……..…, ваша пропозиція, будь 

ласка,  поправте мене, включити до порядку денного і питання щодо надання 

згоди на затримання і арешт, взяття під варту судді Малиновського 

районного суду міста Одеси Бурана Олексія Миколайовича. Правильно я 

зрозумів?  

Хто за таку пропозицію, першого заступника голови комітету, 

визначаємося шляхом голосування. Хто проти? Утримався? Троє. Результати 

голосування: 18 – "за", проти – нуль, утрималось – 3. Участь в голосуванні 

бере 21 член комітету. Дякую.  

Тепер, шановні колеги,  з врахуванням всіх висловлених пропозицій і 

щойно проголосованої пропозиції, прошу підтримати проект порядку 

денного в цілому як проект, як  порядок денний. Прошу визначатись. Проти? 

Утримались? Результати голосування: 20 – "за", проти – нуль, утрималось – 

один. Рішення прийнято.  

Дозвольте перейти до розгляду питань порядку денного, зважаючи на 

пропозицію, яка була висловлена і підтримана Ігорем Алексєєвим, я 

пропоную розпочати нашу роботу саме з розгляду питань про надання згоди 

на затримання і арешт, оскільки запрошені поважні посадові особи, їм теж 

треба надалі працювати, в них багато роботи.  

Якщо немає заперечень, я тоді оголошую до розгляду питання щодо 

надання згоди на затримання та арешт, взяття під варту судді 
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Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юхимчука Руслана 

Степановича.  

Хочу вам доповісти, що Генеральний прокурор України звернувся 

відповідно до Голови Верховного Суду за підтримкою його подання щодо 

звернення до Верховної Ради на затримання та арешт відповідного судді. 

Голова Верховного Суду після розгляду цього подання підтримав його і 

звернувся офіційно до Верховної Ради. Тому, зважаючи на його присутність, 

я думаю, що надалі варто застосувати ту процедуру, яку ми зазвичай 

застосовуємо під час розгляду цього питання, – надати слово для виступу 

Голові Верховного Суду. Крім того, на засіданні комітету присутній, ми 

дякуємо, заступник Генерального прокурора, керівник Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, який теж, вважаючи на 

Регламент, матиме можливість висловити позицію прокуратури. Якщо він 

вважатиме за доцільне надати слово ще комусь з представників прокуратури 

або Національного антикорупційного бюро, то це його право. І ми, 

відповідно до нашого регламенту, таку можливість надамо. Оскільки суддя 

був запрошений, але не виявив бажання бути присутнім, я так розумію, що 

він теж перебуває в бігах, і фізично невідомо місце перебування, то ми не 

можемо дати йому слово. Після того, як відповідні посадові особи 

виступлять, кожен з членів комітету матиме можливість в межах 1 хвилини 

задати їм запитання, і 2 хвилини на відповідь. Надалі обговорення, до 3 

хвилин можливість виступити кожному члену комітету. 

Немає заперечень щодо такого порядку розгляду цього і наступного 

питань порядку денного? Немає? Хто за таку процедуру розгляду цих питань, 

прошу визначатись шляхом голосування. Одноголосно, 21 "за". Рішення 

прийнято, дякую. 22, до нас приєдналася Наталя Василівна Новак. Дякую, 

Наталя Василівна. Ні, 21, кажуть. Хтось напевне покинув, а Наталя Василівна 

приєдналась. 



9 

 

Дякую. Щоб не затримувати час, надаю слово Голові Верховного Суду 

Ярославу Михайловичу Романюку. Будь ласка, Ярослав Михайлович, до 3 

хвилин. Дякую. 

 

РОМАНЮК Я.М. Дякую, Руслан Петрович. 

Шановні народні депутати України! До Верховного Суду України за 

підписом Генерального прокурора України Віктора Шокіна надійшли 

матеріали, подання щодо надання згоди парламенту на затримання та арешт 

судді Сєвєродонецького міського суду Луганського області Юхимука 

Руслана Степановича. За матеріалами подання він підозрюється у вчиненні 

низки злочинів, частина 3 статті 368, частини 2 статті 375, частина 3 статті 

358 та частина 1 статті 263. Відповідно до матеріалів подання обставини 

справи наступні: працюючи суддею чотири роки тому він засудив одну особу 

до позбавлення волі за грабіж до 4 років позбавлення волі. Відбувати 

покарання був направлений в місця позбавлення волі, який після початку 

проведення Антитерористичної операції ці місця виявилися на території 

діяльності так званої Донецької народної республіки. Так звані органи, так 

званої правосуддя Донецької народної республіки прийняли рішення умовно 

достроково звільнити засудженого з місць позбавлення волі. Після 

звільнення він переїхав на контрольовану органами української влади 

територію, де був виявлений і прокуратура стала готувати документи, 

подання до суду для того, щоб визначити строк не відбутої частини 

покарання і за рішенням суду направити його до подальшого відбування 

покарання в місця позбавлення волі. Довідавшись про це суддя через 

посередника вийшов на засудженого і запропонував йому за 2 тисячі доларів 

вирішити його питання шляхом відмови в задоволенні подання прокуратури. 

Крім того, згадавши про те, що постановляючий вирок серед іншого наклав 

арешт на належний на належний засудженому транспортний засію 

автомобіль "Фольсфаген ширан" він запропонував ще додатково за 2 тисячі 

доларів зняти арешт з цього автомобіля, засуджений погодився. З цією метою 
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при сприянні суді і під його керівництвом було виготовлено заднім числом 

договір купівлі-продажу автомобіля, а також виготовлено від так званого 

покупця документ на адресу суду з проханням зняти арешт з автомобіля. 

