
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань правової політики та правосуддя 

02 червня 2016 року 

Веде засідання Голова Комітету КНЯЗЕВИЧ Р.П. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так чути мене? Доброго ранку. Так чути мене?  

Я перепрошую, в нас завжди організаційно-технічні труднощі з точки 

зору нашої організації роботи. Сподіваюсь, що зараз ситуація виправиться. 

Буквально щойно продзвонили, нам не вистачає для того, щоб розпочати 

нашу роботу, трьох членів комітету. Двоє з них вже на території Верховної 

Ради, обіцяють підійти в межах однієї хвилини. Одного чекаємо, він в дорозі, 

десь в тисняві київського ранку. Сподіваємося, що в найближчий час це 

питання ми виправимо. Бо, за нашою інформацією, все ж таки є бажання 

з'явитися на комітет, дуже сподіваюся. Дякую.  Одну хвилинку буквально. 

 

(Після перерви) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго ранку, шановні колеги. У нас на зібранні 

присутні 17 членів комітету, що відповідно до Закону  "Про комітети 

Верховної Ради України" дає змогу розпочати засідання комітету. І я 

оголошує чергове, перенесене з вчорашнього  запланованого дня на сьогодні, 

засідання комітету  відкритим.  

Кажуть мені, що вже нас 16. Ми не можемо… Валерій Писаренко 

покинув наші ряди, і тому мусимо знову взяти паузу. Вибачте, будь ласка. 

(Шум у залі) Зробили мені зауваження, що немає. Я ж не хочу… Ви ж 

розумієте, наскільки чутливий зараз момент, особливо в частині 

конституційних змін конституційна процедура має бути дотримана, щоб 

відбулось засідання комітету повноцінне. (Шум у залі) 

Немає.  Добре. Вибачте. Давайте ще тоді паузу і  будемо чекати.  
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(Після перерви) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … колега Македон, дуже дякую, Юра. 

Для протоколу: у нас достатньо членів комітету, щоб продовжити 

роботу засідання нашого комітету. 

Дозвольте мені перед тим, як ми розпочнемо нашу роботу, 

запропонувати кандидатуру Дмитра Анатолійовича Сторожука, він хай ще 

відчує смак роботи в комітеті, на посаду секретаря засідання комітету, 

оскільки вкотре з поважних причин відсутній секретар комітету Андрій 

Лозовой. Якщо немає інших пропозицій, прошу підтримати пропозицію 

голови. Прошу визначатися. Хто – "проти"?  "Утримався"?  17 – "за". 

Рішення прийняте одноголосно.  

Дмитро Анатолійович, я вас вітаю і прошу приступити до повноважень 

секретаря засідання  комітету. 

Шановні колеги,  як ви знаєте,  за дорученням Голови Верховної Ради  

сьогодні комітет уповноважено розглянути на своєму засіданні  два питання, 

які стоять першими  на порядку денному сесійного засідання  відповідно до 

рішення Погоджувальної ради, а саме, питання, з опрацювання яких  

головним є наш Комітет з питань правової політики і правосуддя. Це 

питання: проект Закону про внесення змін до Конституції України  за 

реєстраційним номером  3524 (щодо  правосуддя), розгляд  якого  відповідно 

передбачений і щодо нього має бути сьогодні рішення парламенту про його 

прийняття. І відповідно  імплементаційний закон в  розвиток  певних  змін   

до Конституції, які передбачені Законом 3524, за реєстраційним номером  

4734, проект Закону про судоустрій і статус суддів, який  внесений теж 

суб'єктом права  законодавчої   ініціативи Президентом України  і відповідно 

до Конституції визначений як невідкладний. А отже, ми зобов'язані  сьогодні   

розглянути і парламент  відповідно до  вимог Конституції  мусить сьогодні і 

цей  закон розглянути на сесії Верховної Ради.  
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Якщо немає заперечень, просив би  за такий проект порядку денного  

проголосувати за основу. Хто – "за", прошу визначатись. Проти? 

Утримались?  Вибачте,   "за" – 16, "проти" – 0, "утримався" – 1. Рішення 

прийняте.  

Заради протоколу зазначаю, що  до нас  приєднався наш колега Валера 

Писаренко  і у нас  в засіданні бере  участь  18 членів комітету.  

Якщо немає заперечень, я би в цілому запропонував комітету 

затвердити, прийняти за основу проект порядку денного. Хто – "за", прошу 

визначатись. Проти? Утримались? Результати голосування: 17 – "за",  

"проти" – 0,  1 – "утримався". Рішення прийняте. Дякую. 

Дозвольте одразу перейти  до першого питання проекту Закону  про 

внесення змін до  Конституції України (щодо  правосуддя) (реєстраційний 

номер 3524). Суб'єкт права законодавчої ініціативи – Президент України. 

За браком  часу  чи  є сенс мені переповідати всю історію   прийняття 

цього закону, включення його до порядку денного, направлення його до  

Конституційного Суду, щодо висновку Конституційного Суду щодо 

попереднього схвалення? Немає. Я тоді  хронологічно  хочу нагадати, що 

після того, як Конституційний Суд надав висновок Верховній Раді, що 

зазначений проект Закону  про внесення змін до  Конституції  не суперечить 

положенням  157 та 158 статей Конституції і не знайшов жодних застережень 

щодо  його невідповідності іншим статтям Конституції, відповідно до Закону 

про Регламент 2 лютого Верховна Рада  України прийняла рішення  про  

схвалення зазначеного проекту закону, попереднього  схвалення зазначеного 

проекту закону  244 голосами. І відповідно  до Конституції на наступній сесії 

парламент отримав право прийняти рішення про прийняття даного 

законопроекту  як закону.  

Суть законопроекту нам відома. Я не бачу сенсу щ раз переповідати 

фабулу. Але в будь-якому випадку я хочу сказати, що проект висновку 

комітету… підкомітету, який вам розданий, передбачає рекомендацію 
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парламенту, поданий Президентом України як невідкладний проект Закону 

про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя за реєстраційним 

номером  3524 в редакції 26 січня 2016 року прийняти остаточно як закон. 

