
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань правової політики та правосуддя  

22 лютого 2017 року 

Веде засідання Голова Комітету КНЯЗЕВИЧ Р.П.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дякую, шановні колеги! Прошу займати свої 

місця. Дуже дякую за те, що прийшли на наше зібрання. У нас присутньо 16 

членів комітету, що відповідно до Закону "Про комітети" дає можливість 

розпочати нам нашу роботу, за наявності кворуму. І я оголошую засідання 

комітету відкритим. 

Дуже оперативно намагатимуся робити, тому що всі спішать. І щоб не 

втратити цей ритм, попробую одразу розпочати з організаційних питань. 

Запропонувати кандидатуру Руслана Михайловича Сидоровича на посаду 

секретаря засідання комітету. Хто за таку пропозицію голови комітету, 

прошу визначатись шляхом голосування. Хто – проти?  

Натискаємо зелену кнопку, хто – за. Ще раз. За – 15, проти – 1, 

утримались – 0, не голосувало – 0. Всього 16. Рішення прийнято, дякую. Вже 

цього разу краще. 

На ваш розгляд розданий проект порядку денного, розданий 

заздалегідь і підготовлений головою комітету відповідно до закону. Прошу 

проголосувати його за основу, а далі будемо визначатися щодо голосування в 

цілому. 

Хто за таку пропозицію голови комітету, прошу визначатись шляхом 

натискання однієї з кнопок, які зараз з'являться на екранні. Дякую. 

Це за основу. За – 14, проти – 0, утримались – 1, не голосувало – 1. 

Рішення прийняте. 

В кого які є пропозиції, зауваження. Чи я коротенько поясню. Справа в 

тому, що минулого разу ми з вами домовилися, що перший блок питань, це 

всі питання політичного характеру, радше політичної доцільності, які вже 

довго у нас знаходяться на розгляді в комітеті, але оскільки створена 
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спеціальна робоча група при Голові Верховної Ради, то нам запропоновано 

рекомендувати це питання на розсуд парламенту, а ця політична група буде 

визначатися який з законопроектів доцільніше взяти за основу і розглядати 

відповідно для прийняття в першому читанні. В разі, якщо він буде 

прийнятий, він надійде до нас в комітет і ми далі будемо відповідно 

визначатися. Це чому з'явилося виборчі питання і референдумні, це наша з 

вами домовленість, я думаю, що ще раз немає сенсу на ній зупинятися.  

Є якісь пропозиції, питання, застереження,  зауваження до проекту 

порядку денного?  

Будь ласка, Олександр Черненко, якщо можна, дуже оперативно.  

 

ЧЕРНЕНКО О.М. Шановні колеги, доброго дня, дійсно, як сказав 

Руслан Петрович, питання глобальні, законодавство про вибори і 

референдуми –  це питання виборчої доцільності і документи Венеціанської 

комісії, ОБСЄ, вони це все  зазначають. Я як член робочої групи при Голові 

Верховної Ради  бачу, які дискусії ідуть на цій  групі, до якогось рішення ще 

далеко. Я думаю, цілком логічно і правильно сьогодні нашому комітету 

передати ці закони на розгляд Верховної Ради, і Верховна Рада нехай 

визначається.  

Єдине, яка у мене пропозиція, щоб ми, дійсно, не витрачали час. У нас 

є три законопроекти про вибори народних депутатів. Чотири законопроекти  

там про всеукраїнський і частина про місцеві референдуми, і два проекти 

виборчих кодексів. І проекти висновків  комітету по кожному з них є  такі, 

що відправити на розгляд Верховної Ради. Можемо голосувати дев'ять раз, 

можемо раз  проголосувати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре, ну це я так розумію, ви підтримуєте проект 

порядку денного?   

 

ЧЕРНЕНКО О.М. Повністю. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Чи хтось ще має застереження, якісь доповнення?  

Хто  за те, щоб в цілому проголосувати проголосований за основу 

проект порядку денного, прошу визначатися шляхом голосування.  

За – 15. Проти – 0. Утрималися – 1.  Не голосувало – 0. Всього –  16. 

Рішення  прийнято.  

Бачите, Руслан Миколайович,  як ми працюємо, щоб спростити вам 

життя.  

Шановні колеги, з  вашого дозволу, я тоді,  Олександр Миколайович,  

надаю вам слово щодо  розгляду цих питань. Як ви вважатиме за доцільне, ви 

можете зробити загальну доповідь, я так думаю, а ми будемо голосувати 

відповідно по всіх, а можемо прийняти рішення  голосувати одним рішенням, 

а оформити рішення різними висновками комітету. Тому що  це висновок 

один, на розгляд, оскільки це питання політичної доцільності.  