Суддя без призначення справи досудового розгляду виготовив 

процесуальний документ, відповідно до якого одним документом зняв арешт 

з автомобіля, іншим документом відмовив у задоволенні подання прокурора 

про визначення строку не відбутої частини покарання і до направлення 

засудженого до подальшого відбування покарання в місця позбавлення волі. 

 Зібраними у справі доказами зазначається, в матеріалах подання, його 

вина доведена. Зокрема, під час обшуків було виявлено частину коштів, які 

на той час були помічені, вилучені в нього, в цього судді. На даний час він 

від органів досудового слідства скривається, перебуває в розшуку і це власне 

є підставою для того, щоб застосувати таку крайню міру запобіжного заходу 

до нього, як затримання та арешт.  

Отож, підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної 

вигоди за вчинення в інтересах того, хто вам надає неправомірну вигоду 

будь-якої дії з використанням наданої ним влади  вчинення службової особи, 

яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням неправомірної 

вигоди, тобто частина третя, статті 368 поставленої суддею за відома 

неправосудні ухвали з корисливих мотивів, тобто частина друга, статті 375 у 

підробленні іншого офіційного документу, який видається чи посвідчується 

іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такий документ, який 

надає права або звільняє від обов'язків з метою використання його 

підроблювачем чи іншою особою, вчиненого за попередньою змовою групи 

осіб, це частина третя, статті 358. І під час обшуку в нього також було 

виявлено бойові припаси, підозрюється у зберіганні та придбанні бойових 

припасів без передбаченого законом дозволу, що кваліфікується по частині 

першій, статті 263 Кримінального кодексу України. За таких обставин, 

вивчивши матеріали подання, я прийняв рішення підтримати його і вніс на 

розгляд Верховної Ради. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую, Руслан Михайлович. Заради протоколу 

зазначаю, що в засіданні бере участь 20 членів комітету, колега Помазанов 

покинув засідання.   

Назар Іванович, будь ласка, якщо ви вважаєте, в межах 3 хвилин ви 

можете висловити позицію Генпрокуратури. Дякую. 

 

ХОЛОДНИЦЬКИЙ Н.І. Дякую за слово.  

Шановні депутати, дійсно, головою Верховного Суду повністю 

обґрунтовано викладено всі обставини справи. Єдине, що можу так додати 

ще, попередня інформація, вказаний суддя намагався перший раз втекти в 

Крим. Але через суддівський імунітет  він не міг бути затриманий вже після 

виявлення злочину, і на даний час є інформація, що він перебуває, так 

співпало чи не співпало, він перебуває зараз в Ростові. Тому прошу, дійсно, 

подання підтримати, щоб ми могли, щоб правосуддя настигло цього 

хабарника, інакше не скажеш. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи вважаєте  за доцільне надати слово  комусь ще з 

представників  Генеральної прокуратури?  Ні. Дякую. 

В кого  з членів комітету  є до доповідачів запитання?  

Будь ласка, Сергій Міщенко. В межах однієї хвилини, Сергію. 

 

МІЩЕНКО С.Г. В мене одне тільки, єдине запитання. Я так розумію, 

що  5 листопада в його кабінеті були вилучені ці кошти. Сьогодні у нас 30 

березня. 5 листопада 2015-го  і 30 березня. Зрозуміле, так, питання? Просто я 

сам готував такі подання . Нам давали тоді, прокурорам,  2 тижні максимум, 

а  то і  5 днів, щоб ми підготували і на Верховну Раду подали ці документи. І 

ми всіх тоді суддів арештовували швидко, щоб вони не могли втекти. 

Зараз чомусь, з 5 листопада по 29 чи 30 березня  подання зараз тільки 

надходить. Я от цього не можу зрозуміти. Що змінилося у нас в прокуратурі? 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Назаре Івановичу, якщо можете, 

відповідайте.    

 

ХОЛОДНИЦЬКИЙ Н.І. 5 листопада, це було зареєстровано 

провадження, оскільки була  отримана інформація про намір  отримання 

хабара вказаним суддею. Посередника, який був посередником, затримали 22 

грудня. Тобто є провадження і були негласні слідчі дії для того, щоб  

закріпити. Потім суддя, після викриття його, раптово захворів, що часто 

буває. І  28 січня він був  оголошений в розшук. І коли він був вже 

оголошений в розшук в зв'язку  з його неявкою, було відповідні документи 

підготовлені. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. Вичерпна відповідь. 

Хто ще  хоче задати запитання?  Немає?  

Так, оголошується обговорення. Хто з членів  комітету вважає за 

доцільне взяти участь в обговоренні цього питання,  будь ласка,  до 3-х 

хвилин.  

Сергій Міщенко. 

А далі, хто з членів комітету?  

Ну, поки думають,  будь ласка, Сергій Григорович, до 3-х хвилин. 

 

МІЩЕНКО С.Г.  Шановні колеги, я невипадково задав це питання тому 

що у нас, на превеликий жаль, дуже багато випадків із народними 

депутатами і суддями, коли невчасно приходять ці подання. То щоб за нього 

голосувати, необхідно і всі підстави, і всі докази, і те, що я зараз ознайомився 

з цим поданням,   і те, що підтримує Верховний Суд, і вірно слідчі вказали, і 

прокурори  відносно доказової бази – тут у мене немає ніяких питань. У мене 

єдине питання: чого так пізно? Даже 22 грудня, вже і так уже це 3 місяці чи 4 

місяці, 4 місяці пройшло.  
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Тому я просто на майбутнє, да. Ми будемо підтримувати вас, тому що 