Якщо дозволите, я на цьому хочу зупинити свою промову коротеньку і 

оголосити обговорення цього питання, щоб всі бажаючі ще раз мали нагоду, 

не тільки члени комітету, а й запрошені на засідання комітету, висловитися з 

цього питання.  

Принагідно зазначаю для протоколу, що участь в роботі комітету бере 

голова Верховного Суду України Ярослав Михайлович Романюк, голова 

Ради  суддів Валентина Семененко, заступник голови Адміністрації 

Президента Олексій Філатов, і був десь міністр юстиції Петренко. Кажуть, 

що вийшов на хвилинку, але він десь знаходиться… (Шум у залі) Десь на 

фракції через двері. Зараз він буде.  

Якщо немає  заперечень, я просив би перейти до стадії обговорення 

цього питання. Нагадую членам комітету, що відповідно  до Закону про 

комітети ми маємо трьоххвилинний регламент для обговорення цього 

питання.  

Будь ласка, прошу зголошуватися бажаючих виступити. Зараз-зараз, 

Ярослав Михайлович. Обов'язково вам слово дамо. Я поки що звертаюся до 

членів комітету: чи є…  

А! Вибачте, будь ласка, Зиновій Васильович Холоднюк, теж голова 

Державної судової адміністрації присутній, я просто вас не побачив. Вибачте, 

до протоколу.  

Хтось із членів комітету хоче виступити? Не хоче ніхто.  

Будь ласка, запрошених просить слово голова Верховного Суду, я 

думаю, ми дамо йому можливість висловитися. Хто ще із запрошених? І 

голова Ради суддів.  

Будь ласка, Ярослав Михайлович. До трьох хвилин, якщо можна, був 

би дуже вдячний.  
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РОМАНЮК Я.М. Дякую, Руслане Петровичу.  

Навряд чи мені вдасться висловитися в рамках трьох хвилин. Прошу 

дозволити трошки більше. Насамперед, хочу подякувати… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, будь ласка!  

 

РОМАНЮК Я.М. Подякувати комітету за запрошення для участі в 

роботі комітету і висловити точку зору Верховного Суду України щодо 

надзвичайного життєво важливого для нас законопроекту. Позиція 

Верховного Суду України сформована офіційно. Вчора відбулося засідання 

пленуму Верховного Суду України, на якому ми детально обговорили 

положення законопроекту і затвердили висновок Верховного Суду, правовий 

висновок, який направили на  адресу комітету і який оприлюднений на сайті 

Верховного Суду України. Висновок наш зводиться до того, що  

законопроект містить цілу низку позитивних моментів, зокрема, ми 

акцентуємо увагу на тому, що ми вітаємо перехід судової системи України до 

трьох рівнів. Ми вважаємо дуже правильним закріплені в пункті 17 

"Перехідних і прикінцевих положень" цього законопроекту положення, 

відповідно до якого судді... 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. ... ми обговорюємо поки перше питання. Ви, я так 

розумію, хочете  виступити в 4734 законопроект? 

 

РОМАНЮК Я.М. Верховний Суд вчора робив висновок щодо  4734. Я, 

власне, з цього приводу хотів виступити. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Це буде наступне питання.  

Дякую, Ярослав Михайлович. 

Голова ради суддів, будь ласка. 

 

СІМОНЕНКО В.М. По саме по Конституції - одну хвилинку. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. 

 

СІМОНЕНКО В.М. Ми, безумовно, всі позитивні моменти в 

Конституції бачимо, вони потрібні для прийняття. Конституційний Суд надав 

позитивний  висновок і ми повністю підтримує цю...  позиції, які висловлені 

в Конституції і, зокрема, і сьогодні ще члени Ради суддів висловилися на 

підтримку цих положень. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую, Валентина Миколаївна. 

Хтось хоче ще з присутніх? Олексій Валерійович? Пане міністр, з 

приводу конституційних змін  хочете позицію уряду висловити? 

 

ПЕТРЕНКО П.Д. Позиція уряду дуже чітка: конституційні зміни…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо можна, ближче десь до трибуни або до 

мікрофону, як вам зручно. 

 

ПЕТРЕНКО П.Д. Позиція уряду чітка: конституційні зміни треба 

приймати і запускати процес судової реформи. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дуже чітко, лаконічно, як завжди, влучно. 

Олексій Валерійович, ви не бажаєте? І, якщо можна, від суб'єкта права 

законодавчої ініціативи позицію. 
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ФІЛАТОВ О.В. Дякую, пане голово. 

 Я думаю, що позиція Президента з цього приводу очевидна, він є 

суб'єктом ініціативи в цьому питанні і вважає необхідним і вже давно 

назрілим питання голосування у другому читанні змін до Конституції та їх 

остаточного прийняття. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Якщо немає інших заперечень, я тільки ради протоколу зазначаю, що 

участь в засіданні вже бере 19 членів комітету. До нас приєднався колега 

Володимир Мельниченко. 

Які пропозиції з приводу того проекту висновку, який попередньо 

схвалений підкомітетом і запропонований комітетом? 

 

АЛЄКСЄЄВ С.О. Ставити на голосування.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Надійшла пропозиція від заступника голови комітету 

Сергія Олеговича Алєксєєва зазначений висновок підкомітету запропонувати 

комітету підтримати. 

Є інші заперечення, застереження, пропозиції щодо висновку 

підкомітету? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Голосуємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає. Якщо немає, надійшла пропозиція поставити 

на голосування.  

Я тоді на вимогу членів комітету ставлю на голосування проект 

висновку комітету вже про те, щоб рекомендувати Верховній Раді України 

поданий Президентом України як невідкладний проект Закону про внесення 
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змін до Конституції щодо правосуддя (за реєстраційним номером 3524) в 

редакції від 26 січня 16-го року прийняти остаточно як закон. доповідачем з 

цього питання пропонується визначити голову комітету. 

