СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності
16 січня 2019 року
Веде засідання Голова Комітету КОЖЕМ'ЯКІН А.А.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні колеги. Я вас вітаю. Ну,
скажем так, сезон в нас новий ще не почався, да? Він почнеться там трішки
пізніше, у лютому. А я вітаю вас зі святами, які пройшли, новорічними,
Різдвом. І бажаю всім вашим сім'ям всього найкращого.
Я думаю, цей тиждень пройде дуже швидко, оперативно, і ми будемо
готуватись вже до, скажімо так, до тих питань, які будуть виникати під час
проведення нової сесії, уже після там 4-го, 4-5 лютого. І 6-го у нас комітет.
Тому, будь ласка, колеги, у нас присутні згідно з інформацією від
секретаріату 11 народних депутатів, що потрібно для кворуму. І ще у нас на
підході… А, 12 нас.
Будь ласка, які пропозиції? Хто - за? Прошу опустити. Хто – проти?
Утримався? Рішення прийнято.
Колеги, будь ласка, ознайомтесь з порядком денним. Я, як завжди,
якщо буде необхідно, представлю присутніх, тому що комітет у нас сьогодні
такий буде, не дуже довгий, а такий оперативний, конкретний. Є декілька
питань, які треба вирішити. Але три моменти формальних, колеги, три
формальних моменти.
Перший формальний момент. Володимир Юрійович відсутній, да,
Мисик у нас? Повинен був бути. Я прошу вас все ж таки не забувати, що у
нас комітет, на жаль, складається з чоловіків, на жаль. Ми дуже, скажімо так,
не сприймаємо ситуацію, коли в нас немає жінок, і тому питання гендерське,
майте на увазі, воно повинно бути завжди з повагою сприйнято, щоб до нас
не було ніяких потім запитань від наших колег по депутатському корпусу. Це
раз.

Друге. Я хотів привітати (його зараз нема) пана Купрія, що його
зареєстрували кандидатом в Президенти, і у нас є від нашого комітету свій
кандидат. Колеги, це дуже важливо, тому що в кожному комітеті, я так
порахував, десь 7 комітетів, де в них є, чи 8, свій кандидат в Президенти. Це
два.
І третє. Микола Петрович, сьогодні мене там один із народних
депутатів поважних назвав великим детективом. Тому я прошу вас
підготувати законопроект про детективну діяльність, все ж таки який у нас
вже готовий, який був підготовлений Президентом, але ми підготували
новий. Мене першим поставте, і далі там Тетерук, ви і всі наші депутати…
Щоб все ж таки депутати, які виходять і кажуть, що ми детективи, щоб ми їх
не підводили. Ну, це була емоція. Ігор Володимирович, ну, ви знаєте, що
кожного дня звинувачують когось в незаконному там контракті якогось там
газу – і ніхто не подає в суд ніякий. Кожного разу виходять і кажуть, що
Президент поганий - і теж Президент не подає в суд. Ну, тут сказали, що
людина там трішки не так себе повела – і він вирішив подавати в суд. Я
погоджуюсь, я готовий, нема питань.
Якщо нема заперечень, порядок денний перед вами. Які пропозиції?
Будь ласка, Володимир.
СОЛЯР В.М. Я прошу перше питання - законопроект 9217 – зняти
сьогодні з розгляду. Тому що ми поспілкувалися з товаришами, і по ньому є
дуже багато моментів, які не узгоджені і не вирішені.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, у нас є заступник міністра внутрішніх справ
пан Троян. Він підтримує, так, це?
ТРОЯН В.А. Доброго дня.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня. Скажіть, є якісь думки інші? Ні. Дякую,
Вадим Анатолійович.
Тепер давайте так, інші там пропозиції є якісь на зміну? Нема. Нам
головне, щоб затвердити всі плани, всі звіти і таке інше від комітету - це
важливо, - а все інше ми пройдемо, я думаю, швиденько.
Хто за цю пропозицію, з корекцією, яку вніс нам наш колега пан
Соляр, прошу голосувати. Хто - за? Прошу опустити. Рішення прийнято.
Дякую.
Колеги, переходимо зараз… перед тим, як перейти до другого питання,
я хотів би сказати, що у нас Вадим Анатолійович з нами, дуже приємно. У
нас також Володимир Вікторович, директор правового департаменту
Нацполіції,

Жиденко

присутній.