зрозуміло, що чим швидше ви це зробите, і чим ми оперативно будемо 

надавати таку згоду… Хоча процедуру треба витримувати, але процедуру 

можна зробити за 5 хвилин, а процедуру можна за 3 місяці зробити. А це дає 

підстави втекти чи в Крим, чи в Ростов, чи в Москву депутату чи судді. Це 

вам,… ну, я розумію, ви тільки починаєте цей процес. Ми готові з вами 

співпрацювати, допомагати, але це ж, кажучи, оце перший блін комом. Чесне 

вам кажу, перший блін комом. Зараз треба нам всім підтримувати, 

проголосувати, перейти зараз до цього одеського судді, те ж саме швидко 

зробити. Оце "швидко", от бачите, – він вчора відстрілювався, сьогодні – вже 

подання. Цього зловили 22 грудня – через 3 місяці подання. Чим 

відрізняється Одеса від Сєверодонецька? Це я вам просто на майбутнє. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, дякую, Сергію… 

 

МІЩЕНКО С.Г.  Нас за це звільняли в свій час. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій Григорвоич.  Ті часи, коли звільняли 

за такі речі, слава Богу, минули.  

Я тільки ще раз для стенограми. Я, можливо, неправильно зрозумів. 

Якщо неправильно, Назар Іванович мене поправить. 22 грудня йшла мова про 

посередника, який був залучений, а не про суддю. До судді добралися аж в 

кінці січня. Після того він зліг на лікарняне, і після свят…  

 

МІЩЕНКО С.Г. Руслан Петрович, вчора перестрілка була – сьогодні 

подання. При чом тут двадцять січня, 28 березня? Ну, при чом тут,  нашо оці 

дискусії? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просто звертаю вашу увагу, що слідство-слідство… 
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МІЩЕНКО С.Г. Це дає підстави втікти, що він і зробив, я прошу, майте 

на увазі. А ви виправдовуєте терміни. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я нікого не виправдовую. Просто слідство велося 

новоутвореним органом. І заступник Генерального прокурора, керівник 

Антикорупційної прокуратури, він тільки нещодавно приступив до 

виконання своїх повноважень. Тому звинувачувати його заднім числом, мені 

здається, що поки що зарано. Дай, Бог, щоб у нього успішно його праця 

тривала. І… 

 

МІЩЕНКО С.Г. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, так… Давайте не будемо. Тому я просто не хотів 

би дискусію, які були при нас, які при вас, при вас, при нас і все це питання, 

знаєте, для мемуарів.  Дякую.  

 

_______________.  (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, хто ще хоче виступити з членів комітету?  

(Загальна дискусія) 

Будь ласка, надійшла пропозиція від заступника голови комітету про 

те, що, оскільки члени комітету не бажають участь брати в голосуванні… Ой, 

вибачте, будь ласка, в обговоренні, поставити це питання на голосування. 

Підтримується така пропозиція?  

Хто за те, щоби підтримати відповідний проект висновку, 

підготовлений підкомітетом, про те, щоб визнати таким, що відповідає 

вимогам частини першої статті 220 Регламенту Верховної Ради України та 

може бути підтримане подання Генеральної прокуратури, підтримане та 

внесене Головою Верховного суду, про надання згоди на затримання та 

арешт судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юхимука 
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Руслана Степановича. Доповідачем від комітету в разі підтримки цього 

висновку пропонується визначити голову комітету.  

Хто за такий проект висновку, прошу визначатися шляхом 

голосування. Руслан Михайлович, порахуйте, будь ласка. Хто проти? Проти? 

Утримались? 20 – "за". Рішення прийнято одноголосно. Дякую.  

Наступне питання порядку денного, про яке ми домовились і включили 

до порядку денного, це відповідно подання Голови Верховного Суду щодо 

надання згоди на затримання та обрання запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою судді Малиновського районного суду міста Одеси 

БуранА чи БурАана, вибачте, не можу зараз сказати, Олексія Миколайовича.  

Відповідно пропонується застосувати таку ж процедуру розгляду цього 

питання. Надати Голові Верховного Суду можливість виступити до 3 хвилин, 

а далі надати слово заступнику Генерального прокурора або визначену ним 

особу, і після того – питання і обговорення цього питання. Хто за таку 

процедуру, прошу визначатись. Хто проти? Одноголосно. Рішення прийнято. 

Дякую. 

Будь ласка, Ярослав Михайлович, доповідь – до 3 хвилин.  

 

РОМАНЮК Я.М.  Дякую, Руслан Петрович.  

До Верховного суду України надійшло подання за підписом заступника 

Генерального прокурора України, керівника Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, в якому порушується 

питання про підтримку цього подання і звернення до Верховної Ради з 

проханням надати згоду на затримання та арешт, тобто зняти суддівський 

імунітет із судді Малиновського районного суду міста Одеси Бурана Олексія 

Миколайовича.  

Відповідно до матеріалів подання в провадженні судді Бурана 

знаходилася цивільна справа про стягнення боргу. Суддя Буран за 

попередньою домовленістю із посередником, а також представником 

позивача по справі, погодився постановити рішення за неправомірну вигоду. 
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Було передано 500 тисяч гривень неправомірної вигоди за ухвалення 

рішення. Рішення на користь заінтересованої постанови було ухвалено. Під 

час обшуку у судді по місцю його проживання було виявлено 120 тисяч 

гривень, які попередньо були помічені правоохоронними органами і були 

передані в подальшому через посередника судді.  

Зважаючи на те, що вчора під час затримання суддя застосував 

вогнепальну зброю, скрився від переслідування, і місцезнаходження його 

невідоме. А, залишаючись на волі, є ризик того, що він може впливати на 

інших підозрюваних, на потерпілих, на свідків по справі, може намагатися 

скрити сліди злочину, докази, які засвідчують його вину. Генеральний 

прокурор просить застосувати такий винятковий запобіжний захід, як його 

затримання і арешт.  

За наявних обставин я підтримую це подання. І прошу народних 

депутатів так само його підтримати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Ярослав Михайлович.  