Хто підтримує зазначений висновок комітету, прошу визначатись 

шляхом голосування. 

Пане секретар засідання, прошу порахувати голоси. 

Скільки? 

 

СТОРОЖУК Д.А. 16. (Загальна дискусія) 

17. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 17 – "за". Хто – проти? Проти – 0. Хто утримався? 

Двоє утримались. 

Результати голосування: 17 – "за", "проти" – 0, двоє – "утримались". 

Рішення прийнято. Дуже вам дякую. 

Наступне питання проект Закону про судоустрій і статус суддів 

(реєстраційний номер 4734) суб'єкт права законодавчої ініціативи Президент 

України. 

Присутній представник Президента України заступник Голови 

Адміністрації  Олексій Валерійович Філатов.  

Олексій Валерійович, якщо можна, фабулу законопроекту для 

протоколу з трибуни комітету, дуже дякую. Регламент 3 хвилини, але якщо 

вам буде потреба його розширити, то, будь ласка, ми будемо іти вам на 

зустріч. Дякую.  

 

ФІЛАТОВ О.В. Доброго дня ще раз. Шановний пане голово, шановні 

члени комітету, я буду намагатися зекономити регламент і хочу просто 

коротко нагадати, що в лютому минулого року ви підтримали на комітеті, і 

Верховна Рада ухвалила Закон "Про забезпечення права на справедливий 
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суд" і цей закон зробив для початку руху по шляху судової реформи те, що 

можна було зробити без змін до Конституції. а саме: були перезавантаженні 

Вища рада юстиції, Вища кваліфікаційна комісія суддів, сформовані за 

новими прозорими правилами, забезпечена їх незалежність і повна 

деполітизація. Була поновлена роль Верховного Суду, була запущена 

процедура кваліфікаційного оцінювання суддів, яка спрямована на оновлення 

та очищення суддівського корпусу. Цей закон свою функцію виконав, але 

зараз  потрібні більш фундаментальні зміни і саме ці зміни мають бути… 

шлях до них має бути відкритим змінами до Конституції в частині 

правосуддя. 

Законопроект 4734, який запропонований на ваш розгляд, спрямований 

на імплементацію цих конституційних змін. Він передбачає, по-перше, 

посилення відповідальності судової влади, детально регулюються підстави 

для притягнення судді до відповідальності, визначаються санкції, 

пропорційні порушенням, обмежується в розвиток конституційних положень 

суддівський імунітет до функціонального. 

Друга позиція – створюється новий Верховний Суд. Давно 

дискутується питання переходу з чотирьохланкової системи до 

трьохланкової системи, відповідно до загальноприйнятих європейських 

стандартів і саме цей законопроект реалізує цю пропозицію. Таким чином 

створюється новий Верховний Суд з новим складом, новою структурою, 

новими функціями: функцією як касаційної інстанції, так і функцією 

уніфікації, забезпечення єдності та сталості судової практики. 

Третя позиція. Закон передбачає створення нових спеціалізованих 

судів, але не як судів касаційної інстанції, як вони існують сьогодні, а як 

спеціалізованих судів для розгляду конкретних категорій справ,  в тому числі 

передбачається створення антикорупційного суду, 

Четверте. Чітко розподіляються повноваження між органами 

суддівського врядування, які зараз змішані, що було предметом певної 
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критики та рекомендацій щодо виправлення ситуації з боку міжнародних 

експертів, зокрема Венеційської комісії. Передбачається у цьому 

законопроекті, що  дисциплінарна функція щодо суддів передається Вищій 

раді правосуддя, зараз вона розподілена між двома органами. Кваліфікаційна 

функція залишається  виключно Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Таким 

чином ми будемо мати два  органи: орган  дисциплінарний, який 

відповідальний також за прийняття ключових рішень щодо призначення, 

переведення та звільнення судді, і орган, який буде займатися 

кваліфікаційними питаннями: підготовкою кадрів, спеціальною освітою, 

проведенням конкурсів.  

Процедура кваліфікаційного  оцінювання, яка розпочата згідно із 

Законом про забезпечення  права на справедливий суд, сьогодні демонструє, 

що досить значна  кількість суддів не підтверджують свою відповідність 

займаній посаді. Новий закон удосконалює цю процедуру і узгоджує її  з 

"Перехідними положеннями" змін до Конституції таким чином, щоб зміни до 

Конституції разом з цими положеннями  нового закону забезпечили, щоб в 

судовій системі залишилися саме ті судді, які достойні виконувати цю  

високу роль. Крім того,  передбачається, що для суддів, які успішно пройдуть  

кваліфікаційне оцінювання та конкурсні процедури, буде суттєво 

підвищений розмір  посадових окладів і суддівської винагороди в цілому. Це 

є не єдине, але дуже важлива гарантія незалежності суддів  і не єдиний, але 

дуже   важливий антикорупційний запобіжник.  

Сьома позиція. Передбачається цілий ряд інструментів, які дозволять 

громадськості здійснювати контроль за дотриманням правил суддівської 

етики та відповідності судді вимогам  антикорупційного законодавства. Це 

реалізується через Громадську раду доброчесності, яка  буде створена  при 

Вищій кваліфікаційній комісії  суддів  за  участю громадських, виключно 

громадських організацій, які відповідають певним встановленим законом 

критеріям.  
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Це основні новації, які передбачені законопроектом. І  думаю,що цей 

законопроект  повністю заслуговує на підтримку, якщо  ми маємо спільну 

мету перезавантаження  системи правосуддя в цілому і подальший рух  в 

напрямку судової реформи.  

Дякую за увагу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олексій Валерійович. В кого є запитання до 

доповідача з членів комітету? Будь ласка, до однієї хвилини. Все зрозуміло?  

 Може з присутніх в когось є запитання? Будь ласка, це теж 

передбачено регламентом, хто хоче вис…  

Вікторія Пташник, народний депутат України. Будь ласка, Вікторія. 

