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      20    березня     2019 р. 

 

 

 м. Київ 

 вул. Садова 3 а,  к.727 

 15 год. 15 хв. 

 

 

 

Головує:  Голова Комітету Кожем’якін А.А. 

 

Присутні члени Комітету: Паламарчук М.П., Мосійчук І.В.,               

Купрій В.М., Костенко П.П., Геращенко А.Ю., Безбах Я.Я., Бухарєв В.В., 

Дейдей Є.С., Карпунцов В.В., Король В.М., Котвіцький І.О.,  Мисик В.Ю., 

Мірошниченко Ю.Р., Развадовський В.Й., Саврасов М.В., Соляр В.М.  

 

Відсутні члени Комітету: Барвіненко  В.Д., Мацола Р.М., Шенцев Д.О., 

Яценко А.В.  

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: заступник керівника 

секретаріату Комітету Карчемська Т.М.; головні консультанти:  Булаш М.П., 

Грицак П.А., Іськова Т.А.; старший консультант Диба О.А. 

 

Запрошені: 

народний депутат України – Бахтеєва Тетяна Дмитрівна (доповідач по 

законопроекту № 9392), 

народний депутат України – Вадатурський Андрій Олексійович (доповідач 

по законопроекту № 9137), 

народний депутат України – Сидорович Руслан Михайлович (доповідач по 

законопроекту № 9097), 

народний депутат України – Каплін Сергій Миколайович (доповідач по 

законопроекту № 9297), 

народний депутат України – Білозір Оксана Володимирівна (доповідач по 

законопроекту № 9447), 
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народний депутат України – Суслова Ірина Миколаївна (доповідач по 

законопроекту № 9490), 

народний депутат України – Тетерук Андрій Анатолійович (доповідач по 

законопроекту № 9028). 

 

Присутні: 

народний депутат України – Представник Президента України у Верховній 

Раді України - Луценко Ірина Степанівна (з-кт  № 10110), 

народний депутат України – Найєм Мустафа-Масі (з-кт № 10110-3), 

народний депутат України – Дерев’янко Юрій Богданович (з-кт № 10110-4), 

народний депутат України – Соболєв Єгор Вікторович (з-кт № 10110-5), 

народний депутат України – Пташник Вікторія Юріївна (з-кт № 10110-6), 

народний депутат України – Луценко Ігор Вікторович (з-кт № 10110-8), 

народний депутат України – Сотник Олена Сергіївна (з-кт № 10110-11), 

народний депутат України – Вадатурський Андрій Олексійович (з-кт № 

9137), 

народний депутат України – Сидорович Руслан Михайлович (з-кт № 9097), 

народний депутат України – Тетерук Андрій Анатолійович (з-кт № 9028), 

заступник Міністра внутрішніх справ України – Троян Вадим 

Анатолійович, 

представник Посольства США – Джоселін Рафферті (Jocelyn Rafferty),  

представник Посольства США – Юлія Панасюк, 

старший антикорупційний радник програми Антикорупційна ініціатива 

Європейського Союзу в Україні  – Клеменс Мюллер (Clemens Mueller), 

політичний радник Політичного відділу представництва ЄС в Україні – 

Хенрік Ларсен (Henrik Larsen), 

експерт програми Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в 

Україні – Симоненко Злата, 

представництво Світового банку в України  – Дмитро Деркач, 

представництво Міжнародного валютного фонду в Україні – Марія 

Чебанова, 

представник громадської організації «Асоціація українських моніторів 

дотримання прав людини» – Золотар Степан. 

ЗМІ 

телеканал «НАШ» - Філоненко Дарина, 

телеканал «Прямий» - Стецюк Маргарита, 

телеканал «Рада» - Деркач Тетяна, 

телнканал «NEWSONE» - Петрунок Надія, 

телеканал «Четвертий» - Ткаченко Анна, 

телеканал «Кадриnews» - Коник Аліса. 

Інформаційне агентство «Укрінформ» - Мацеха Валерія, 

Інформаційне агентство «Українські новини» - Кудояр Катерина, 
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Інформаційне агентство «УНІАН» – Пришляк Надія, 

Видання «Апостроф» - Шашкова Марина 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про звернення до Голови Верховної Ради України щодо вжиття 

невідкладних заходів для підписання Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо 

встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері 

підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання 

продукції, робіт та послуг у військовій сфері» від 26 січня 2016 року (реєстр. 