Будь ласка, голова підкомітету Черненко Олександр Миколайович. 

 

ЧЕРНЕНКО О.М. Ну, власне, попередній  мій виступ, я думав, що це і є 

це доповідь, мені важко щось додати.  

Дійсно, тут законопроекти є різні. Є в кожного  свої плюси і недоліки. 

Але можу зараз по кожному тут  доповідати, але повторюся,  є пропозиція по 

кожному з законопроектів  з 1 по 9 пункт рекомендувати комітету розглянути  

їх Верховною Радою. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Які запитання до  голови підкомітету? Немає? Хто 

хоче виступити в обговоренні з цього питання, будь ласка. Немає. Які 

пропозиції, як ми  розглядатимемо це питання? Голосуватимемо  одним 

голосуванням чи ставити на голосування всі? Ми можемо це зробити 

технічно  і кожен проголосувати.  

 

_______________. Одними. Давайте  одними. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Леонід Олександрович Ємець має застереження.  

Будь ласка. 

 

_______________.  Можливо, зачитати один там проект висновку, чи 

якийсь, який  загальний для всіх, пане головуючий.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Включіть,  будь ласка. 

 

ЄМЕЦЬ Л.О. Колеги, ви позицію мою знаєте, голосування має 

відбуватися по кожному проекту окремо з озвученням пропозиції комітету, 

точніше, проекту рішення і  маємо визначатись саме таким чином. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Друзі, давайте так і зробимо, ми тягнемо час, а буде 

швидше, напевно, щоб потім майбутні судді Верховного суду нас не 

ревізували, наші рішення.  

Дозвольте мені тоді поставити на голосування проект Закону про   

вибори народних депутатів  України (номер 1068) за авторством народного 

депутата  Мірошниченка Юрія Романовича, який  комітету пропонується від 

імені підкомітету Верховній  Раді рекомендувати зазначений проект, 

визначитись щодо зазначеного проекту шляхом голосування.  

Хто за такий висновок комітету, прошу визначатись шляхом 

голосування комітету. Дякую.  

За – 15. Рішення прийнято.   Утримались – 1. 

Проект Закону про вибори  народних депутатів  (за відкритими 

партійними списками) (номер 1068-1).  Народні депутати Тимошенко Юлія 

Володимирівна та інші колеги.  

Хто за те, щоби   рекомендувати Верховній Раді визначитись шляхом 

голосування щодо цього законопроекту, прошу голосувати.    
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За – 13. Проти – 0. Утримались – 2. Не голосував – 1. Рішення 

прийнято. 

Наступний: проект Закону про вибори народних депутатів України 

(номер 1068-2), народний депутат Чумак та інші колеги. Прошу визначатися 

щодо підтримки висновку комітету: рекомендувати Верховній Раді 

визначитись шляхом голосування щодо цього законопроекту. 

Хтось один постійно не голосує. Зараз будемо визначати, хто. Слава 

Богу… Ні? Слава Богу, вчасно я про це сказав. Не голосував – 0. Утримались 

– 1. За – 15. Рішення прийняте. 

Наступний: проект Закону про всеукраїнський референдум (номер 

2145а), Заліщук та інші колеги. Прошу підтримати висновок комітету щодо 

того, щоб рекомендувати парламенту визначитись шляхом голосування щодо 

цього законопроекту. Прошу голосувати. 

За – 14. Проти – 0. Утримались – 2. Не голосувало – 0. Всього – 16. 

Рішення прийнято. Дякую. 

Наступний: проект Закону про місцевий референдум (2145а-1), Вілкул, 

Шпенов. Прошу визначатися щодо підтримки відповідного висновку 

комітету: рекомендувати Верховній Раді визначитись шляхом голосування 

щодо цього законопроекту. Прошу голосувати. 

За – 14. Проти – 0. Утримались – 1. Не голосував – 1. Рішення 

прийнято. 

Наступний: проект Закону про місцевий референдум (номер 2145а-2), 

Бойко та інші. Теж прошу підтримати висновок комітету щодо того, щоб 

рекомендувати парламенту визначитись шляхом голосування щодо цього 

законопроекту. Прошу визначатись шляхом голосування. 

15 – за. Проти – 0. Утримались – 1. Не голосувало – 0. Рішення 

прийнято. 

Наступний: проект Закону про місцевий референдум (номер 2145а-3), 

народний депутат Нестеренко –  автор. Прошу аналогічний проект висновку: 
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щодо рекомендації парламенту визначитися шляхом голосування – 

підтримати. 

Хто – за, прошу визначатися? Дякую. 15 – за, проти – 0, утримались – 

1, не голосували – 0. Рішення прийнято.  