 

ПТАШНИК В.Ю. А, включила. Добрий день, шановні колеги. Я 

зверталася, зокрема, до членів комітету з питанням, яке стосується 

спеціалізованих якраз судів.  

Закон передбачає… законопроект передбачає створення Вищого суду з 

питань інтелектуальної власності. В той же час, я надавала свої пропозиції на 

комітет і, зокрема, ми це обговорювали в Асоціації правників України. І 

необхідність створення не просто, там, патентного чи суду, який буде 

спеціалізовуватися лише в спорах з інтелектуальної власності, а ми говорили 

про необхідність створення конкурентно-патентного суду. Це стосується 

якраз тих спорів конкуренції, які розглядає Антимонопольний комітет і вони 

є певно суміжними зі спорами з інтелектуальної власності принаймні в 

частині спорів з недобросовісною конкуренцією. 

Ця, насправді, проблема обговорюється на юридичному ринку досить 

багато вже років. Тому, ну, зокрема, нашими пропозиціями від Асоціації 

правників України було якраз додати до Вищого спеціалізованого суду з 

інтелектуальної власності ще те, що це буде суд, що розглядатиме спори про 

захист конкуренції і тоді би ми, здається, би витримали якраз і необхідність 
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створення цієї спеціалізації і так само це би стало би таким своєрідним 

елементом боротьби з корупцією. Тому, якщо це можливо зробити і це 

можуть зробити члени комітету, ну, принаймні обговорити таку ідею, то ми 

би були би дуже вам вдячні. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, позиція суб'єкту права 

законодавчої ініціативи.  

 

ФІЛАТОВ О.В. Дякую, шановна пані Пташник, за пропозицію. Я 

думаю, що тут потрібно врахувати 2 моменти. 

Перше. Питання юрисдикції мають встановлюватися процесуальним 

законодавством. І саме на рівні процесуальних кодексів, коли ми будемо їх 

обговорювати необхідно буде визначити це питання. 

Друге. Ну, я, на жаль, не бачив зараз пропозиції, вона є цікавою, але 

хотілось побачити комплексне рішення, яке б дозволило приймати рішення. 

Мені здається, що зараз ця пропозиція може бути трохи передчасною. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Хто хоче ще висловитись і дати запитання представнику суб'єкта права 

законодавчої ініціативи? Немає? 

Тоді будемо дякувати Олексію Валерійовичу. 

Будь ласка, від імені комітету Леонід Олександрович Ємець. Леонід 

Олександрович, до 3 хвилин як ви вважаєте. Будь ласка. 

 

ЄМЕЦЬ Л.О. Я буду… 

Доброго дня, шановні колеги. Я буду стислим, оскільки представник 

автора законодавчої ініціативи достатньо детально розписав новації 

законопроекту, зазначили ще, що запроваджується революційні ключові для 

нашої держави речі, які називаються "судовою реформою", без якої процеси 
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пов'язані з боротьбою корупції, створення антикорупційного бюро, 

прийняття люстраційного закону, створення Державного бюро розслідувань 

не набудуть свого закінченого сенсу, оскільки боротьба з корупцією 

передбачає не лише виявлення злочинців, а і їх покарання, і тут без чесного і 

справедливого суду нам не обійтися, і та реформа, яка пропонується, це якраз 

і є той результат, який має завершитись створенням чесного, справедливого, 

незалежного суду. І, власне кажучи, я би хотів, щоб в обговоренні 

прозвучали пропозиції членів комітету з приводу змін думок, ідей до 

вдосконалення даного законопроекту. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Леонід Олександрович. 

В кого є запитання до першого заступника голови комітету? Немає? 

Я би підвів риску під виступами і розпочав процедуру обговорення 

цього питання. 

Будь ласка, хто з членів комітету бажає виступити? Ігор Алексєєв. Хто 

надалі, прошу зголошуватись до президії. 

До 3 хвилин, Ігор Сергійович, якщо можна. 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Якщо можна, я з місця. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Як вам зручно. 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Доброго дня, шановні колеги. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вибачте, тільки заради протоколу хочу зазначити, що 

Андрій Іллєнко покинув засідання і в нас зараз 18 членів комітету бере 

участь. 

Дякую. 
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АЛЕКСЄЄВ І.С. Доброго дня, шановні колеги. 

Дійсно дякую Леоніду Олександровичу, який надав можливість членам 

комітету висловити свої пропозиції до закону. Закон дійсно фаховий і 

вирішує багато питань щодо реформи судочинства, але особисто в мене, я 

думаю, що колеги підтримають, є чотири пропозиції, які фундаментально 

поліпшують і доступ до правосуддя, і очищення судової системи. Якщо 

дозволите, я тоді зачитаю під стенограму, а ви вже визначайтесь. 

Пропозиція перша. Абзац третій частини четвертої статті 11 

виключити. Це пропозиція полягає в тому, щоб суд не мав можливості 

забороняти фотозйомку, відеозапис судового процесу. Ми гарантуємо 

відкритість судового процесу. 

Пропозиція друга. В частину першу статті 28 викласти у такій редакції: 

"Суддею апеляційного суду може бути особа, яка відповідає вимогам до 

кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання 

підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному суді, а також 

відповідає одній із таких вимог: перше – має стаж роботи на посаді судді не 

менше 5 років; друге – має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової 

роботи у сфері права щонайменше 7 років; третє – має досвід професійної 

діяльності адвоката щодо здійснення представництва в судді та/або захисту 

від кримінального обвинувачення щонайменше 7 років; четверте – має 

сукупний стаж (досвід роботи) професійної діяльності відповідно до вимог 

визначених пунктами 1-3 цієї частини щонайменше 7 років." 

Ця пропозиція запропонована, щоб за аналогією з Верховним Судом 

дати можливість доступу до суддівських посад не тільки суддів, а і також 

науковців, осіб, які мають досвід в сфері правової діяльності. 