Дякую

вам.

У

нас

представник

Уповноваженого з дотримання прав людини в місцях несвободи та
процесуальних прав. Ну, це щось складне. А що, це нова якась назва, да?
В'ячеслав Борисович, якась нова назва?
ПЕТЛЬОВАНИЙ В.Б. Ні, стара назва.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Стара, да?
ПЕТЛЬОВАНИЙ В.Б. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ага! Просто я так, трішки так… Да, ви так…
несвободи там… в місцях несвободи. В несвободи місцях – це таке от… де
вона, несвобода, дуже таке, складне питання. Ну добре.
І Аліса Шушковська, спеціаліст-консультант Місії Європейського
Союзу. Дуже приємно, Аліса.
Також у нас громадські організації. Вікторія Дідич. Є в нас? Є. Дуже
приємно, ми вітаємо вас. Представник ГО "Юридична сотня".
Якщо у вас будуть питання під час обговорення або ви щось хотіли би,

скажімо так, дати якусь інформацію, будь ласка, піднімайте руку, я завжди
вам дам слово.
Отже, ми перше питання зняли. Друге питання: проект Закону про
внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення
кримінальної відповідальності за порушення вимог охорони та використання
пасовищ і сінокосів. Кривохатько, 8523.
Яків Якович, будь ласка. Мікрофон тільки включайте. Кривохатька
немає. Які є пропозиції? (Загальна дискусія)
Ні-ні, ви запропонуйте, немає ж ініціатора.
БЕЗБАХ Я.Я. Нет, перенести, да и, собственно, и вопроса нет, я тут
советовался…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, а тут написано "відхилити".
БЕЗБАХ Я.Я. Да! (Шум у залі)
Ну, пустой закон, абсолютно пустой. Все подстраховано, в другом
кодексе все подстраховано. Пасовищ вже цих нема, вже нічого нема. Що ми
тут… какие законы…
_______________. А сінокосів?
БЕЗБАХ Я.Я. Теж нема, те ж саме, підстраховано все вже там…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, після того, як ми заслухали емоційну
доповідь нашого члена комітету Якова Яковича Безбаха, є пропозиція одна –
це запропонувати Верховній Раді під час розгляду у першому читанні даний
законопроект № 8523 відхилити. Хто - за? Дякую. Хто – проти? Утримався?
Рішення прийнято.
Третє питання: проект Закону України про внесення змін до статті 15

Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо розширення
переліку підстав для притягнення до адміністративної відповідальності
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дисциплінарних статутів). Дуже таке цікаве… 8231. Мураєв у нас автор.
Будь ласка, Яків Якович.
БЕЗБАХ Я.Я. Мы рассмотрели на подкомитете. Считаю, что его нужно
отправить на доопрацювання, потому что все то, что тут было сказано, есть в
уставах, законах, и мы опять то же самое повторяем, только в другом амплуа.
И перечень, который тут есть, ну вообще, ну, мне кажется… не зайняття
землі, не зайняття этого… Ну, я думаю, что надо на доопрацювання.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Яків Якович.
Будь ласка, Ігор Володимирович, вам слово.
МОСІЙЧУК І.В. Шановні колеги, шановний пане голово, у мене
пропозиція відхилити по причині того, що Євген Володимирович проявляє
неповагу до комітету і жодного разу не прийшов, нічого не представив. Ну,
це якийсь спам більше нагадує, чим законопроект.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Підтримую. Спами, ми знаємо, де краще їх
використовувати, правильно?
Яків Якович.
БЕЗБАХ Я.Я. Да, я полностью согласен. Я просто из скромности
промолчал.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що це правильно чому, тому що, дійсно, у
нас було 8 законів, які пан Мураєв представляв, ні разу не прийшов, і, на
жаль, ми ніяких…