Проект Виборчого кодексу за номером 3112. Писаренко, народний 

депутат – автор. Прошу підтримати проект висновку, щоб рекомендувати 

парламенту визначити шляхом голосування щодо Виборчого кодексу, 

народного депутата України. 

За – 14, проти – 0, утримались – 2. Рішення прийнято. 

Наступний, проект Виборчий кодекс за номером 3112-1. Парубій та 

інші колеги. Прошу підтримати проект висновку комітету, щоб 

рекомендувати парламенту визначитись шляхом голосування щодо цього 

Виборчого кодексу. 

Дякую. За – 15, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 0. Всього 16. 

Рішення прийнято. 

Цей блок питань ми пройшли. Наступний блок питань, це 10, 11, 12 і 13 

питання стосується питання заробітних плат членів Кабінету Міністрів і 

заробітних плат народних депутатів. Я так само рекомендував би підтримати 

аналогічно рішення визначитися парламенту щодо цих законопроектів. Ви 

знаєте, що це чутлива тема, і негоже, напевно, нашому комітету вибирати, 

який із проектів визначення критеріїв щодо заробітної плати слід 

застосовувати. Але це моя позиція, я просив би підтримати. Якщо у вас є інші 

застереження чи зауваження, прошу визначатися. Але при нагоді надаю 

слово голові підкомітету Наталії Василівні Новак, яка висловиться щодо цих 

законопроектів. Дякую, Наталія. 

 

НОВАК Н.В. Я підтримую вашу пропозицію, тому що дійсно це тільки 

Рада може визначити з голосування. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто хоче задати запитання члену, голові підкомітету? 

Немає? 

Чи є заперечення з приводу того, щоб рекомендувати парламенту 

визначитися шляхом голосування щодо цих законопроектів? Немає? Тоді я 

ставлю на голосування проект Постанови про звернення до Кабінету 

Міністрів щодо вжиття невідкладних заходів забезпечення своєї діяльності 

(5152), Вілкул та інші депутати, щоб рекомендувати парлменту визначитися 

шляхом голосування щодо цієї постанови. Прошу підтримати такий 

висновок. 

15 – за, проти – 1,  утримались – 0. Рішення прийнято.  

Наступний проект Постанови  про скасування дії Постанови Кабміну 

"Про  внесення змін до Постанови Кабміну від  20 квітня 2016 року" (номер 

304) (номер 5331) (Ляшко та інші колеги).  Прошу визначатися шляхом 

голосування. Рекомендації парламенту –  визначитися щодо цієї постанови. 

15 – за, проти – 0,  утримались – 0, не голосував – 1. Рішення прийнято.  

Проект Постанови про звернення  до Кабінету Міністрів  щодо 

упорядкування  умов плати праці вищих посадових осіб (номер 5379). Прошу 

визначатися так само щодо цього проекту постанови. 

Нарешті проект Постанови-звернення  Верховної Ради до Кабінету 

Міністрів  (номер 5380). Прошу визначатися шляхом голосування щодо 

підтримки рекомендацій парламенту визначитися щодо цього проекту 

постанови.  

Дякую. 15 – за,  не голосував – 1. Рішення прийнято.  

Наступний: проект Постанови про  ініціювання перед Вищою 

кваліфкомісією здійснення дисциплінарного провадження щодо судді 

печерського районного суду міста Києва Вовка Сергія Володимировича 

(4014, Сотник Олена). Оскільки це питання вже не актуальне, воно 

суперечить  Конституції, ви знаєте, зараз вже Вища рада  правосуддя цими 

питаннями опікується, то пропонується як таке…  
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Ну, даваайте голову підкомітету послухаємо.  Андрій Віталійович, будь 

ласка. Помазанов. 

 

ПОМАЗАНОВ А.В. Ну, в принципі у висновку все написано. Це 

питання втратило  актуальність. У нас вже немає таких повноважень, тому 

вирішуємо, як написано  у висновку.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто має запитання до голови підкомітету?   Просто 

втратило актуальність. Нам треба рекомендувати зняти його з розгляду як 

таке…  

 

ПОМАЗАНОВ А.В. Немає вже підкомітету більше того.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нема підкомітету, да. Чи є… (Шум у залі)  

Будь ласка,  Наталя Василівна має запитання до голови підкомітету.  

 

НОВАК Н.В. Справа в тому, що, можливо, це питання якраз втратило 

актуальність. Але насправді парламент і, зокрема, наш комітет в певній 

сфері, так, він повинен мати контрольні функції. І, наприклад, я особисто 

зараз зіткнулася з тим, що відбуваються грубі порушення в системі 

електронного розподілу справ між суддями. І я думаю, що наш комітет міг би 

розглядати певні питання і цікавитись, яким чином відбувається, скажімо, 

вирішення цих питань для отаких незаконних дій. 

