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ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, поки ми збираємось, я, не відкриваючи 

комітет, я просто хотів сказати, що нічого не змінилось  у нас особливо, я 

маю на увазі в роботі парламенту. Ми як працювали, так і працюємо. 

Відбулись події, які, скажемо так, для України в цілому були дуже 

важливими.  

Значить, Україна вибрала нового Президента, і поки що це офіційно не 

оприлюднили, але я вважаю, що… (Сідайте, будь ласка). Але я вважаю, що 

вибори пройшли демократично і ми дякуємо за це.  

В першу чергу, я ще раз хочу повторити те, що вчора я сказав, 

виступаючи... (Юрій……, Юрій Романович!), виступаючи від фракції, я хочу 

подякувати.  

У зв'язку з тим, що ми – комітет, який забезпечує законами 

правоохоронні органи, а їх дуже багато, ви знаєте, у нас на сьогоднішній 

стан. Якщо їх там почнуть скорочувати – це вже інша історія. Але я хочу 

подякувати всім керівникам, в тому числі міністру внутрішніх справ. 

Безпосередньо передайте, будь ласка, Вадим Анатолійович, начальнику 

поліції пану Князєву і всім його заступникам, Нацгвардії, Службі безпеки 

України, всім, хто забезпечив ці вибори, скажімо, забезпечив безпеку і 

громадян, безпеку виборчих дільниць і безпеку демократичного 

волевиявлення українських громадян. Дякую вам.  

І в цьому, до речі є, хто б що не говорив, якщо ми не будемо говорити 

про себе, то ніколи ніхто нас не згадає. 

Тому я хотів подякувати всім членам комітету за те, що ми дійсно 

робимо ту справу, про яку іноді не всі пам'ятають. Коли нас критикують, 



вони забувають те, що тут іде така постійна комітетська робота по створенню 

тих законів, які дійсно повинні бути професійними, допомагати нашим 

правоохоронним органам.  

І я вітаю вас всіх з тим, що в п'ятницю на 88-му, хотів сказати "році 

життя", на 88-му добу Президент підписав законопроект щодо кримінальних 

проступків. І це історична подія. Справа в тому, що ніхто сьогодні не 

розуміє, що це таке для правоохоронних органів. Правильно? Я, звертаючись 

до Миколи Петровича, до Віктора Миколайовича, до Владислава 

Вікторовича, всіх, хто знається на правоохоронних органах і справах, 

розуміють, що сьогодні розвантаження слідчих апаратів і слідчих підрозділів 

від дріб'язкових оцих справ – це дуже велика сила. І ми 3 роки йшли до цього 

часу, до цієї події (Романе, вітаю!), і все ж таки цей законопроект, хоча він не 

підписувався з деяких там підстав, на жаль, але все ж таки підписали. Дякую 

Президенту Петру Олексійовичу за те, що він це зробив. Краще пізніше, ніж 

ніколи. Це третє. 

І четверте. Я хотів би сказати, що у нас є ряд законопроектів, які ми 

готуємо для того, щоб Верховна Рада підтримала, і це законопроекти 

резонансні, їх суспільство сьогодні… скажемо так, воно поставило нас на 

контроль з цими проектами. Я хотів би, поки ми ще не відкрили наше 

офіційно засідання комітету, я хотів би надати слово керівнику групи 

робочої, який від комітету, Валерію Карпунцову, який очолює робочу групу 

по створенню нового проекту, - проекту, який задовольнить всі, скажемо, 

всіх, всі політичні сили, всі організації, всі юридичні платформи, а особливо 

дуже важливо, щоб він не порушував Конституцію України.  

Будь ласка, пару слів. 

 

КАРПУНЦОВ В.В. Шановний пане голово, колеги, присутні, всі, хто 

цікавиться роботою нашого фахового комітету, маю за честь вас 

поінформувати, що, починаючи з 20 березня, як комітетом була створена 

робоча група, яку я очолюю, по напрацюванню змін до законодавства, а саме 



до Кримінального і Кримінального процесуального кодексу щодо 

незаконного збагачення, було проведено 5 засідань, включено понад 100 

представників, майже, ну, з усіх центральних органів виконавчої влади, чи 

які знаходяться в сфері компетенції нашого комітету, громадські організації, 

провідні наукові установи, асоціації адвокатів, ну, всі, плюс ті донорські 

організації, які висловили своє занепокоєння рішенням Конституційного 

Суду, який визнав неконституційною норму 368 зі значком "2" щодо 

незаконного збагачення.  