Пропозиція третя. Пункт 3 розділу 12 "Прикінцеві та перехідні 

положення" доповнити абзацом другим такого змісту: "Апеляційні суди 

утворені до набрання чинності цим законом продовжують здійснювати свої 
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повноваження до утворення апеляційних судів у відповідних апеляційних 

округах. Такі апеляційні суди у відповідних округах мають бути утворені та 

розпочати здійснювати правосуддя не пізніше трьох років з дня набрання 

чинності цим законом. Ця пропозиція запропонована для того, щоб ми мали 

чіткі законодавчі строки, коли буде завершено формування нових 

апеляційних судів з відповідними відкритими конкурсами на відповідні 

суддівські посади. 

І пропозиція четверта. Пункт 17 розділу 12 "Прикінцеві та перехідні 

положення" викласти у такій редакції, пункт 17: "Повноваження суддів 

призначених на посаду троком на 5 років до набрання чинності цим законом 

припиняється із закінченням строку, на який їх було призначено. Судді, 

повноваження яких припинилися у зв'язку із закінченням такого строку, 

можуть бути призначені на посаду судді за результатами конкурсу, що 

проводиться в порядку встановленому цим законом." Дана пропозиція 

полягає в тому, щоб всі судді, які зараз перебувають на п'ятирічці, їх 

повноваження закінчилися, приймалися в конкурсі на відповідні відкриті 

суддівські посади.  

Це чотири пропозиції, які кардинально поліпшують як доступ до 

правосуддя, як і оновлення очищення судової системи. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я дякую, Ігор Сергійович. Ми обов'язково зараз 

будемо розглядати їх і ставити на голосування.  

Але я хотів би, оскільки це передбачено процедурою, спитати позицію 

представника суб'єкта права законодавчої… Олексій Валерійович, якщо 

можна, я до вас звертаюся, тому що нам потрібна ваша формальна позиція. 

Пан заступник, не відволікайте. Нам потрібна ваша позиція з приводу 

пропозицій, які щойно озвучені членом комітету по чотирьох пунктах. Я 

сподіваюсь, що ви занотували собі. Якщо можна. Чи з трибуни, чи як вам… 
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Можна з трибуни. У нас є там, до речі, вільне місце, якщо вам буде зручно, 

от ззаду. 

 

ФІЛАТОВ О.В. Дякую. 

Президент як суб'єкт законодавчої ініціативи не заперечує проти 

вилучення з пункту 4 статті 11 абзацу три, як було запропоновано, проти 

озвучених змін до статті 28 та решти оголошених пропозицій. Єдине що я як 

представник суб'єкта законодавчої ініціативи в даному випадку пропонував 

би обговорити це питання призначення суддів, які зараз обіймають посаду 

внаслідок призначення на неї вперше протягом 5 років. Чи необхідно, а саме 

чи необхідно проводити саме для цих суддів конкурс, якщо вони проходять 

відповідне кваліфікаційне оцінювання. Але я б поставив це питання на 

розсуд шановних учасників засідання комітету. Якщо будуть заперечення, 

пропозиції з цього, я б пропонував обговорити, але на розсуд комітету. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Хтось хоче висловитися з приводу тих пропозицій, які були озвучені? 

Міністр юстиції, хоче висловитись? Будь ласка. Якщо можна, Олексій 

Валерійович, тут шукайте місце, є можливість. Дайте, щоб заступник 

адміністрації і міністр юстиції ближче до мікрофону.  

 

ПЕТРЕНКО П.Д. Міністерство юстиції… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Павло Дмитрович, сідайте.  

 

ПЕТРЕНКО П.Д. … і я особисто… Та, тут зручно. І я особисто 

підтримуємо пропозиції, які були озвучені щойно членом комітету. І вважаю, 

що з урахуванням цих пропозицій ми отримаємо тоді завершену комплексну 

реформу судового корпусу, і врегулюємо ті прогалини, які могли бути 
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використані для того, щоб і затягувати процес проведення судової реформи 

імплементації відповідних змін до Конституції, і фактично його не 

завершувати протягом певного часу.  

Тому строки створення апеляційних судів – це правильно. Допуск до 

професії судді апеляційного суду, крім суддів, ще і осіб, які мають великий 

досвід роботи у сфері права 7 років і більше. Це теж абсолютно правильний 

підхід.  

І, звичайно, остання пропозиція щодо того, що судді, які були 

призначені на п'ятирічний термін не переводяться автоматично в нову 

систему, а оголошуються конкурси, це теж правильний підхід, який фактично 

відповідає тим експертним підходам, які були озвучені під час розробки 

даного законопроекту. 

Тому ми підтримуємо дані пропозиції і просили для того, щоб цей 

процес був максимально комплексний розглянути можливість голосування і 

підтримки сьогодні цього законопроекту з пропозиціями в цілому. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Хто з присутніх хоче висловитись з приводу зазначених пропозицій? 

Будь ласка. Леонід Олександрович, будь ласка, 1 хвилина, якщо можна, бо в 

нас уже розпочалось сесійне засідання. Нам треба приймати якесь рішення, 

бо всі чекають.    

 

(?) ЄМЕЦЬ Л.О. Тоді я знімаю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Голова Ради судів, будь ласка…  

 

СІМОНЕНКО В.М. Шановні депутати, чи доцільно проводити конкурс 

особам, які пройдуть оцінювання і які вже займають посаду. Серед кого вони 

мають, з ким вони мають конкурувати на цю посаду? Вони не звільнені, вони 



18 

 

займають цю посаду і тому мені здається, що конкурс тут якраз буде в тому, 

що вони проходять оцінювання. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Будь ласка, Ярослав Михайлович Романюк. 

 

РОМАНЮК Я.М. Позиція Верховного Суду була і залишається 

незмінною 

Ми вважаємо, що щодо цих суддів необхідно провести підтвердження 

здатності їх здійснювати правосуддя у відповідному суді і після цього, 

залежно від результатів такого оцінювання, провести призначення їх на 

посади безстроково. 