Це просто, так би мовити, інформація для роздуму, яким чином міг би 

наш комітет… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталія Василівна, ми обов'язково це врахуємо, 

безумовно, але тут іде мова про те, що зараз вже інший орган розглядає, 

відповідно до Конституції, цю категорію справ. Тому сенсу зараз визначатись 

щодо цього немає, бо воно втратило актуальність ще і через зміни в 
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Конституції. Ми можемо написати, що воно суперечить Конституції, але 

щоби зайвий раз не підкреслювати, скажімо, нашій колезі, що воно втратило 

чинність. Зараз ми просто звертаємо увагу її, що, на превеликий жаль, 

скажімо, це питання слід зняти як таке, яке не актуальне. 

Хто за те, щоби такий висновок комітету підтримати, прошу визначати 

шляхом голосування. Наша мета сьогодні – максимально розчиститись, що в 

нас величезна кількість нерозглянутих питань. Я думаю, що це найкращий 

спосіб. 

За – 13, проти – 0, утримались – 2, не голосував – 1. Рішення прийнято. 

Дякую, шановні колеги. 

Дальше питання, які нам треба буде розглядати. Це ті питання, які були 

ще на минулий раз, але ми їх не розглянули. Ми їх перенесли на цей раз. Це 

проект Закону про внесення змін до Цивільного кодексу України (щодо 

конкретизації обов'язків сторін, передбачених договором транспортного 

експедирування). 

Немає зараз доповідача, ні суб'єкта права законодавчої ініціативи, ні 

голови підкомітету. Тоді дозвольте мені запропонований висновок 

підкомітету зачитати. Підкомітет, ми питання це обговорювали. Це 

підкомітет рекомендує прийняти за основу зазначений законопроект з 

подальшим доопрацюванням в нашому комітеті. 

Чи є щодо запропонованого висновку підкомітетом якісь запитання? 

Хтось хоче висловитись з цього питання, прошу брати участь, слово в 

обговоренні, будь ласка. Немає. Є пропозиція підтримати висновок 

підкомітету. Чи правильно я розумію, що ми можемо ставити на 

голосування? Так. 

Тому я ставлю зазначений висновок підкомітету щодо законопроекту 

2259а на голосування. Прошу визначатися шляхом голосування. 

Дякую. За – 14, проти – 0, утрималися – 1, не голосував – 1. Рішення 

прийнято.   
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Наступний проект Закону про  внесення змін  до Прикінцевих та 

Перехідних положень Закону "Про громадські організації" (щодо 

забезпечення діяльності громадських спілок) (номер 2628). Куніцин та інші 

колеги. Немає їх. Є Наталія Василівна Новак. Будь ласка,  підкомітету, якщо 

можна, висновок. Наталія Василівна.  

 

НОВАК Н.В. Пропоную підтримати висновок комітету. Питання дещо 

суперечливе, але з точки зору  підтримки  громадських організацій і 

об'єднань можна було б його прийняти за основу. Тим більше, що якщо вони 

будуть вносити зміни  до статуту, де буде передбачена заміна колективного 

членства, що вони є юридичною особою, таким чином їм буде легше, щоб не 

проводити реорганізацію  юридичної особи як громадське об'єднання. Вона 

буде відповідно ставати спілкою. Тому пропоную прийняти  за основу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.   

У кого  запитання до голови  підкомітету? Будь ласка,  Андрій 

Віталійович Помазанов.  

 

ПОМАЗАНОВ А.В. Дивіться, цей законопроект передбачає, як на мене, 

ще й зменшення  до бюджетних коштів надходження, да, оскільки  тут не 

передбачається взагалі  сплата, а автоматичні переведення з однієї форми до 

іншої. І в принципі тут більше політичне питання і ГНЕУ на це теж вказує, 

тому я думаю, що цей законопроект треба відправити на доопрацювання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які є пропозиції в членів комітету? Ще хто ще хоче 

висловитися?   

Немає? Давайте тоді… Я ставлю на голосування  спочатку пропозицію 

комітету. Якщо вона не набере, будемо далі визначатися.  Але я думаю, що за 

основу можна, Андрію Віталійовичу. Дальше будемо розбиратися. Тому що 

це питання, яке  реально потребує свого  врегулювання.   
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Менше з тим, я ставлю за основу підтримати зазначений проект 

висновку. Хто за такий проект,  будь ласка, визначаємося.   

Ні, ні, мені сказали, що за основу та в цілому, це я неправильно ставлю 

кнопку.   

За – 12. Проти – 0. Утрималися – 3. Не голосував – 1.  Рішення 

прийнято. Дякую. 