Назар Іванович, бажаєте за доцільне щось доповнити? Будь ласка. До 3 

хвилин.  

 

ХОЛОДНИЦЬКИЙ Н.І.  Дякую, Голові Верховного суду, дійсно, 

викладено обставини. Ми не очікували, що суддя відкриє вогонь у відповідь, 

дійсно, це вперше таке. Слава Богу, що ніхто не постраждав. Але безнаказано 

це залишити, вважаю, що це не можна. Тому прошу підтримати вказане 

подання. Дякую.  

 

РОМАНЮК Я.М. Буквально два слова для уточнення.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так. Будь ласка, Ярослав Михайлович.  
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РОМАНЮК Я.М.  На цей момент повідомлено судді про підозру лише 

за однією статтею, частиною четвертої статті 368 –  це отримання хабаря. 

Іншим діям судді ще буде дано відповідну правову оцінку в процесі 

провадження слідчих дій.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, зрозуміло.  

Хтось ще від Генпрокуратури виступатиме? Ні.  

Будь ласка, хто має запитання до виступаючих в межах 1 хвилини, будь 

ласка, зголошуйтеся.  

Руслан Михайлович Сидорович. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Скажіть, будь ласка, є інформацію, де зараз цей 

суддя знаходиться? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це, я думаю, оперативна інформація. Я думаю, що… 

Якщо це оперативна, Назар Іванович, можете не відповідати. 

 

ХОЛОДНИЦЬКИЙ Н.І. Оперативна інформація про його 

місцезнаходження, вона зараз перевіряється. Но є інформація, що він 

намагався скоїти, крім цього, самогубство шляхом порізання собі вен. І ми 

зараз, ми його найдем, я думаю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дай, Бог, щоб живим і здоровим. Хто хоче ще 

задати запитання до доповідачів? Немає. Оголошую обговорення цього 

питання, до 3 хвилин. Будь ласка, члени комітету. Хто вважає за доцільне 

виступити, прошу ініціювати. Немає? Все зрозуміло однозначно? Якщо… 

(Шум у залі) Щойно внесена пропозиція перейти до голосування з приводу 

проекту висновку комітету. Чи є інші пропозиції? 

Тоді я підвожу риску під обговоренням. І прошу підтримати 

пропозицію проекту висновку комітету про те, щоб визнати таким, що 
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відповідає вимогам частини першої статті 220 Регламенту Верховної Ради 

України та може бути підтримане подання Генеральної прокуратури, 

підтримане внесене Головою Верховного Суду про надання згоди на 

затримання та арешт судді Малиновського районного суду міста Одеси 

Бурана Олексія Миколайовича. І визначити голову комітету в разі підтримки 

відповідного висновку доповідачем від імені комітету на пленарному 

засіданні Верховної Ради. 

Хто за такий проект висновку комітету, визначаємося шляхом 

голосування, будь ласка. Секретар, прошу порахувати. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто проти? Утримались? 1 утримався. Результати 

голосування: 19 – "за", проти – 0, утримався – 1,  рішення прийнято. Дякую 

запрошеним за участь в роботі комітету.  

Ми продовжуємо нашу… 

 

МІЩЕНКО С.Г.  Нам матеріали роздали. Наскільки я пам'ятаю, у нас 

окремі подання повинні бути на затримання, окреме на арешт. А тут одне 

подання, згода на затримання та обрання запобіжного… вигляді арешту. 

Окремі. На кримінальну відповідальність, на затримання, на арешт –  три 

подання.  

 

______________. (Не чути) 

 

МІЩЕНКО С.Г. А чого… Одним не можна. Тому що ось я читаю я ж… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  У нас… Я просто хочу… 
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МІЩЕНКО С.Г. Дивіться. 118 стаття Регламенту: подання про надання 

згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт 

народного депутата, затримання чи арешт судді, …………. При цьому щодо 

кожному виду запобіжного заходу подається окреме подання.  

 

______________. (Не чути) 

 

МІЩЕНКО С.Г. Заходу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна два слова. Значить, я поясню.  Подання 

окремо не потребується, а рішення приймається завжди окремо. Тобто будуть 

підготовлені два проекти постанови, і Верховна Рада двічі буде голосувати за 

це питання, як ми завжди це робим.  

 

МІЩЕНКО С.Г.  Мы должны два.  

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Два рази завжди голосуємо, завжди два рази.  

 

МІЩЕНКО С.Г. Правильно. Тому зараз треба поставити перше 

питання: голосування за затримання, постанова окрема, інша постанова за…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але це питання проекту постанови, а не висновку 

комітету, це різні речі. Дякую.  

Дякую запрошеним за участь ще раз.  

Це внесений Головою Верховної Ради України проект Закону за           

№ 4333 від 30 березня 2016 року. Вам щойно його роздали. Є термінове 

доручення його розглянути, оскільки ви знаєте прийняте рішення радою 

коаліції сьогодні це питання обов'язково розглянути на нашому комітеті, 
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оскільки воно завтра буде стояти першим чи одним з перших в порядку 

денному сесійного засідання.  

Я дуже коротко. Зі змістом подання… Немає Голови Верховної Ради, я 

так розумію, що і його представників немає. Дуже коротко. Пропонується 

внести відповідні зміни до низки законодавчих актів, зокрема Закону про 

Кабінет Міністрів, а також відповідно до Закону про правовий статус 

іноземців та осіб без громадянства, Закону про державну таємницю і про 

запобігання корупції.  