Що стосується конкурсу, то ці особи проходили конкурс, нагадаю, коли 

були призначені на, перш ніж бути призначеними на посаду суддів вперше, 

ці конкурси проводив відповідний державний орган, Вища кваліфікаційна 

комісія. Нагадаю, до речі, що це все відбувалося при активному сприянні 

наших міжнародних партнерів, зокрема, американських партнерів, проекту 

USAID "Україна: справедливе правосуддя", з відповідністю до міжнародних 

стандартів цей конкурс ці люди пройшли і зараз достатньо лише підтвердити 

здатність здійснювати правосуддя і бути призначеним на посаду безстроково 

без додаткового конкурсу. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Хто з членів комітету хоче висловитись?  

Шановні колеги, це дуже важлива річ, давайте попробуємо обговорити 

хоча би по пунктах.  
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По-перше, з приводу першої пропозиції висловленої Ігорем 

Алексєєвим доцільності вилучення з тексту проекту закону норми про те, що 

учасник засідання в разі заперечення може звернутися до суду і суд 

встановити заборону на відео і аудіофіксацію його присутності в судовому 

засіданні. 

Чи підтримується така пропозиція? Підтримується в більшості. 

Ну я думаю, що вона сумнівна з точки зору природніх прав людини, 

але тут така справа, заради відкритості і прозорості процесу, я думаю, що  

ніхто заперечувати і  представники судової влади не будуть, тому що це 

якраз не їхнє питання. 

Друга пропозиція, яка… Олексій ……. просто дуже важливо ще раз, 

щоб артикулювати про що іде мова в тих пропозиціях, які озвучив член 

комітету. 

Друга пропозиція стосувалася можливості допуску до конкурсу на 

заняття посад в апеляційних судах не тільки тих кандидатів, які мають 

п'ятирічний строк перебування на посаді судді, а також кандидатів, які мають 

не менше, ніж семирічний строк і практику адвокатську або іншу в галузі 

права. Правильно я зрозумів вас? 

 

_______________. ... (Не чути) стаж наукової роботи щонайменше 7 

років – це одна... один критерій. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. 

 

_______________. Другий критерій: має досвід професійної діяльності 

адвоката щодо здійснення представництва в суді та, або захисту від 

кримінального обвинувачення щонайменше 7 років. 

 І третє – це кваліфікує сукупно, сукупний стаж, тобто людина може, 

наприклад, три роки там попрацювати, чотири роки – там. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.  

Чи зрозуміла пропозиція? Зараз в проекті закону ідеться тільки про 

суддів, тобто право на зайняття посади у кваліфікаційних судах, згідно 

проекту, мають тільки судді, які мають не менше, ніж п'ятирічний стаж 

роботи. Тут вже розширюється це коло за рахунок представників правової  

науки фактично і адвокатської спільноти. 

 

_______________. Хочу, шановні колеги, хочу наголосити, що це 

аналогічно за змістом, тільки чуть трохи зменшено строк... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По відношенню до Верховного Суду. 

 

_______________. ...вимог до кандидатів до Верховного Суду.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. 

 

_______________. Тобто законодавчі ініціативи пропонував це щодо 

Верховного Суду. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я розумію. 

Ярослав Михайлович, будь ласка, Романюк. 

 

РОМАНЮК Я.М. Дякую, Руслан Петрович.  

Позиція Верховного Суду України полягає в тому, що професія судді є 

доволі специфічною і бути хорошим юристом і підпадати за формальними 

ознаками під категорію тих осіб, які  можуть претендувати на посаду судді є 

недостатньою. Хочу нагадати про те, що особи, які претендують на посаду 

судді, крім формальних ознак ще проходять спеціальну підготовку впродовж 
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12 місяців у Вищій... і у Національній школі суддів. За результатами цієї 

спеціальної підготовки складають відповідний іспит, підтверджують свою 

здатність здійснювати правосуддя і лише тоді можуть стати суддями. 

Що стосується суддів апеляційних судів, то все-таки повинен бути 

досвід судової роботи в суді першої інстанції. Верховний Суд України 

заперечує щодо такої пропозиції. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Будь ласка, Леонід Олександрович Ємець. 

 

ЄМЕЦЬ Л.О. Дякую.  

Шановні колеги, в мене є організаційне питання. В нас уже почалося 

засідання парламенту. Власне кажучи, коли в нас йшло обговорення, я 

думаю, всі чули пропозиції, які були надані єдиним членом нашого комітету, 

інших пропозицій не поступило, як і зауважень щодо... і запитань до автора 

цих пропозицій, тому я... мені особисто вони всі зрозумілі. Я думаю, що якщо 

колегам все зрозуміло, є пропозиція перейти до голосування в цілому. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозумів. Але, вибачте, ми не можемо не надати 

слово людям, які хочуть висловитись.  

Будь ласка, Зеновій Васильович. Дуже коротко, в межах 30 секунд. 

 

ХОЛОДНЮК З.В. Дякую, Руслан Петрович.  

Шановні члени народні депутати, ми звернулись, Державна судова 

адміністрація звернулась до комітету і підтримала в цілому законопроект про 

судоустрій і статус суддів, але є одне принципове питання. "Перехідні 

положення" стаття… 24 пункт доповнити статтею 135 цього закону. Закон 

набирає чинності з 1 січня 2017 року з урахуванням, що розміри посадових 
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окладів становлять і далі по тексту. Це принципове питання чого? Тому що 

135 стаття передбачає посадові оклади 30, 50, 75 мінімальних заробітних 

плат. Тобто, якщо суддя пройшов оцінювання в цьому році, то виписано 

таким чином, що вже в цьому році ми повинні виплачувати йому, там, чи 30, 

чи 50, чи 75 мінімальних зарплат. Таких коштів в державному бюджеті 

України на 2016 рік не передбачено. Тому ми пропонуємо, щоб ця стаття 

набрала чинності з 1 січня 2017 року. Прошу підтримати. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я особисто підтримую таку пропозицію, якщо 

відверто, тому що, ну, в цьому є логіка. Чи є заперечення в членів комітету і в 

суб'єктів права законодавчої…? Немає. Я думаю, що ми можемо підтримати. 