Наступний : проект Закону про внесення змін до статті 171 зі значком 1 

Кодексу адміністративного судочинства (щодо уточнення  окремих 

положень) (номер 4052), Крулько та інші колеги. Немає колег, є голова 

підкомітету Руслан Михайлович, він же – секретар засідання.  

Будь ласка, Руслан Михайлович, дуже коротко, якщо  можна, бо 

закінчується перерва.  

 

СИДОРОВИЧ  Р.М. Дуже коротко. Насправді, цей законопроект вже  у 

нас лежить, дійсно, давно в комітеті. І я вважаю, що його потрібно приймати, 

ну, щонайменше за основу.  

І тут є дуже важливий момент. Це стосується, якщо я не помиляюся, ну 

зараз немає біля себе матеріалів, стосовно процедур оскарження Вищої ради 

правосуддя в системі адміністративного судочинства. І розглядати його треба 

максимально оперативно, тому що, я сподіваюся, що Рада з питань судової 

реформи внесе незабаром до парламенту комплексний пакет змін по всіх 

процесуальних кодексах. І щоб у нас не виникало якихось конфліктів, тобто 

його тоді потрібно терміново виносити, терміново приймати, щоб  потім воно 

не йшло в різнобій з усіма іншими процесуальними кодексами. Пропозиція: 

за основу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка,  Ігор Алексєєв. Запитання до доповідача 

чи виступ? 
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 АЛЕКСЄЄВ І.С.  Ні, у мене є інша пропозиція його. Цей закон втратив 

актуальність, тому що  у зв'язку зі змінами Закону про Вищу раду правосуддя 

були також доповнені положення, які передбачаються цим законопроектом.  

Це в принципі якраз і написано у висновку комітету.  

То моя пропозиція цей закон не підтримувати за основу, а  визнати 

таким, що втратив актуальність.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я теж схиляюся такої думки, тому що ми вирішили  

це питання шляхом внесення змін до "Перехідних положень" Закону про 

Вищу раду правосуддя. І я з Крульком говорив, він погодився. Ну це питання 

вже  вирішене, відповідно подякував нам. Тому я би,  Руслане Михайловичу, 

все ж таки підтримав пропозицію Ігоря Алексєєва  і цей законопроект зняти з 

розгляду як  неактуальний, бо це питання вже  вирішено в практичній 

площині.  Якщо будуть комплексні зміни, ми ще раз  до цього питання 

повернемося, але зараз нагальної потреби ревізувати його  немає, бо він вже 

позитивно вирішений.  

Хтось має іншу позицію, іншу точку зору? Немає.  

Тому прошу підтримати  пропозицію Ігоря Алексєєва і  зняти цей… 

рекомендувати відповідно зняти цей  законопроект з розгляду як  такий, який 

втратив свою  актуальність після  прийняття Закону про Вищу раду 

правосуддя. 

 Хто підтримує таку позицію, прошу визначатись шляхом голосування. 

Дякую.  

16 – за, проти – 0, утримались – 0,  не голосували – 0. Дякую,   всі 

голосували. 

Наступний: проект Закону про  внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо полегшення  доступу до правосуддя внутрішньо переміщених 

осіб і інших категорій  осіб (5183). Грановського немає.   

Я дуже  можу ознайомити…  Сергій Владиславович, якщо  хоче, може 

теж виступити, Сергій Владиславович. Якщо ні, я дуже коротко.  
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Цей  законопроект  намагається вирішити два питання. По-перше, він  

значно спрощує процедуру можливості звернення до суду щодо захисту своїх 

порушених прав, відповідно невизнаних і оспорюваних прав внаслідок 

тимчасової окупації України, зокрема в Автономній Республіці Крим та місті 

Севастополі. Ви знаєте, що зараз уже з'явилась погана практика, коли  

українські суди, я не буду називати суди, зобов'язують державу Україна 

компенсувати певні  витрати у зв'язку з окупацією окремих територій  

України. Цей законопроект дає можливість повернути все з голови на ноги і 

відповідно  судитися з державою-агресором  за спрощеною  процедурою тих 

громадян, чиї права були порушені в результаті такої анексії.  