Колеги, хто за те, щоб під час розгляду в першому читанні
законопроект № 8231 запропонувати Верховній Раді відхилити, прошу
голосувати. Хто - за? Прошу опустити. Хто – проти? Утримався? Один. Це
правильно. Рішення прийнято.
Четверте: проект Закону України про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення (щодо мінімізації засмічення
населених пунктів) (№ 1103-доопрацьований). У нас Бублик, Левченко,
Осуховський, які теж не люблять наш комітет.
Слово надається у нас Дейдею, який теж не любить наш комітет, Євген
Сергійович. Ну, ми його вітаємо всі, вітаємо Євгенія, що народився син. Але
ми вносимо втретє, і я, користуючись правами головуючого, хотів би
попросити все ж таки прийняти рішення його відхилити.
Хто - за? Прошу опустити. Хто – проти? Утримався? Рішення
прийнято.
П'ятий пункт: проект Закону України про внесення змін до Кодексу
України
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відповідальності за порушення від надзвичайних ситуацій та запобігання
виникненню, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійнорятувальних служб (2342а), який поданий народним депутатом Дмитренком
О.М. Комітет головний, виноситься втретє.
Будь ласка, Купрій Віталій Миколайович відсутній, хто може сказати
два слова? Які пропозиції? Будь ласка. Микола Володимирович? Ігор
Володимирович?
МОСІЙЧУК І.В. Я маю пропозицію відхилити. Люди не поважають ні
комітет, не хочуть захищати свій законопроект. Тому я не бачу потреби
навіть час витрачати.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Да, Микола Петрович, будь ласка.

ПАЛАМАРЧУК М.П. В мене пропозиція підтримати пропозицію, тому
що вона вже втретє виноситься. Скільки ми можемо…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, хто за пропозицію ту, щоб відхилити даний
законопроект, прошу голосувати. Хто - за? Прошу опустити. Хто – проти?
Утримався? Утримався один? Утримався. Ну, так ви чесніше підніміть
руку……. О! Дякую.
Проти? Хто проти? Рішення прийнято.
Антон Юрійович, ви порахували? Ні? (Шум у залі)
Чудово. Отже, шосте питання. Ні, справа в тому, що ми, дійсно,
правильно сказано було, Ігор Володимирович, що є питання, коли, ну,
скажем, заочно ми можемо там прийняти, да, рішення, але коли йде внесення
змін до кодексів і таке інше, то це серйозне питання, і ми повинні послухати
людей, звідки це виникло, чому вони це пропонують. Тому що, ну, яка
практика, який є, скажімо, аналіз зроблений. Для нас це важливо, тому що є
інші комітети, які можуть деякі речі сприймати так, на голос, а ми не
можемо. І дякую вам за розуміння.
Шосте питання: про звіт та підсумки роботи Комітету з питань нашої
правоохоронної діяльності за дев'яту сесію Верховної Ради України восьмого
скликання. Це у нас шосте питання.
Два слова скажу, колеги. Я дуже коротко озвучу деякі результати,
просто щоб під стенограму, і у нас тут є присутні телеканали.
Я хотів би сказати, що за період дев'ятої сесії Верховної Ради України
комітетом проведено 10 засідань, з урахуванням сьогоднішнього, на яких
розглянуто 78 питань. Верховною Радою України протягом дев'ятої сесії
прийнято 6 законів. Нагадаю коротко про них.
Перший закон – це про внесення змін до законодавчих актів України
щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних
правопорушень. Ну і там багато законів, скажімо так, ті, які були не дуже

знакові, але знаковим законом являється Закон щодо кримінальних
проступків. Оце для нас, я думаю, прорив був в правоохоронній реформі, і ми
зробили добру справу. На жаль, 48 діб вже пройшло – його поки що не
підписали. Ну, сподіваємося, що все буде нормально.
За звітний період Верховній Раді України подано 50 висновків
комітету, і за період дев'ятої сесії документообіг комітету складає 4 тисячі
825 документів. За даними реєстрації вихідної кореспонденції, комітетом
опрацьовано та надіслано 1 тисячу 199 документів.
Будь ласка, там у вас є зміст, ви ознайомлені. Пропоную затвердити.
Хто - за? Прошу опустити. Хто – проти? Утримався? Рішення прийнято.
Дякую вам. Я думаю, що ми попрацювали в цьому році не гірше, ніж в
минулому.
Колеги, питання номер сім: про пропозиції Комітету з питань
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності до проекту Порядку
денного десятої сесії Верховної Ради восьмого скликання (лютий-липень
2019 року).
Значить, комітет… Затвердити пропозиції комітету до проекту Порядку
денного десятої сесії Верховної Ради восьмого скликання (лютий-липень
2019 року). Доповідаю я. Два слова.
У вас є документи. Ми пропонуємо включити до порядку денного
десятої сесії 517 законопроектів, колеги. Ну, 517, ми їх тут відпрацьовуємо,
але, на жаль, не всі вони стають законами, але ми свою роботу робимо. З
опрацювання яких визначений головним наш комітет, а саме 218 проектів.
Далі. Також окремим списком зазначено 8 законопроектів, які комітет
вважає недоцільним включати до порядку денного десятої сесії. Це теж
правда.
Таким чином, шановні колеги, ми пропонуємо затвердити пропозиції
комітету до переліку питань порядку денного десятої сесії парламенту. Хто за? Дякую. Хто – проти? Утримався? Рішення прийнято.
Я вас вітаю з тим, що ми це затвердили. Будь ласка, секретаріат,