Мова іде про те, що, пропонує Голова Верховної Ради тимчасово з дня 

набрання чинності відповідно цього закону до 1 травня 2017 року, тобто на 

рік, на посаду міністра фінансів України, він хоче запропонувати, може бути, 

точніше, запропонований іноземець з числа колишніх глав членів уряду 

іноземних держав, який володіє державною мовою або розуміє її в обсязі 

достатньому для виконання службових обов'язків. Стосовно такого 

кандидата на пост міністра фінансів спеціальна перевірка пропонується, щоб 

не проводилася. Повноваження міністра фінансів призначено відповідно до 

цього закону, припиняється установами Конституції і  законом порядку, 

такий міністр також може бути звільнений з посади у зв'язку з не набуттям 

протягом одного року з дня призначення посади громадянства України. У 

разі набуття іноземця, якого призначеного міністром протягом одного року з 

дня призначення громадянства України. 

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А по кворуму що в нас? 

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кворум є, так. 17 засідання.  
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В кого які питання з приводу цього законопроекту? Будь ласка, Руслан 

Михайлович Сидорович і Наталія Василівна Новак.  

Прошу хоча б не покидати засідання, давайте обговоримо. Ну чого ми 

страусину політику займаємо? Один пішов, потім троє пішли, несерйозно. 

Як добре, що  може людина собі дозволити собі піти, я не можу 

дозволити, на жаль, бо нема першого заступника. Будь ласка, Руслан 

Михайлович.  

 

СИДОРОВИЧ Р.М.  Скажіть, будь ласка, це майже риторичне 

запитання, але, тим не менше, не вникаючи в суть законопроекту, це окреме 

питання. Як нам бути з позиціями регламенту, який визначають порядок 

розгляду відповідних законопроектів, тобто не сплив термін на подання 

альтернативного і так далі. Проблема стара, але я не можу про неї мовчати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам за абсолютно обґрунтовану позицію, за це 

ми вас цінуємо. 

Наталія Василівна, будь ласка. 

 

НОВАК Н.В. Мене лякає, що останнім часом ми пишемо такі закони 

сутиативні під людину, під проблему. Закон – це явище, скажемо, яке діяло і 

буде діяти постійно,  і яке визначено не для однієї людини, ні однієї посади, а 

для певного кола проблем чи для певного кола осіб. В даному випадку чітко 

ми кажемо фінансові менеджери і знайшли одного фінансового менеджера, і 

міністра фінансів. Тому я вважаю, що якщо ми хочемо залучати іноземців на 

посади в уряді, то, звичайно, ця проблема повинна була комплексно 

врегульована в законодавстві, так, яким чином ми їх залучаємо. І не тільки 

фінансові менеджери, це можуть бути менеджери в галузі транспорту, 

інфраструктури – абсолютно різні. Тут ми беремо вириваємо окремий 

випадок – і кажемо, що от тепер це буде законом. Я вважаю, що це 

абсолютно неприпустимо, такі речі в законодавчому полі України. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, я би не хотів коментувати, це є ініціатива Голови 

Верховної Ради. У мене немає підстав вважати, що це якесь ситуативне 

вирішення питання. Це його право законодавчої ініціативи, і він має, як і 

будь-який народний депутат, на внесення такого законопроекту. 

Будь ласка, Андрій Іллєнко. 

 

ІЛЛЄНКО А.Ю. Руслан Петрович, я останнім часом рідко беру слово. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це погано. Нам браку вашого слова. 

 

ІЛЛЄНКО А.Ю. Але я тут… ну, я не можу змовчати, тому що, ну, не 

можна уже просто підписуватись під те, що ми колонія і прохідний двір 

просто якийсь. Ну, є іноземець і є громадянин України. Він іноземець до того 

моменту, поки він не отримав громадянство України. З моменту, коли він 

став громадянином України, він уже не іноземець. Якщо він не хоче здавати 

свій паспорт, то, вибачте, він не може бути громадянином України, у нас в 

Конституції одне громадянство. Ми не можемо допускати виключень в таких 

питаннях, тим більше коли мова йде про державну таємницю і так далі. Я 

переконаний, що людина, яка хоче стати громадянином…  Нема питань, 

може бути ситуація, коли громадянин іноземної держави йде в Україну, стає 

громадянином України, але він має здати свій паспорт. Тоді він показує, що, 

дійсно, він всерйоз сюди приходить. Він приходить сюди і розуміє, що він не 

може, якщо раптом щось піде не так, потім сів на літак – і він уже все, забув 

про Україну, живе… вернувся. Він, якщо уже сюди приходить, то він має 

сюди приходити і не залишати за собою запасний варіант у вигляді паспорту 

тої країни, звідки він приїхав. Або тоді давайте прямо говорити, що треба 

змінювати Конституцію. Але я, наприклад, категорично проти подвійного 

громадянства. 
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Тому я вважаю, що, ну, це… ми маємо поважати себе. Я розумію, що 

уже сьогодні Україну опустили нижче плінтуса і керують нами телефоном з-

за кордону. Ну, це вже просто треба мати саму повагу до себе. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за вашу позицію. 

Хто ще хоче висловитись? Будь ласка, Василь Іванович Німченко. 

Тільки кнопочку натисніть, будь ласка, Василь Іванович. Дякую. 

 

НІМЧЕНКО В.І. Де вона там, де… вот ближе, та не работает. Да-да, ну, 

это для солидности.  