Крім того, друга частина цього законопроекту  стосується можливості 

надати внутрішньо переміщеним особам і членам загиблих, поранених осіб, 

які перебували в полоні і незаконно позбавлені були волі, а також  чиє право 

на нерухоме та  рухоме майно було порушено, пільг щодо сплати судового 

збору при зверненні до суду з відповідними заявами. Тобто якщо людина 

звертається до суду з заявою щодо повернення свого права на своє майно, яке 

зараз перебуває на окупованій території, автори пропонують в цьому випадку 

звільняти їх від сплати судового збору. Тут питання дискусійне, бо ви знаєте 

позицію і Кабміну, Міністерства фінансів, Державної судової адміністрації, 

що воно потребує дискусії. Але як на мене, зважаючи на актуальність цих 

питань, ми могли б запропонувати їх за основу, а в разі, якщо парламент їх 

підтримає, вже під час процедур розгляду другого читання запросимо всіх 

зацікавлених сторін для того, щоб з'ясувати, в який спосіб нам рухатись. 

Оскільки ми мусимо реагувати на те, що вже починають судові прецеденти 

не на користь держави Україна з'являтись. Якщо ми це питання не 

врегулюємо, повірте, це буде мати масовий характер. І держава Україна буде 

компенсовувати своїм громадянам відповідні витрати за порушення їхніх 

прав в результаті окупації території. Це абсурд з абсурдів. А якщо ми 

приймаємо такого роду законодавчі зміни, це значить аж до Європейського 
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суду з прав людини людина може дійти із захистом своїх прав, і я думаю, що 

найде відповідну правду в судових інстанціях. 

Чи є потреба?... Сергій Владиславович, будь ласка. 

 

СОБОЛЄВ С.В. Шановні колеги, я дійсно хотів би виділити дві 

ключові норми цього закону. Перша норма, яка врегульовує питання, 

оскільки з тим, що в нас немає чіткого визначення – війна або АТО, ми 

фактично вводимо поняття виключне право позовів до країни-агресора. Ми 

знімаємо таким чином всі питання, які можуть дійти, в тому числі і до 

Європейського суду з прав людини, коли будуть гратися і маніпулювати 

позовами до держави Україна, а не країни-агресора. 

І друге, на мій погляд, я розумію, що це потребує фінансових витрат, 

але давайте розділимо тих, у кого було відібрано житло, майно на 

окупованих територіях. І вони у зв'язку з цим захищають свої права і, 

наприклад, якісь там господарські суперечки, де виникає питання відібраного 

майна. Саме тому і внесена норма, що в таких випадках особи повинні 

звільнятися від оплати. Ми розуміємо, що це буде додаткове навантаження 

на бюджет. І тут треба, щоб Кабінет Міністрів обрахував хоч приблизно з 

резервного фонду Кабінету Міністрів виділення таких коштів, щоб такі особи 

мали можливість звертатися. Інакше вони в принципі позбавлені будь-якої 

власності, оскільки у них це відібрали на окупованих територіях, ми ще і 

примушуємо їх платити мито, коли вони хочуть  повернути свою власність у 

країни-агресора. От,  власне, ті дві норми, які я. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Сергій Владиславович. Я тільки заради 

протоколу зазначу, що до нас здоучився наш колега Андрій Іллєнко, і участь 

в засіданні вже бере 17 членів  комітету.  

Будь ласка, Андрій Помазанов. 
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ПОМАЗАНОВ А.В. Шановні колеги, ну в принципі ідея законопроекту 

доволі непогана. Але у мене є ряд технічних і суттєвих зауважень, оскільки я 

бачу, що тут  виносяться  зміни до Цивільного процесуального кодексу, до 

Закону про судовий збір. Як на мою думку, є не досить доцільним включати 

до кодексу, до Цивільного процесуального кодексу норми,  які будуть мати 

тимчасовий характер, адже кодекс є нормативно-правовим актом сталого 

характеру. Він в принципі на це наголошує також наше Головне науково-

експертне управління.  

Більше того, питання територіальної підсудності ми вже визначали в 

інших спеціальних законодавчих актах. Багато є також технічних  недоліків. 

Я думаю, що якщо ми ухвалимо  цей законопроект в такому вигляді, який він 

є, він просто може не виправдати того благого наміру, на який він був 

направлений.  

Тому,  я думаю, що цей  законопроект було б доцільніше відправити на 

доопрацювання і внести абсолютно відкоригований, нормальний 

законопроект, до якого не буде питань. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хтось ще хоче висловитися? Будь ласка, Ігор Лапін. 

Натисніть кнопочку, якщо можна.  

 

ЛАПІН І.О. Шановні колеги, я тут погоджуюся з Помазановим 

Андрієм. І я хочу добавити, що взагалі є базовий принцип: будь-які 

виключення в кінці кінців приводять до беззаконня. В даному випадку 

поняття  "звільнення від сплати мита".  Справа в тому, що держава на себе 

взяла зобов'язання по забезпеченню внутрішньо переміщених осіб. Це 

перший  момент.  