оформіть у вигляді пропозицій, які комітет подає до керівництва Верховної
Ради.
Восьме питання, колеги. У нас план роботи Комітету Верховної Ради
України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на
десяту сесію Верховної Ради України восьмого скликання.
Два слова. Вашій увазі пропонується проект плану. 299 законопроектів,
які комітет буде опрацьовувати як головний. У розділі 1.1 записано 218
проектів, які вже опрацьовані комітетом та очікують розгляду Верховної
Ради України. Колеги, 218 очікують розгляду Верховної Ради України
проектів.
Так, до розділу ІІ включено ще 30 проектів, які комітет планує
розглянути та надати свої пропозиції іншим комітетам.
Також проект плану роботи передбачає проведення слухання у комітеті
на тему: "Діяльність Державного бюро розслідувань, виконання покладених
на нього завдань, додержання ним законодавства, прав і свобод людини і
громадянина", - як це передбачено Законом про ДБР. Немає заперечень, якщо
ми це зробимо? Немає.
А також круглі столи на теми: "Зміни до Кримінально-процесуального
кодексу". Ну, у зв'язку з тим, що ми повинні зробити проміжні оці наші, да,
от, скажімо так, аналізи роботи груп, які ви очолюєте. Другий: "Стан
боротьби з організованою злочинністю". Ну, я не знаю, навіщо це нам. А?
_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. А ми? Може, ми… нехай вони там займаються цими
питаннями внизу, а навіщо нам це на себе… Микола Петрович, як ви
вважаєте? Ну, стан боротьби з організованою злочинністю. Ну, у нас є
комітет по…
_______________. (Не чути)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да?
_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну да. До речі, 13 січня було 27 років.
_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ.

Колеги,

от

дивіться,

зміни

до

Кримінально-

процесуального кодексу – це правильно, тому що у нас є 6 груп, якими ми
працюємо. Ми пообіцяли, що ми до кінця там року вже будемо виходити на
якийсь результат.
"Стан боротьби з організованою злочинністю" – підтримується ця тема,
якщо ми проведемо круглий стіл? Підтримується? (Загальна дискусія)
Хорошо, з комітетом. Ні, спільно я не хочу. Я не погоджуюсь. Один
раз я проводив спільно - мені цього достатньо вже на три роки. Ну, це таке
діло, помінялось, але ж… да.
І третє питання – це "Парламентський контроль за дотриманням
положень законів в діяльності спеціальних служб та правоохоронних органів
держави". Чому це треба зробити? Тому що, ви знаєте, що є згідно Закону
про нацслужбу… про нацбезпеку, яким до 8 січня повинні були створити
комітет. Його не створили і не створять найближчим часом, я так розумію,
але ми повинні дати якісь напрацювання свої інформаційні, скажімо так, і
аналізи, для того щоб, якщо він створиться, щоб він знав, над чим працювати.
Хоча я думаю, що це вже буде в 2020 році, ну, приблизно так. У лютому 2020
року, можливо, його створять.
Я пропоную цей план затвердити. Хто - за? А, стоп! Будь ласка, Ігор
Володимирович.