№ законопроекту 1793 від 19.01.2015р.). 

2. Про стан підготовки проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо 

відповідальності за незаконне збагачення», за реєстраційним № 10110 від 

29.02.2019 р., який визначений Президентом як невідкладний, а також 

альтернативних по нього законопроектів за  реєстраційними №№ 10110-1 від 

01.03.2019 р., 10110-2 від 05.03.2019 р., 10110-3 від 05.03.2019 р., 10110-4 від 

06.03.2019 р., 10110-5 від 12.03.2019 р., 10110-6 від 13.03.2019 р., 10110-7 від 

13.03.2019 р., 10110-8 від 14.03.2019 р., 10110-9 від 14.03.2019 р., 10110-10 від 

14.03.2019 р., 10110-11 від 14.03.2019 р., 10110-12 від 15.03.2019 р. 

3. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо відповідальності за закупівлю за рахунок Державного 

бюджету України та місцевих бюджетів завідомо фальсифікованих лікарських 

засобів та лікарських засобів з вичерпаним терміном придатності» (реєстр. № 

9392), поданий народними депутатами України Бахтеєвою Т.Д., Шипком А.Ф. 

та іншими. Перше читання.  

4. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо відповідальності у сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху зафіксовані в автоматичному режимі про порушення перевезень 

небезпечних вантажів, правил проїзду великогабаритних і великовагових 

транспортних засобів» (реєстр. №9137), поданий народними депутатами 

України Рудиком С.Я., Вадатурським А.О. та іншими. Перше читання.  

5. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України та інших законодавчих актів щодо запровадження додаткового 

виду покарання - позбавлення права голосу на виборах» (реєстр. № 9097), 

поданий народним депутатом України Сидоровичем Р.М.  Перше читання.  

6. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України (щодо кримінальної відповідальності за несвоєчасне 

постачання природного газу споживачам)» (реєстр. № 9297), поданий народним 

депутатом України Капліним С.М.   Перше читання.  



 4 

7. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо пріоритетного проїзду (переваги у проїзді) спеціалізованого 

санітарного транспорту бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги» 

(реєстр.  № 9447), поданий народними депутатами України Білозір О.В., 

Голубовим Д.І. та іншими.  Перше читання.  

8. Про проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про 

попереднє ув'язнення" (щодо збільшення норми площі в камері для однієї 

взятої під варту особи)» (реєстр. № 9490), поданий народними депутатами 

України Сусловою І.М., Побером І.М та іншими.  Перше читання.  

9. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 301 

Кримінального кодексу України (щодо ввезення, виготовлення, придбання, 

зберігання, завантаження, надання доступу, збуту і розповсюдження 

порнографічних предметів)» (реєстр. № 9028), поданий народним депутатом 

України Тетеруком А.А. Перше читання.  

10. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 

відповідальності за незаконні дії стосовно державних нагород, незаконне 

носіння військової форми одягу та наругу над місцем поховання захисника 

суверенітету та територіальної цілісності України та деяких інших осіб» 

(реєстр. № 9217). Друге читання.  

11. Різне. 

 

 

1. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ 

КОМІТЕТУ 

 

І. СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Кожем’якіна  А.А. щодо 

кількості присутніх на засіданні членів Комітету та про порядок денний 

засідання Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності на 20.03.2019 року. 

 

Доповів: Кожем’якін А.А. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи наявність кворуму (16 членів Комітету), 

відкрити засідання Комітету та розпочати роботу. 
 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

(У голосуванні приймали участь 16 членів Комітету). 

 

Обговорення порядку денного. 
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До засідання долучився народний депутат України – член Комітету 

Котвіцький І.О. 

 

В обговоренні взяли участь:  н.д.  Король В.М.,  н.д. Паламарчук М.П.,            

н.д. Мірошниченко Ю.Р.  

 

Пропозиція голови підкомітету Короля В.М.: включити до порядку 

денного та розглянути проект Закону України «Про внесення змін до статті 289 

Кримінального кодексу України щодо невідворотності покарання за незаконне 

заволодіння транспортним засобом» (реєстр. №10013), поданий народними 

депутатами України Королем В.М., Паламарчуком М.П. та іншими.   

 

Пропозиція голови підкомітету Мірошниченка Ю.Р.: розглянути третім 

питанням проект Закону за реєстр. № 9490, який в порядку денному стоїть 

восьмим за умови присутності суб’єкта права законодавчої ініціативи. 