Вони мають ті ж самі моменти, які стосуються їхньої соціальної 

адаптації і до умов того, що відбулося. І тому, я вважаю, що  в даному 

випадку таке виключення стосовно мита робити взагалі не можна. Ну це моя 

думка особиста.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. Хтось ще ?  

Можна, я резюмую дуже коротко. Справа в тім, я знаю історію цього 

законопроекту, він готувався ще адміністрацією тимчасово виконуючого 

обов'язки Президента України Турчинова. Тоді там була робоча група, яку 

очолював Пашинський, безпосередньо виконавцем був заступник голови 

Адміністрації  Сенченко, який займався питаннями Криму, ви знаєте 

ситуацію. Просто цей законопроект дуже довго йшов. І справді він має 

актуальність. Я знаю, що і зараз і Турчинов, і Пашинський, я знаю, Луценко 

підтримують цей законопроект. В ньому принаймні раціональна ідея 

стосується, безумовно, двох речей. Перше, що ми ніяк не реагуємо на те, що 

робиться з тими громадянами, які проживали на території Криму і 

Севастополя, це окрема історія. І тут нам треба, відверто кажучи, підтримати 

цю ідею в будь-якому вигляді. А що стосується внутрішньо переміщених 

осіб, тут різко помінялась ситуація після псевдоуказу Путіна щодо визнання 

документів ДНР, ЛНР. І є величезна проблема, що це призведе до серйозного 

перерозподілу власності на цих територіях, легітимізувавши цю власність. 

Тому ми мусимо якось реагувати. І я думаю, що було би непогано, якби 

ми спробували його, якщо це вийде, прийняти за основу, а в другому читанні 

будемо просто вилучати окремі норми, які не потрібні. І якщо нам вдасться 

хоча би, що стосується Криму, провести норму, було би добре. Бо якщо ми 

зараз це просто будемо рекомендувати відхилити, я боюсь, що нас будуть 

звинувачувати в тому, що ми не хочемо свідомо реагувати на ці проблеми. 

Це питання доцільності. Я не буду зараз когось підштовхувати до 

якихось речей. Я думаю, що це непогано, рекомендувати за основу, а дальше 

самим в нашому комітеті визначатися, що саме приймати. Тоді вже комітет 

як власник законопроекту буде мати право приймати рішення. 

Будь ласка, Руслан Михайлович Сидорович, і переходимо до 

голосування. 
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СИДОРОВИЧ Р.М. Я підтримую в принципі ідею голосування в 

першому читанні, але виключно з тою, з тим мотивом, щоб ми відкрили 

дійсно дискусію, тому що проблема є. Але дві речі, які, я вважаю, що нам 

потрібно чітко розуміти. 

Перше, який би ми закон не приймали, ми не можемо обмежити 

суб'єктивне право особи на звернення до суду у будь-якому випадку, тобто і 

відповідно самостійно визначати відповідача. Тобто вони все рівно зможуть 

подавати, до кого вони будуть хотіти, а вже суд далі буде розглядати справу, 

виносити рішення, виходячи там з обставин справи і норм матеріального 

права. Це є перше. 

Друге. Стосовно питання звільнення від судового збору, я не знаю, 

можливо, це треба було би нам чи в рамках нашого комітету, чи в рамках 

Ради з питань судової реформи. Бо по судовому збору взагалі є глобально 

багато питань. І точково підходити, – я дуже боюся, щоб ми не відкрили 

скриньку Пандори. Тому що дуже велика кількість людей різних категорій, 

які кажуть, хтось там внаслідок  матеріального стану, Генеральна 

прокуратура каже, що нам потрібно звільнитися від  судового збору, тому що  

ми  захищаємо інтереси там держави. Податкова каже,  що нам теж треба, бо  

ми ж податки стягуємо. 

Тому, з одної сторони, проблема є і її потрібно вирішувати,  з іншого 

боку, тобто, щоб ми не відкрили скриньку Пандори, потім не вернулися до 

тої ситуації, яка  у нас була по судовому збору раніше, де немає 

наповненості, а це  є 50 відсотків фонду судів, без яких вони не будуть мати 

реально коштів на забезпечення безпосередньо діяльності.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Руслан Михайлович, не можу вам абсолютно, навіть 

не смію вам щось спротивити, було б не раціонально з мого  боку. Я тільки 

вам скажу одну  цікаву річ. Коли приймався закон 5130, відомий закон 

пакету "щастя", там внесли зміни в частині  судового збору і  зменшили його 

у два рази, ви знаєте.  Тому тоді вже треба було думати, як нам  зараз це 
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саме… Принаймні можна було б для фізичних осіб таке зменшення  

допускати, а для решти осіб треба було  подивитися фахово на  всі ці речі. 