МОСІЙЧУК І.В. У мене є пропозиція внести у плани, доповнити, щоб
на одне з найближчих засідань були все-таки запрошені керівники
Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури, які дали б пояснення комітету і відповіді надали щодо
порушень

системно

Кримінально-процесуального

кодексу,

яке

вони

вчиняють. Ну, вже ж не раз… (Загальна дискусія)
Так були вже підстави, вони відморозилися і не прийшли. (Загальна
дискусія) Звичайно. (Загальна дискусія)
Ну, я розумію, що ніхто в країні, ніхто не хоче нести відповідальності
за те, що… за безконтрольних осіб, які самі породили, ніхто не хоче.
(Загальна дискусія)
_______________. Я б хотів підтримати Ігоря Володимировича, воно
потрібно, але треба це готувати. Його не можна просто так винести і все.
МОСІЙЧУК І.В. Я розумію. Я пропоную в план внести, я ж не кажу, на
завтра …….. чи на наступне засідання.
_______________. Я думаю, що в план можна внести, а там потім…. і
підготувати, і хай готує.
ГОЛОВУЮЧИЙ. … Прошу опустити. Хто – проти? Утримався?
Рішення прийнято. І правильно.
І останнє питання – це про орієнтовний календарний план проведення
засідань Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності на період десятої сесії Верховної Ради. Подивіться, будь ласка,
дев'ятий пункт. Бачите всі, да, ці…?
Значить, у нас получається так: лютий – два засідання, березень – два,
квітень – два, травень – два, червень – два і липень – два. Ітого 12 засідань.
Нормально? Нема заперечень?

Щодо виїзних засідань, ну, давайте так. У нас було засідання… Да, я
думаю, що виїжджати там не сильно нам прийдеться, але ми, пам'ятаєте, ми
непогано провели виїзд тоді в Одесі, дуже такий був, да, в Харкові
непоганий. Ми хотіли у Львів, але, скажімо так, ну, не сталось, да, питання.
Тому, будь ласка, ми можемо в будь-який час це проголосувати. Ні, я
маю на увазі, знаєте, чому? Тому що в будь-якому випадку виїзне засідання
повинно бути, ну, від комітету. Ну, якось треба їхати і розмовляти. У нас
було так: Харків, Одеса – це, бачите, да, так, південь там, північ. А тепер
захід і туди трішки…
(Загальна дискусія)
На рік.. Ні, зараз ми на цей одне, може, виїзне: або Львів, або
Дніпропетровськ. Ну, мається на увазі, в тому напрямку, тобто отак. Тобто
спочатку, да…
_______________. Я думаю, що дуже буде правильно, якщо просто
внести, що провести одне виїзне засідання, а потім або оперативна
обстановка покаже, куди нам треба їхати; або, може, там в той час щось буде,
або щось там відбудеться. І тоді ми якраз, виходячи з того, поїдемо…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Все рівно це треба зробити, тому що, ну…
_______________. Звичайно, звичайно.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Всі так роблять, це практика така. І Закон про
комітети, він нас зобов'язує це робити згідно окремих… Нема заперечень?
Тому, колеги, хто за те, щоб ми затвердили цей орієнтовний
календарний план проведення засідань, прошу голосувати. Хто - за? Прошу
опустити. Хто – проти? Утримався? Рішення прийнято.
Колеги, у нас план порядку денного ми вичерпали. Але я хотів би зараз
надати слово, якщо хтось хоче якісь сказати інформаційні повідомлення,

будь ласка, "різне". (Шум у залі)
Да, зараз. Стоп! Я хотів… Ми працюємо в присутності всіх чи…
(Загальна дискусія)
Да, будь ласка.
ПАЛАМАРЧУК М.П. Я просто хотів би звернутися до колег з великим
проханням.
Дивіться, багато законів, які ми подаємо від комітету, і які
напрацьовані, які необхідні, дуже потрібні для правоохоронної системи, в
залі ми чомусь в більшості не хочем, не всі, так скажем, не те що не хочем, не
всі працюють для того, щоб цей закон пройшов.
Останній такий закон був – це якраз було посилення відповідальності
за незаконне заволодіння транспортними засобами і таке інше, який
Верховна Рада провалила.
Я просто прошу вас, що в тих законах, де немає абсолютно ніякої
політики, де немає ніякого політичного забарвлення, які дуже необхідні як
інструментарій для нашої правоохоронної системи, а наш – правоохоронний
комітет, ми повинні все-таки всі, незважаючи на свої політичні вподобання,
робити все, щоб такі закони проходили, бо це є імідж нашого комітету.
У мене все.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Будь ласка, Антон Юрійович, вам слово.
ГЕРАЩЕНКО А.Ю. Шановні колеги, я з командою моїх помічників
працював в Національній поліції над дуже важливим законопроектом для
нашої країни. Я дуже коротко, стисло розкажу його сутність, і потім
запропоную розіслати вашим помічникам, щоб ви його під………., і зробити
великий, важливий закон.
Річ у тому, що в містах України останні 8 років запроваджується