 

2. Затвердити порядок денний на 20.03.2019 року з урахуванням 

пропозицій народних депутатів України – членів Комітету. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету). 

 
 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. СЛУХАЛИ: Про звернення до Голови Верховної Ради України щодо 

вжиття невідкладних заходів для підписання Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України 

щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері 

підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання 

продукції, робіт та послуг у військовій сфері» від 26 січня 2016 року 

(реєстр. № законопроекту 1793 від 19.01.2015р.). 

 

 Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.  

Супроводження матеріалів – керівник секретаріату Драп’ятий Б.Є. 

 

В обговоренні взяли участь:  н.д. Купрій В.М., н.д. Мосійчук І.В., 

н.д. Безбах Я.Я. 

 

УХВАЛИЛИ:  1. Звернутися до Голови Верховної Ради України щодо 

вжиття невідкладних заходів для підписання Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України 
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щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері 

підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання 

продукції, робіт та послуг у військовій сфері» від 26 січня 2016 року (реєстр. 

№ законопроекту 1793 від 19.01.2015р.). 

2. Доручити секретаріату Комітету організувати безпосередню зустріч 

членів Комітету з Головою Верховної Ради України Парубієм А.В. 

3. Запросити на наступне засідання Комітету заступника Генерального 

прокурора - Головного військового прокурора Матіоса А.В., заступника 

Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури Холодницького Н.І., Директора Національного антикорупційного 

бюро України Ситника А.С. у зв’язку з оприлюдненої у засобах масової 

інформації корупції в оборонному секторі, зокрема в державному концерні 

«Укроборонпром». 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” - 0 

 

(У голосуванні приймали участь 17 членів Комітету). 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Про стан підготовки проекту Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 

України щодо відповідальності за незаконне збагачення», за реєстраційним № 

10110 від 29.02.2019 р., який визначений Президентом як невідкладний, а також 

альтернативних по нього законопроектів за  реєстраційними №№ 10110-1 від 

01.03.2019 р., 10110-2 від 05.03.2019 р., 10110-3 від 05.03.2019 р., 10110-4 від 

06.03.2019 р., 10110-5 від 12.03.2019 р., 10110-6 від 13.03.2019 р., 10110-7 від 

13.03.2019 р., 10110-8 від 14.03.2019 р., 10110-9 від 14.03.2019 р., 10110-10 від 

14.03.2019 р., 10110-11 від 14.03.2019 р., 10110-12 від 15.03.2019 р. 

 

 Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.  

Супроводження матеріалів – керівник секретаріату Драп’ятий Б.Є. 

 

В обговоренні взяли участь:  представник Президента України у Верховній 

Раді України Луценко І.С., н.д. Пташник В.Ю., н.д. Геращенко А.Ю., 

н.д. Сотник О.С., н.д. Найєм М.-М., н.д. Мосійчук І.В., н.д. Дерев’янко Ю.Б., 

н.д. Луценко І.В., н.д. Купрій В.М., н.д. Безбах Я.Я., н.д. Король В.М., 

н.д. Развадовський В.Й., н.д. Соболєв Є.В.  

 

УХВАЛИЛИ: 1. Утворити при Комітеті робочу групу з опрацювання 

проектів законів України про внесення змін до Кримінального та 

Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за 

незаконне збагачення, поданих на розгляд Верховної Ради України. 



 7 

2. Обрати головою робочої групи народного депутата України – члена 

Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

Карпунцова Валерія Віталійовича. 

3. Доручити голові робочої групи забезпечити організацію діяльності 

робочої групи та  сформувати її персональний склад, включивши до нього 

народних депутатів України – авторів законопроектів (за згодою), народних 

депутатів України – членів Комітету з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності (за згодою), представників Європейського Союзу, 

Офісу Ради Європи та Міжнародного валютного фонду в України, Посольства 

США в Україні,  Світового банку в справах України, Білорусі та Молдови, інших 

міжнародних інституцій (за згодою); фахівців Національного антикорупційного 

бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, профільних 

міністерств та відомств до компетенції яких входять питання протидії корупції 

(за згодою) та інших визначених головою робочої групи осіб. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” - 0 

 

(У голосуванні приймали участь 15 членів Комітету. Народні депутати 

України Геращенко А.Ю. та Саврасов М.В. покинули залу засідань і не 

приймали участь у голосуванні та подальшому засіданні Комітету). 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відповідальності у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху зафіксовані в автоматичному режимі про порушення 

перевезень небезпечних вантажів, правил проїзду великогабаритних і 

великовагових транспортних засобів» (реєстр. №9137), поданий народними 

депутатами України Рудиком С.Я., Вадатурським А.О. та іншими. Перше 

читання.  