За результатами п'яти засідань, на жаль, вчергове, я вибачаюсь, Андрій 

Анатолійович, хочу відмітити… Чому, на жаль? Тому що крайнього 

засідання нашого комітету ми ухвалили рішення про рекомендацію НАБУ і 

САП делегувати своїх представників до робочої групи. На те засідання, яке 

відбулося після рішення комітету, жодного представника не було, Андрій 

Анатолійович. З НАБУ і САП не було. З НАБУ і САП так і не було. Після 

нашого рішення комітету також. Хоча Назар Холодницький надіслав листа і 

вказав, представника з НАБУ не було.  

Інформую, що консенсусом, консенсусом, не дивлячись на плюралізм 

думок, величезну… десятки представників, напрацьована редакція самої 

статті 368-5, яка спрямована вчора була мною в комітет для того, щоб 

комітет підготував до засідання, секретаріат комітету, який теж активно 

приймає участь в роботі, і виніс на наш широкий загал два питання.  

Перше. Звичайно, ми можемо схвалити, якщо ми побачимо, що немає 

протиріч, всіх задовольнить та редакція. Але все ж таки НАБУ і САП не 

присутні були. Це ті 2 установи правозастосовчі, для яких же ж ми і 

стараємося, ну, ми, народ, народ, ми ж народ? Да, народ. А ми - 

представники народу. Ну, народ хоче, запит є на боротьбу, вони 

застосовують цю норму. І їхня думка є, ну, важливою. А то ми приймемо, ми 

приймемо… Володимир Юрійович, а ви скажете: "А навіщо ви нам це 

прийняли?". То ми можемо або схвалити, направити в зал і далі чекати від 

них реакції, або все ж таки комітетом знов і їм спрямувати в юридичний, 



можливо, департамент Конституційного Суду і ще, ну, двом-трьом науковим 

установам, на розсуд колег, щоб все ж таки підкріпитися такими письмовими 

думками.  

Ну, отак, Андрій Анатолійович. Дякую за час. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, дякую, пан Валерій.  

Які питання, будь ласка, до керівника робочої групи, нашого колеги 

пана Карпунцова? Справа в тому, що … 

 

КАРПУНЦОВ В.В. Претензії, можливо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ні, претензій немає і не може бути. Справа в тому, 

що ми робимо сьогодні зачистку, вибачте за таке слово, да. Тому що ми не 

приймали цей законопроект, цей закон, який був відмінений Конституційним 

Судом або визнаний як неконституційний, 368-2. Це приймалося комітетом, 

який очолював Єгор Соболєв в свій час.  

Сьогодні ми цю роботу робимо, але, пан Валерій, я прошу вас після 

того, як буде ця поправка, цей проект буде вже надісланий нам, 

підготовлений, будь ласка, думку всіх юридичних спільнот, 21 вишу, ну, як 

завжди ми, да, вєєром посилаємо. І особливо мене цікавить також думка 

фахівців, які працювали від місій. Місій, які звернулися до нас, до комітету. 

Це МВФ місія, місія Європейського банку, місія Євросоюзу і американське 

посольство. Да, да, да. Мені дуже… Я бачу тут присутність представників 

європейської місії.  

Я вважаю, що це для нас буде чітко зрозуміла ситуація, і взагалі ми 

завжди так працювали і будемо працювати. Чому наш комітет не дуже 

люблять, бояться і поважають, тому що ми робимо завжди декілька кіл для 

того, щоб не приймати законопроекти, які потім прийдеться, значить, 

відміняти або скасовувати, а для того, щоб нам було не соромно за те, що ми 

робимо. Будь ласка.  



 

КАРПУНЦОВ В.В. Дякую, Андрій Анатолійович. 