система автоматичної фіксації ситуації в місті. Наприклад, в Києві вже
більше 2 тисяч камер, і зараз по номеру автомобіля можна зафіксувати, хто
куди їздить.
В минулому році вскрилися факти, що цією інформацією почали
просто-на-просто торгувати. Наприклад, за автомобілем першого заступника
голови ДБР пана Варченка – це інформація ЗМІ, - просто стежили через цю
систему. А, і за паном Мосійчуком також стежать. Тобто просто люди за
гроші можуть зайти і отримати цю інформацію.
Представники органів місцевої влади не мають жодного покарання,
тому що воно не встановлено законом, за те, щоб зливати інформацію про
переміщення політиків, бізнесменів, ну, просто громадян.
Тому законопроект буде такий, що вводиться поняття автоматизованих
систем фіксації безпеки в містах, вводиться поняття того, що доступ до цих
систем може бути обмежений, тільки персоніфікований. Якщо хоче якийсь
правоохоронний орган звертатися в суд, це повинно бути письмово, і ця
інформація повинна зберігатися, щоб ця інформація не використовувалася в
протиправних цілях, як ми зараз бачимо. І вводиться відповідальність у
вигляді величезних штрафів і звільнення співробітників, які мають
причетність до цієї інформації, з посад.
Я всю інформацію розішлю, законопроект пропоную прийняти, тому
що це потрібно для країни. Це законопроект не про вплив, не про що, а про
те, що не можна, коли така важлива інформація буде зливатися зліванаправо.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую. Цікаво, да.
Будь ласка, Ігор Володимирович.
МОСІЙЧУК І.В. Ну, я абсолютно підтримую Антона Юрійовича
стосовно цього законопроекту. Проінформую, що збирали і в тому числі ці
самі особи, що і по Варченку, і по мені інформацію, і ще по ряду колег, тут

присутніх навіть, в комітеті.
Питання в тому, що цей закон, дійсно, необхідний. Треба тільки
вичитати, щоб, як кажуть, не виплеснути з водою дитину.
І хотів би підтримати Миколу Петровича. Те, що вчора відбулося в
залі, ну, це просто якась ганьба суцільна. І я не знаю, чому ми комітетом не
об'єдналися, щоб переконати фракцію, ну, я ж не вірю, що там курносі якісь
злодії цілу фракцію пролобіювали – і завалили такий важливий закон, ну,
насправді дуже важливий. Тому що, я не знаю, як у кого, а в мене в колег у
фракції 4 автомобілі вкрали.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігор Володимирович…
МОСІЙЧУК І.В. Нема начальника поліції… (Шум у залі)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вас підтримую. Я пропоную вам, все ж таки вам
особисто, і членам комітету: давайте ми його, як завжди, переподамо. Якщо
там якісь питання виникли і там до другого читання він дійшов, і пан, і наш
колега, який повинен був бути вже давно в нашому комітеті, але, на жаль, є
питання, які йому не дають цієї можливості, пан Мустафа. Він все відкликав
в свій час, правильно? І підтримував теж.
Тому я вважаю, що треба переподавати, більше того, переподавати
законопроект про детективну діяльність, ми це зробимо всім комітетом, і ми
все одно продавимо це. А всі інші законопроекти, які сьогодні там у нас на
контролі, ОРД, ви знаєте, ОРС; законопроекти, які пов'язані з… що у нас таке
там ще цікаве? Ну, ДБР, і Бюро юстиції, до речі, військової, тому що
військовий стан показав, що в тих територіях бігати розкопувати трупи і
розслідувати злочини будуть тільки ті, хто має форму і готовий до цього. А
хлопці в піджаках, вибачте, вони там бігати не будуть.
Ми, коли відпрацьовували Закон про ДБР, ми, на жаль, в свій час
виходили з ситуації, яка була в Україні. Тобто ми давали їм цю місію, тому