Друзья мои, я, немного имею опыт, скажу вам. У нас когда-то работало 

в Кабинете Министров 16 советников, прибывших из-за рубежа, которых 

хотели потом ввести в институты власти. И второе. Первым замом 

Национального банка в Украине был иностранец. Я тогда вам напомню, чем 

мы закончили, – 98 год, обвалом, помните, нет? Помните? И я не хотел бы, 

чтобы вот это, шли… И надо сегодня признать, мы как комитет правовой, 

будем так его называть, и тем более еще и правосудия, обеспечения 

правосудия. Мы должны четко исходить, что мы вошли не только в 

политический кризис, мы вошли в кризис конституционный. Это намного 

страшнее, поверьте. Что мы делаем? Потому что вошел Гройсман, он любит 

Украину, я это знаю, писали на плакатах. Но вопрос же в другом. Мы – 

Комитет правовой политики. Я хотел бы, уважаемый председательствующий, 

мы еще дальше пойдем, вы посмотрите, что сюда нам несут. Нам предлагаю 

"злодії в законі" в законодательном порядке закрепить. Я подарю комитету 

книжку жаргонов, понимаете, вот в чем вопрос. Написано: "злодії в законі", 

ну, вот… Поэтому я, я прошу вообще-то вопрос этот не рассматривать. И тот, 

и этот тем более. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Василь Іванович. 
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_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто хоче ще висловитись? 

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, це обговорення. Будь ласка,да.  

Будь ласка, Руслан Михайлович.  

 

СИДОРОВИЧ Р.М. У мене просто було спочатку запитання в плані 

виступу в обговоренні. Значить, по-перше, власне, те, що цей законопроект 

фактично суперечить Конституції. Друге питання, абсолютно насправді 

незрозуміло з точки зору мети прийняття цього закону. Тобто наразі в нас є 

діючий Кабінет Міністрів, діючий Прем’єр-міністр і діючий міністр фінансів, 

який, до речі, теж є станом на сьогодні громадянином іншої країни. 

Відповідно до Конституції подвійне громадянство не допускається, тому це 

ще одна додаткова проблема.  

 

_______________. (Не чути)  

  

СИДОРОВИЧ Р.М. Ні, потрійне. Ігор Валерійович, коли сказав, що 

воно ж не заборонено, заборонено тільки подвійне. 

Тому насправді цей законопроект суперечить всім мисленим і не 

мисленим нормам, він суперечить логіці нормотворчій, він порушує порядок 

процедури голосування. До речі, за результатами, нагадаю всім, українського 

тижня в євро-парламенті були напрацьовані зміни до регламенту роботи 

Верховної Ради, які мали б провести роботу Верховної Ради до якогось 

елементарного здорового глузду.  

І цей сам законопроект, і процедура його розгляду, вони, очевидно, що 

виходять і за межі правового поля, і за межі здорового глузду. Тому тут не 
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принципово чи ми перебуваємо в коаліції, чи ми не перебуваємо в коаліції, 

ну, є якась межа нормотворчої техніки, яку, на мою точку зору, переходити 

не можна. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую, Руслан Михайлович. Дякую вам за 

позицію.  

Хто ще хоче висловитися? Будь ласка, Сергій Григорович, да? Сергій 

Міщенко. 

 

МІЩЕНКО С.Г. Шановні колеги, ми розуміємо, що це не юридичний, а 

політичний документ. І хто є, дійсно, правником, ніколи за це не проголосує, 

особисто я не буду голосувати за це. Наші колеги дуже чітко і ясно дали 

зрозуміти, що це не тільки порушення Конституції, це, дійсно, правовий 

нігілізм, але це правовий документ. Підстави для цього документу буде 45 

депутатів, після цього звернутися в Конституційний Суд, якщо він буде 

проголосований у Верховній Раді. Тому давайте зараз поставимо на 

голосування, якщо тут є більшість для політичних рішень, ми голосуємо, 

тому що все рівно яке буде голосування, головне, щоб зал проголосував, і не 

тягнемо час, ідемо далі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Геннадій Ткачук. Включіть, будь 

ласка. Дякую. 

 

ТКАЧУК Г.В.  Я думаю, що у нас вже є прикрі інциденти з тими, хто 

сьогодні працював в уряді, вони не зняли з себе громадянство, тобто вони, 

користуючись прогалинами в законі, сьогодні є незрозуміло як, і не 

громадянина України вони не прийняли. Я маю на увазі міністра економіки 

та розвитку, інші. Вони розповідають нам про те, як треба розбудовувати, як 

потрібно любити країну. В той час у них вже є запасний аеродром і білети на 

зворотній рейс. Тому я думаю, в Україні дійсно багато патріотичних і 
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прагматичних людей, які можуть розбудовувати країну. Тому я думаю, треба 

ставити це питання на голосування, сьогодні проголосувати, внести це в зал 

і… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую, зрозуміло.  

Хто ще? Немає? Надійшла пропозиція поставити це питання на 

голосування.  

Якщо можна, Геннадій Віталійович, виключіть кнопочку, бо фонить 

трішечки десь. А, дякую.  

Хто за те, щоб підтримати відповідний проект висновку 

запропонований про те, щоб рекомендувати Верховна Раді за результатами 

розгляду в першому читанні прийняти законопроект за основу, прошу 

визначати шляхом голосування. 7.  Хто проти? 7. Хто утримався? Результати 

голосування: 7 – "за", 7 – проти, утримались троє. Рішення не прийнято. 

Відповідно… (Шум у залі) 

Почекайте, Андрійовичу, ну, будь ласка, ну, дайте. два президентські 

закони ми третій раз уже відкладаємо. Ну, будь ласка, вони як невідкладені 

стоять по… Це ж МВФівські два закони, будь ласка. Я дуже прошу, хоча б 

оці два, да.  

Рішення не прийнято, через те ми будемо інформувати парламент. Хай 

сесійна зала визначається.  

Два закони, це про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

запровадження системи автоматизованого арешту коштів у цивільно-

господарському судочинстві (номер 3768). Президентський, визначений 

невідкладним. Вже місяць ми його розглядаємо. І другий, про внесення змін 

до деяких законодавчих актів щодо запровадження наказного провадження в 

цивільному та господарському судочинстві за номером 3769.  