Але чомусь наш комітет не долучили до дискусії з приводу цього  питання, і 

навіть підкомітет з  питань податків і зборів. А питання це вирішувалось у 

Комітеті соціальної політики, де, я б сказав, дещо бракує фахівців з питань 

судового збору. А потім  у сесійній залі  всі проголосували, тепер дивляться і 

не знають, що з цим робити. Тому що приїхала місія МФВ, вони були в мене 

і кажуть, а як же ж маяки, ми ж маяки мали дотримувати, там не менше  двох 

мільярдів, а тепер падіння буде десь на мільярд. Ну то така справа. Тому в 

частині  судового збору я вас повністю підтримую.  

Тим не менше, я прошу поставити на  голосування… Сергій 

Владиславович, можна 15? Дякую. 

 

СОБОЛЄВ С.В. Шановні колеги, я хотів би на застереження, в тому 

числі і науково-експертного управління про тимчасовість дію цього закону. 

Так, він  тимчасовий. Тільки скільки ця  тимчасовість  буде – рік, два, десять 

чи п'ятнадцять років – ніхто не знає. Тому це застереження мене взагалі 

дивує.      

І третій дуже принциповий  момент, де саме може особа звертатися. Я 

звертаю вашу  увагу на  6 пункт 1, що це  звернення може бути за місцем  

проживання чи перебування позивача, що  так само є дуже  принциповим в 

рамках того, що ці  особи були примусово, наприклад,  вислані, виселені або 

самі виїхали з тієї території. Це теж є вирішення цього питання. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій Владиславович. Я запропонований 

підкомітетом проект висновку щодо підтримки цього законопроекту за 

основу ставлю на голосування. Прошу визначатись шляхом голосування. 

12 – за, проти – 1, утрималось – 3. Рішення прийнято. 

Наступний проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

політичні партії України" щодо удосконалення механізму державного 
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фінансування політичних партій (5446). Будь ласка, Олександр 

Миколайович. Якщо можна, швидше, бо всі спішать. 

 

ЧЕРНЕНКО О.М. Дві хвилини. Дійсно, початок державного 

фінансування політичний партій показав певні недоліки і прогалини в цьому 

процесі. І законопроект покликаний деякі з них виправити, в тому числі і 

коли великі гроші треба партіям заплатити за аудит, яких у них просто немає 

і так далі, і так далі, якщо будуть питання… 

Тому рекомендуємо Верховній Раді проект Закону включити до 

порядку денного шостої сесії, і за наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Оскільки я розумію, він включений був, всі вже вчора включили, тому 

це вже зараз питання… 

 

ЧЕРНЕНКО О.М. Це ми готували просто на минулий комітет, коли ще 

не включені всі законопроекти. У нас була минулого разу дискусія. Я просто 

до відома ставлю, що всі законопроекти, які ми розглядали, включені до 

порядку денного сесії. Те, що я і казав. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Хто за такий проект висновку голови підкомітету, прошу визначатися 

шляхом голосування. 

14 – за, проти – 1, утрималось – 1, не голосувало – 1, всього – 17. 

Рішення прийнято. 

Наступний блок… Секундочку,  друзі, одну хвилинку, прошу не тікати. 

Наступний блок, це питання щодо конституційності висновків, у вас на 

руках. Я відповідно до нашої практики ставлю на голосування, а потім 

будемо оформляти окремими висновками. 
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Хто за такі проекти висновків, прошу визначатись. Одна секунда, я 

благаю. Просто бачу, що всі вже спішать. Нам треба…Одна секунда…  

Я, до речі, скажу, що ті, хто минулого разу був і кого там голова не 

оприлюднив в "Голосі України", ми на сайті обов'язково оприлюднимо. І 

тепер будемо оприлюднювати, бо колеги просять, щоб всі, хто присутні, 

обов'язково мали можливість сказати, що вони не прогулювали, а працювали. 

Дякую. 

І останнє питання. Будь ласка, Олександр Миколайович, контрольні 

повноваження. Черненко, не спіть.  

Андрій Юрійович, ви для нас дуже потрібні. Ми вас тільки на трибуні 

бачимо, розумієте. Нам хочеться, щоб ви…  

Будь ласка, Олександр Миколайович.   

(Загальна дискусія)  

 Хто за такий проект висновку, прошу визначатися. Хто – за, прошу 

голосувати. Підтримаємо нашого геніального колегу.  

Друзі, в п'ятницю особистий прийом громадян. Я вам доручення від 

імені Голови Верховної Ради  переслав. Прошу обов'язково зголошувати, 

щоб обов'язково хоча би кілька колег взяли участь. Особливо ті, які жодного 

разу не взяли участь.  

Дякую за увагу. Засідання закрите. Дуже дякую за роботу.  

 

 