І дозвольте мені висловити ще одну пропозицію від імені підкомітету, 

ми вчора обговорювали, про те, щоб в "Прикінцевих і перехідних 

положеннях" змінити редакцію частини першої, а саме виписати її в 

наступній редакції. Цей закон набирає чинності з дня набрання чинності 

Законом України про внесення змін до Конституції України щодо 

правосуддя, крім пунктів 39 та 48 цього розділу і далі по тексту, які 

набирають чинності відповідно наступного за днем опублікування цього 

закону. Йде мова про те, щоб синхронізувати те набрання чинності цим 

законом, яке передбачено для внесення змін до Конституції, щоб не 

трапилось так, що в нас вступить в силу закон, який відверто суперечить 

чинній редакції Конституції. Чи є заперечення з приводу цього пункту 

законопроекту?  

 

ХОЛОДНЮК З.В. Руслан Петрович… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. 
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ХОЛОДНЮК З.В. Там ще є момент 25 пункт цього закону, щоб не 

получилось так, що ми скасували цей закон і ми з дня набрання чинності 

закону не будемо мати права нараховувати і виплачувати суддівську 

винагороду. 25 пункт, по-моєму, цей момент регулює.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто їх треба врегулювати, редакцію змінити, але 

зараз набрати чинності вже. 

 

ХОЛОДНЮК З.В. Да. Включити пункт 25,  що він діє до 1 січня 2017 

року. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тільки до  1 січня… 

 

ХОЛОДНЮК З.В. Нарахування і виплати суддівської винагороди.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Олексій Валерійович, позиція суб'єкту… 

Якщо можна, сядьте ближче, щоб нам було зручніше. Сядьте, будь 

ласка, вас смикати незручно. 

 

ФІЛАТОВ О.В. Дякую.  

Я думаю, що тут мова йде про техніко-юридичні правки. Звичайно, що 

судді, і це передбачено "Перехідними положеннями" закону, мають 

отримувати суддівську винагороду, яка ним передбачена, відповідно до того 

графіку, який зазначений і починається з 1 січня 17-го року. І тому в цій 

частині, я думаю, що можна врахувати пропозицію Державної судової 

адміністрації. І потрібно… але на техніко-юридичному рівні зрозуміло 

визначити таку норма, яка б не позбавляла підстави для виплати заробітної 

плати суддям з того моменту, коли закон  набере чинності. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну ви ж зрозумійте, що я не можу як техніко-

юридичну правку набрання чинності якогось розділу закону зробити – це ж 

вже пряме порушення. Тому нам треба тут визначитися, і ми просто можемо 

під стенограму зачитати цю норму. Зеновій Васильович, ще раз 

сформулюйте, будь ласка, і ми будемо приймати рішення, бо вже нам треба 

йти. 

 

ХОЛОДНЮК З.В. Дякую. В проекті закону, який…  

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зеновій Васильович, виключіть, будь ласка,  

мікрофон, бо не включається… 

 

_______________. В проекті закону, який опублікований на сайті 

Верховної Ради України, другим пунктом "Перехідних положень" це питання 

врегульовано. Дякую. Тобто там є цей 25 пункт цього закону. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто що нам треба зробити?  Нам треба, щоб він 

вступив в силу вже зараз, а не через 3 місяці, чи що? 

 

_______________. Закон набирає чинності… закон втрачає чинність 

крім пункту 25, що регулює систему виплати суддівської винагороди. І все, 

там проблем немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А!? Тепер я зрозумів. Тобто ви хочете, щоби чинний 

Закон про судоустрій втрачав чинності по частинах? Ну це неможливо, тому 

що ми нову редакцію закону започатковуємо. Це неможливо. Техніко-

юридичною правкою це не назвеш, вибачте, ми фактично продовжуємо дію, 

у нас будуть діяти паралельно два закони до 1 січня 2017 року. Не можуть 



25 

 

одні й ті самі правовідносини регулюватися двома нормативно-правовими 

актами, це виключає правила нормотворення. Тому давайте визначатися.  

Олексій Валерійович, кажіть, яка позиція. Може б ми зараз це питання 

не регулювали б, а попробували потім внести зміни?  

 

ФІЛАТОВ О.В. Оскільки нема пропозиції зараз щодо формулювання 

норм, я б тоді пропонував це питання зняти і повернутися до нього, 

підготувавши зміни, якщо буде необхідно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приймається, що комітет бере його на контроль, і 

після того, як закон набуде чинності, ми беремо на себе зобов'язання разом із  

суб'єктом права законодавчої ініціативи – урядом – доопрацювати цю норму 

на пропозицію Державної судадміністрації. Приймається така логіка?  

Будь ласка, Валентина Миколаївна, і будемо закінчувати.  

 

СІМОНЕНКО В.М. Я прошу у зв'язку з тим, що вирішується їх судьба, 

надати хоча б на одну хвилинку, представникам п'ятирічок. Є представник у 

залі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, з п'ятирічок.  

 

СІМОНЕНКО В.М. Журавель  Валерій Олександрович.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, Валерій Олександрович, візьміть, будь 

ласка, слово. Зараз ми будемо вирішувати, що з вами робити. 

 

ЖУРАВЕЛЬ В.О. Шановний голово комітету, шановні народні 

депутати України, присутні! Ну, я якраз є той суддя, доля якого вирішується 

зараз у цій залі. І нас таких багато.  
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Коротко за себе. Журавель Валерій Олександрович, Окружний 

адміністративний суд, юрисдикція  якого  поширюється на територію 

Київської області.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А, вибачте, ви… Ваші документи де знаходяться?  

 

ЖУРАВЕЛЬ В.О. У вас, у Верховній Раді.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  То ми по вас окремо зараз поговоримо.  