Є заступник міністра Антон Янчук. Готові, Антон? Якщо можна, дуже 

коротко по двох позиціях, і ми будемо розглядати їх разом. Дякую. 
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ЯНЧУК А.В. Шановні народні депутати, доброго дня. По першому з 

двох вказаних головуючим проектів, 3768. Проект Закону про запровадження 

системи автоматизованого арешту коштів в цивільному та господарському 

судочинстві. Про що, власне, йдеться? Йдеться про законодавчі 

нововведення, які дозволять спростити та мінімізувати доступ людини до 

процесу арешту коштів як засобу забезпечення позову у цивільному та 

господарському судочинстві. Зрештою, після втілення в життя системи, про 

яку йдеться у цих законопроектах. арешт коштів може стати можливим 

протягом хвилин з моменту винесення ухвали, а не протягом тижнів, як це 

відбувається наразі. 

Проект складений за сприяння Міжнародного валютного фонду з 

метою виконання зобов'язання у Меморандумі Міжнародного валютного 

фонду та України. Проект пройшов Раду з питань судової реформи при 

Президенті України. 

Другий проект закону: щодо імплементації в процесуальне 

законодавство інституту електронного наказного провадження. Мова йде про 

виокремлення окремої, вузької категорії справ про стягнення заборгованості 

за письмовими правочинами у електронне провадження, провадження, яке 

відбувається виключно електронними засобами з високим ступенем захисту, 

з використанням електронних цифрових підписів за умови обов'язкової 

реєстрації учасників цього провадження на доменах Державної судової 

адміністрації, що, зрештою, дозволить розвантажити суди від великої 

кількості справ, де, власне, немає спорів, і відповідно підвищить 

ефективність відправлення правосуддя.  

Знову ж таки, цей проект розроблений на виконання вимог в 

Меморандумі України та Міжнародного валютного фонду, так само за 

сприяння експертів Міжнародного валютного фонду. І так само він пройшов 

Раду з питань судової реформи при Президенті.  
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Дуже прошу підтримати. Позитивного рішення комітету з цього 

приводу безпосередньо очікує Моніторингова Місія МВФ, яка наразі 

перебуває в Україні. Дуже дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую заступнику міністра. 

Голова судової адміністрації хоче висловитися? Будь ласка. Холоднюк 

Зеновій Васильович, будь ласка. 

 

ХОЛОДНЮК З.В. Дякую, Руслан Петрович. 

Шановні народні депутати, є просто редакційного плану пропозиції. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. До якого? 

 

ХОЛОДНЮК З.В. До проекту Закону про електронне наказне 

впровадження у цивільних господарських справах, тобто сама стаття 

називається "Автоматизована система електронного наказного 

впровадження". А далі по тексту йде в автоматизованій системі 

документообігу суду, тобто немає такого поняття "документообігу суду". 

Пропонується "документообігу суду" прибрати, а замість нього написати 

"електронного наказного впровадження".  

І пропонується, іде мова про електронний суд, стаття 90 теж тут 

електронний судовий наказ викладається суддею в двох примірниках, один з 

яких оформлюється письмово в електронній формі. Тобто йде мова про те, 

щоб виключити взагалі будь-які бумажні носії, виключно все в електронних 

носіях. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кабмін підтримує такі пропозиції?  

 

_______________. Ми абсолютно не заперечуємо, вони можуть бути 

враховані, вони виключно вносять редакційні уточнення. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Запитання до доповідачів. Хто хоче виступити в 

обговоренні? Будь ласка, Сидорович Руслан Михайлович. Давайте в межах 

хвилини, якщо можна, Руслан Михайлович? 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Ні, я в межах хвилини явно не встигну. Я буду 

категорично проти, щоб ці два закони розглядалися разом і голосувалися 

разом. Тому що це є два абсолютно різних законопроекти, які мають спільну 

лише ширму, а насправді у своїй суті є дуже різними. Я б просив членів 

комітету зараз бути дуже уважними.  

І в мене є одне дуже серйозне запитання до всіх. Хто з присутніх членів 

комітету читав цей законопроект, окрім голови, тому що я знаю, що Руслан 

Петрович дуже уважно все вичитує, це я говорю без сарказму? Ці 

законопроекти, незважаючи на їхню хорошу ідею, там ідея дійсно хороша, 

сам принцип, який закладається, сама думка, вона дійсно є позитивною, я її 

підтримую. Але реально так, як вони є виписані, якщо ми говоримо про 

автоматизовану систему арешту коштів, мною, спільно з різними 

юридичними експертами, середовищами, в тому числі з участю суддів 

першої інстанції, багатьма. Було проведено не один круглий стіл. Я вам хочу 

сказати, що запровадження такої системи внесе такий дикий дисбаланс і 

хаос, що ми собі просто навіть близько не уявляємо наслідки прийняття цих 

законопроектів. Це є питання перше. 

Питання друге. Це, до речі, я як член Ради з питань судової реформи 

уже неодноразово звертав увагу. Я не розумію відверто, хто недопрацьовує, 

тому що це очевидно, що є недопрацювання рівня технічних працівників. Це 

є незістиковка тих законопроектів, які стосуються одних і тих самих сфер. 

Нагадаю, що в нас в парламенті знаходиться на розгляді комплексних два 

законопроекти: 2506а і 2507а, які передбачають комплексну реформу 

системи виконавчого провадження. Дані законопроекти передбачають 
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внесення змін в діючу систему законодавчого поля, які регулюють виконавче 

провадження. 

Я абсолютно не розумію такого підходу, який не передбачає 

комплексне вирішення проблем, а створює лише нові. Тому я вважаю, що 

розгляд цих законопроектів є категорично не на часі. Їх необхідно вернути на 

доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи, зробити їх такими, які 

будуть дійсно дієві і будуть працювати. І після того розглядати в рамках 

нашого комітету. Тому що прийняття в тій редакції, яка тут є, навіть за 

основу не дасть нам можливості їх привести до відповідності між першим і 

другим читанням. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Руслан Михайлович.  