 

Доповіли: н.д. Вадатурський А.О., н.д. Паламарчук М.П.  

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Кожем’якін А.А., н.д. Мисик В.Ю.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти 

зазначений законопроект у першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” – 0 
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(У голосуванні приймали участь 13 членів Комітету. Народні депутати 

України Мірошниченко Ю.Р. та Развадовський В.Й. покинули  залу засідань і не 

приймали участь у голосуванні та подальшому засіданні Комітету).  

 

ІV. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів щодо 

запровадження додаткового виду покарання - позбавлення права голосу                  

на виборах» (реєстр. № 9097), поданий народним депутатом України  

Сидоровичем Р.М.  Перше читання.  

 

Доповіли: н.д. Сидорович Р.М., н.д. Соляр В.М.  

Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Баранець В.А. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Мисик В.Ю., н.д. Мосійчук І.В.,  н.д. 

Безбах Я.Я., н.д. Карпунцов В.В., н.д. Костенко П.П., н.д. Кожем’якін А.А.,             

н.д. Король В.М. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України повернути 

зазначений проект Закону суб’єктам права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання.  

 

Проголосовано:  “за” – 9 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  2 

 

(У голосуванні приймали участь 11 членів Комітету. Народні депутати 

України Дейдей Є.С. та Котвіцький І.О. покинули  залу засідань і не приймали 

участь у голосуванні та подальшому засіданні Комітету). 

 

V. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального 

кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії стосовно державних 

нагород, незаконне носіння військової форми одягу та наругу над місцем 

поховання захисника суверенітету та територіальної цілісності України та 

деяких інших осіб» (реєстр. № 9217). Друге читання.  

 

  Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.  

Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Карчемська Т.М. 

 

В обговоренні взяли участь:  н.д. Карпунцов В.В.  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Відхилити поправку №14, яка внесена підкомітетом на розсуд 

Комітету. 
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Проголосовано:  “за” – 9 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

“не голосувало” -2 

 

2. Рекомендувати Верховній Раді України прийняття зазначений 

законопроект у другому читанні та в цілому як Закон України. 

 

Проголосовано:  “за” – 10 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

“не голосувало” -1 

 

(У голосуванні приймали участь 11 членів Комітету).  

 

 

VІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 

301 Кримінального кодексу України (щодо ввезення, виготовлення, придбання, 

зберігання, завантаження, надання доступу, збуту і розповсюдження 

порнографічних предметів)» (реєстр. № 9028), поданий народним депутатом 

України Тетеруком А.А. Перше читання.  

 

  Доповіли: н.д. Тетерук А.А., н.д. Соляр В.М.  

Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

проект Закону в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

(У голосуванні приймали участь 11 членів Комітету).  

 

VІI. СЛУХАЛИ: Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 

289 Кримінального кодексу України щодо невідворотності покарання за 

незаконне заволодіння транспортним засобом» (реєстр. №10013), поданий 

народними депутатами України Королем В.М., Паламарчуком М.П., 

Котвіцьким І.О. та іншими.  Перше читання.  

 

 Доповів: н.д. Кожем’якін А.А.  

Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Баранець В.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України включити до 

порядку денного десятої сесії Верховної Ради України VIII скликання проект 
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Закону України «Про внесення змін до статті 289 Кримінального кодексу 

України щодо невідворотності покарання за незаконне заволодіння 

транспортним засобом» (реєстр. №10013) і за результатами розгляду в першому 

читанні прийняти його за основу та в цілому як Закон України. 

 

Проголосовано:  “за” – 10 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

“не голосувало” -1 

 

(У голосуванні приймали участь 11 членів Комітету).  

 

Інші питання порядку денного не розглядалися у зв’язку з відсутністю 

суб’єктів права законодавчої ініціативи. 

 

 

 

Голова Комітету        А.Кожем’якін 

 

 

Секретар Комітету        А.Геращенко 
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