 

ЖУРАВЕЛЬ В.О. Ні-ні, я не про це. Я саме про 17-й пункт Перехідних 

положень хотів би просити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, будь ласка.  

 

ЖУРАВЕЛЬ В.О. Ну, я буквально кілька слів про себе. 25 років служби 

у військовій прокуратурі, генерал-майор юстиції, учасник бойових дій. 

Скрізь, де мене Батьківщина посилала, вірно і чесно служив.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я дякую. Дивіться, я зараз, може, попробую цією 

фразою зняти вашу стурбованість. Я зараз… ми не закінчили ще 

обговорення.  

Справа в тому, шановні колеги, я озвучу позицію. Це позиція, яка була 

в результаті довгих дискусій на підкомітеті шляхом консенсусу за участю 

представників суб'єкту права законодавчої ініціативи і Кабміну досягнута. 

Якщо я щось скажу не так, прошу мене поправити. Про те, що в разі, якщо 

ми приймаємо позицію про необхідність запровадження  конкурсу для суддів 

першої інстанції, то тільки при умові, що парламент бере на себе обов'язок, і 

це буде моральний обов'язок, прийняти рішення щодо тих суддів, які вже 
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другий рік знаходяться на розгляді у парламенті і чекають на своє обрання. 

(Шум у залі) Вже  третій рік, да! 

Це – погоджена позиція. Ми прийняли спільне рішення і будемо 

рекомендувати парламенту, якщо ен буде заперечень, на наступний сесійний 

тиждень буквально розпочати нашу роботу з розгляду цього питання. Це 

буде правильне завершення питання щодо завершення судової реформи з 

боку парламенту. Вибачте, парламент довів до такої ситуації, і крім нього 

зараз будь-яким чином вирішити це питання не можливо. Якщо, я просив би 

для протоколу, і Леоніда Олександровича висловитися, і суб'єкта права 

законодавчої ініціативи, і представника Кабінету Міністрів, щоб потім не  

було, що це моя власна позиція.  

Будь ласка, Леонід Олександрович.  

 

ЄМЕЦЬ Л.О. Дякую, шановні колеги. Абсолютно підтверджую те, що 

сказав Руслан Петрович щойно, і хотів би зазначити, що ми, парламентарі, 

відчуваємо величезну подяку і  відповідальність перед тими суддями, які 

залишили території, на яких сьогодні точиться війна, території Луганської і 

Донецької областей, залишили свої домівки, залишили своє майно і 

переїхали до вільної України для того, щоб тут відповідально нести обов'язки 

перед українською державою, тому ми не можемо їх залишити без вирішення 

цього питання. Тому ще раз підтверджую щойно озвучене, по тим суддям, які 

знаходяться сьогодні в парламенті, буде прийнято окреме рішення, буде 

проведена окрема робота і перевірка. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Олексій Валерійович, будь ласка, 5 секунд.  

 

ФІЛАТОВ О.В. Дякую.  
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Президент неодноразово наполягав на тому, що питання має бути 

вирішено, воно, звичайно, знаходиться в компетенції парламенту, але, 

будемо сподіватися, що парламент, розуміючи цю ситуацію, цю 

відповідальність, реалізує в конкретне рішення. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Павле Дмитрович, дуже коротко – 3 секунди. 

 

ПЕТРЕНКО П.Д. Абсолютно вірно: парламент повинен це питання 

вирішити і поставити крапку в епопеї протягом 3 років, яка триває з приводу 

призначення чи непризначення цих суддів. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я думаю, що це може бути компромісом у 

вирішенні цього питання і, якщо немає інших позицій, прошу зупинити 

дискусію на цьому, підвести риску і з урахуванням тих пропозицій, які 

висловлені членом комітету Ігорем Сергійовичем Алексєєвим, головою 

комітету,  а також тієї пропозиції, яку ми в принципі врегулювали в інший 

спосіб, яка висловлювалася головою Державної судової адміністрації, 

пропонується проект висновку комітету… давайте подумаємо, яке має бути 

формулювання, що саме ми пропонуємо парламенту з урахуванням тих 

пропозицій,  які ми висловлюємо. Будь ласка, Леонід Олександрович, ви як 

від імені… 

  

ЄМЕЦЬ Л.О. Слухайте, країна зачекалася, коли у нас відбудеться 

реформа і буде чесний, справедливий суд. Країна зачекалася висновків по 

антикорупційним процесам. Тому давайте, я думаю, тягнути немає часу, за 

основу і в цілому з урахуванням озвучених пропозицій. Дякую.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто заперечує проти такої пропозиції і хоче внести 

свою, будь ласка, із членів комітету.  

 

ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ.  Голосуємо! Голосуємо! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто немає заперечень, а підтримується пропозиція  

про те, щоби голосувати за основу і в цілому і рекомендувати парламенту 

саме такий проект висновків, правильно я розумію?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Інших пропозицій немає?  

 

_______________. З пропозиціями.  

 

ЄМЕЦЬ Л.О. З пропозиціями. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Про пропозиція я вже сказав. Якщо немає інших 

пропозицій, я попробую резюмувати ту пропозицію, на яку ми виходимо. 

Комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя 

рекомендує Верховній Раді прийняти проект закону за реєстраційним 

номером 4734, внесений суб'єктом права законодавчої ініціативи 

Президентом України як невідкладний, прийняти за основу та в цілому з 

урахуванням відповідно пропозицій, які підтримані комітетом і озвучені 

народним депутатом України Ігорем Алексєєвим і головою комітету 

Русланом Князевичем. Чи правильно я сформував пропозицію? 

 

ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ.  Правильно. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо немає інших пропозицій, хто за такий проект 

висновку комітету, прошу визначатися шляхом голосування. Хто – "за"?  

Пане секретар засідання, прошу порахувати. Хто – проти"? Хто – 

"утримався"?  

Результати голосування: 18 – "за, "проти" – 0, "утримались" – 0. 

Рішення прийнято.   

Засідання закінчено. Дякую. До зустрічі. 