Будь ласка, Сергій Григорович Міщенко. Якщо можна, трішки 

оперативніше. Буду безмежно вдячний. 

 

МІЩЕНКО С.Г. Шановні колеги, я думаю, що ми перейдемо до 

голосування, до цього, да. Я теж спілкувався з суддями. Більшість суддів 

бояться цього. Чому? Тому що це нова система, яка,… ну, з якою вони не 

знайомі. І технічно вони просто не готові до цього. Але їм треба буде 

вчитися. Якщо ми кажемо про те, що вони бояться, і цього робити не треба, 

то ми тоді давайте не запроваджувати нові реформи. Не будемо нічого 

робити, і тоді ця боязнь новизни, вона переможе все. І тому ми будемо 

сидіти, я вибачаюсь, в одному місці, да, і нічого проводити.  

Тому я вважаю, що нічого страшного, в перехідний період щоб вони 

навчились, я думаю, що їх навчать це робити, правильно вносити ці зміни, 

технічне їх навчання повинно бути, і технічних працівників, які ці будуть 

накази і все інше це робити в електронному вигляді. Це ж електронний, це не 

паперовий обіг, це електронний обіг буде. Це дуже зручно буде. 

Тому я вважаю, що ці законопроекти на часі, доречні, їх треба було 

раніше приймати. Тому я буду голосувати за ці законопроекти. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Дозвольте мені одну репліку сказати, Руслан Михайлович. Справа в 

тім, що я би тут не звинувачував когось з працівників Кабінету Міністрів чи 

конкретно Міністерство юстиції в недоопрацюванні, як ви сказали, на 

технічному рівні. Ну, не хотів би зараз їх ображати такими термінами. 

Справа в тім, що вони сумлінно виконали свою частину роботи: вони 

запропонували зміни до чинної редакції. Вони ж не можуть 

підлаштовуватися під те, що парламент чомусь, незважаючи на те, що наш 

комітет відповідні рішення прийняв ще три місяці тому, не знаходить 

можливість розглянути цей законопроект у другому читанні, хоч це один з 

маяків Міжнародного валютного фонду. Ну, така вже ситуація в парламенті.  

Але я абсолютно логіку вашу сприймаю. Більше того, я вважаю, що ми, 

якщо ви доручите мені, будемо ініціювати перед керівництвом парламенту 

те, що такого роду законопроекти можуть розглядатися тільки в тому 

випадку, якщо буде остаточно прийняте рішення щодо законодавства про 

виконавче провадження. І тоді… да, і попередня така домовленість є. І тоді 

ми можемо під час розгляду в другому читанні вносити відповідні зміни вже 

в чинну редакцію закону. Але сьогоднішнє голосування вкрай важливе, 

оскільки ви знаєте, що в рамках і зараз візиту Президента відбудеться ціла 

низка перемовин МВФ, і є тут Місія, яка знаходиться і яка чекає на якісь 

рішення з приводу цих законопроектів, яка не розуміє, чому вони в комітеті 

вже півроку лежать – і комітет не спромігся навіть їх попередньо розглянути. 

Тому я би просив все ж таки підтримати проект висновку, а надалі, я 

вам обіцяю, що ми без комплексного вирішення цього питання не будемо 

ініціювати. І, повірте мені, сесійна зала сприйме нашу логіку. Принаймні 

попередньо така була домовленість і з Міністерством юстиції, і з 

Адміністрацією Президента. 

Хто за такий проект висновку, будь ласка, прошу підтримати про те, 

щоб цей законопроект, і другий, і другий, підтримати за основу. Прошу 
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визначатись. Хто за те, щоб законопроект 3768 рекомендувати прийняти за 

основу, прошу голосувати. Ні. Хто проти? Один. Хто утримався? Два. 

Результати голосування: 15 – "за", проти – 1, утрималося – 2. Скільки в нас 

членів? Хтось не взяв участь у голосуванні. Двоє не взяло. Рішення 

прийнято.  

Хтось не взяв участь у голосуванні, у нас участь в голосуванні вже бере 

20 членів комітету, до нас приєдналися колеги Алексєєв, Сторожук і Ємець. 

Ні, 19, покидає нас Іллєнко. 

Другий законопроект 3769. Хто за те, щоб підтримати і цей 

законопроект за основу, визначаємось шляхом голосування. Прошу 

порахувати.  Проти? Утрималися?  

Ні, ну ми ж тільки що обговорили, Руслан Михайлович.  

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Ще раз доповідь Міністерства юстиції...  

Рішення прийнято. 

Наступне питання порядку денного, як ми визначаємось. Давайте хоча 

б конституційність проголосуємо. Нема запитань?  

Шановні колеги, Сергій Григорович пропонує його закон розглянути і 

сам пішов. 

Хто в нас, скільки в нас чоловік? 17. Хто за те, щоб розглянути 

законопроекти всі, які є в порядку денному, будь ласка, визначаємось. Ні, 

пакетом вже ніякого не буде, бо ви ініціюєте, а потім мене в суд тягає 

перший заступник, я ж не хочу, щоб таке було. 

 

_______________. Я ваше прізвище… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Конституційний, між іншим. Да, будь ласка. Я ж 

читаю вашого друга Волоха.  
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Будь ласка, хто має… Який зараз законопроект пропонується 

розглянути, проект Закону про безоплатну правову допомогу.  

Будь ласка, Ігор Алексєєв, 3348. 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Дякую, Руслан Петрович…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, вже 16. 

Дякую за натхнення. Дуже дякую.  

Засідання оголошую закритим, оскільки відсутній кворум.  

 

 