що не було такої, скажем, думки, щоб створити Бюро військової юстиції.
Зараз така думка є і є проект, який, я вважаю, дуже правильний. Отака у нас
ситуація.
Будь ласка, Віктор Миколайович Король.
КОРОЛЬ В.М. Я просто користуючись, що ми підняли цю тему, про
законопроекти, про все, хотів би звернутися і від себе особисто до всіх
присутніх, щоб ми робили не точкові законопроекти, а законопроекти, які
більш глобальні.
От приклад: про машини, які відслідковуються в цій системі. А в іншій
системі? А не тільки машини, але і пересування громадян? Там же не тільки
фіксується по номеру, а це і по обличчю встановлюють, за його близькими.
Тобто підготувати системний, великий, який розповсюджується на всі
системи збирання інформації відносно осіб. Отакий законопроект. Чуєш? І це
буде підтримано, і це просто не тільки одне відомство виведе на інший шлях,
а друге опустить, це просто дбаючи про інтереси громадян держави і про
саму державу.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, може, по проектам і по рекомендаціям,
скажімо так, по планам є якісь ще зауваження і пропозиції? Якщо нема, я
хотів сказати, що до нас приєднався Дмитро Шенцев, прийшов на комітет (це
для стенограми).
Мустафа, у вас щось є сказати нашому комітету? Якщо можна, в
мікрофон, будь ласка.
НАЙЄМ М. У нас був, якщо пам'ятаєте, законопроект щодо педофілії,
педофілів, і ми його переробили, він був направлений на доопрацювання. Він
майже готовий, ми узгодили позиції з Національною поліцією.

ГОЛОВУЮЧИЙ. От я пройшов в свій час дуже серйозну ситуацію в
своєму житті, коли я захищав своїх друзів, будучи головою фракції, яких
звинувачувала Партія регіонів…
НАЙЄМ М. Це не про те.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому треба казати не так. Треба казати: питання
щодо посилення відповідальності за…
НАЙЄМ М. …сексуальний злочин стосовно дітей.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте юридично правильно, тому що слово
"педофілія" – воно не звучить правильно.
НАЙЄМ М. Добре.
Дивіться, ми цей законопроект уже переробили разом з Національною
поліцією, узгодили позиції і з експертами. Якщо буде… давайте якось, тому
що він направлений на доопрацювання, яким чином ми будемо рухатись далі,
поясніть, з ким робити, з ким працювати, як буде це в комітеті
відпрацьовуватись. Чи мені самому переподати, перевнести, або ми з
Богданом сядемо проробимо цю роботу?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, нема питань. Все, добре. Так і зробимо. Да, будь
ласка, ми зробимо, там же у вас без пропозицій там оцих хімічних… хімічних
всіх цих речей, ні?
НАЙЄМ М. …. з ними ж, але…
ГОЛОВУЮЧИЙ. З ними ж, але трохи м'якіше…

НАЙЄМ М. …з експертами.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ясно.
_______________. Тобто не два, а одне.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо.
Колеги, я хотів би… І це мудро. Колеги, у зв'язку з тим, що ми вже
наблизились до Європи, я так вважаю, ще ближче наблизились, тому що вода
у нас сьогодні написана тут на англійській мові, вода, бачите? Хтось помітив,
ні? "Вода". Раніше була українська "Моршинська", а тепер "Вода.UA". Для
тих, хто не вміє читати на англійській мові, да… Але я думаю, що, можливо,
це якийсь хід наших колег з Апарату. (Шум у залі)
Треба повертати все ж таки наші води в комітет і в парламент, тому що
ці води – вони, можливо, і наші, але написані вже не нашою мовою. А ми ж
готуємось до розгляду серйозного законопроекту про мови, де навіть от ці
води, які стоять на іноземній мові, вже будуть, скажімо так, да…
МОСІЙЧУК І.В. Давайте закривати, бо зараз договоримося до того…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.
Колеги, які пропозиції? Хто за те, щоб закінчити роботу комітету і
продовжити її вже з нової, десятої, сесії? Хто - за? Прошу опустити.
Я оголошую комітет закритим. Дякую.