Попередньо і Місія Європейського Союзу, і ті об'єднання, які 

афілійовані з посольством Сполучених Штатів Америки, саме посольство в 

особі працівників правоохоронного департаменту були присутні на наших 

робочих групах і вони попередньо погодили і узгодили. Але, знов же ж таки, 

з їхніх же слів, що вони консультувалися з детективами НАБУ. Я говорю: це 

мені дуже приємно, що всі консультуються. Але їхньої думки письмової 

немає, немає. Їм же застосовувати цю норму. Буде вона помічником їм чи не 

буде, це ж важливо.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.  

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Може, включити, тому що в нас іде трансляція пряма 

веб.  

 

 _______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віктор Миколайович.  

Да, Валерій, будь ласка. 

 

КАРПУНЦОВ В.В. Да. Шановний Віктор Миколайович, я дякую за це 

запитання.  

І принагідно в розвиток того, що я казав на минулому, нічого не 

змінилося. Традиційні школи права висловили свою думку. Це Харків, це 

Київ, це Національна академія правових наук, вірніше, академія правових 

наук. Вони висловили таку думку, що тих норм по боротьбі з економічними 



злочинами достатньо для того, щоб боротися з таким явищем, як корупція. 

Але, менш з тим, для того, щоб дійсно мати комплексну думку, і так, як 

Андрій Анатолійович сказав, що треба максимально науку залучити, в 

п'ятницю на базі Харківської юридичної академії Ярослава Мудрого 

проходить науково-практична велика конференція, де представлені, ну, 

більшість науковців.  

І ми звернулися від нашого комітету, я як уповноважений комітетом 

керівник групи робочої скерував туди листа із проектом цієї норми і 

попросив їх висловитися, розглянути це питання на науковій конференції і 

дати своє бачення. Якщо схвалення – схвалення, якщо зауваження – то 

зауваження. І це, ну, суттєва думка юридичної науки. Ми її… нам пообіцяли, 

що десь на протязі тижня ми її отримаємо, член робочої групи – академік, 

який присутній, він також буде на цій конференції, ми його проголосували, 

уповноважили від робочої групи.  

Ну, дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Валерій Валентинович, вам за інформацію. 

Є ще питання?  

 

КАРПУНЦОВ В.В. Ні-ні, Віталійович. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вибач. Да, вибач. Вибач, Віталійович. Це теж 

репліка. Це репліка чи емоція?  

 

_______________. Это эмоция.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Емоція. Чудово.  Колеги, у нас зараз є інформація про 

те, що підтягується у нас ще один член комітету. Зараз він підійде, тоді я 

зможу офіційно, значить, згідно закону, для того щоб ніхто нас не 

звинувачував в тому, що ми щось порушуємо, а ми завжди працюємо по 



закону і Регламенту, він підійде - і я тоді відкрию комітет. Якщо ні, то ми 

чекаємо ще 10 хвилин і я... комітет буде таким, що не відбувся. Але добрі, 

такі зараз цікаві часи наступають. Знаєте, я їх називаю так, вибачте за такий 

сленг, починається час відкриття полювання на, знаєте, на "тушок". Зараз час 

полювання на "тушок". Да. Тому що… Да, "Тушка – геть!". Тому що я з 2006 

року, значить, будучи в партії "Батьківщина", от постійно от відслідковую 

цей процес цікавий. І зараз якраз от після якихось виборів починається…  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І на ту, і на іншу. Ні, як завжди, там буде різне. Але 

зараз процес пройшов.  

Колеги, у нас присутні зараз… Я ще не відкриваю засідання офіційно, 

але у нас Олександр Іванович Данченко, наш колега, присутній. Якщо ви не 

заперечуєте, ми, коли затвердимо порядок денний, зараз підійде Євгеній 

Дейдей, то ми зробимо, першим розглянемо, а потім вже про міграцію, якщо 

можна. Ви не проти, да?  

Біжіть вже. Наш друг. Майже дуже швидко. Євгеній, двері закривайте.  

Доброго дня. вітаю вас. Дякую вам за кворум. 

Колеги, у нас згідно з інформацією, яку мені надали тільки що 

секретаріат, присутні 11 народних депутатів із якраз тієї… та необхідна 

кількість для того, щоб відкрити засідання.  

Які пропозиції? 

 

_______________. Открыть…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, хто за те, щоб наше засідання комітету 

відкрили, я прошу голосувати. 

Хто – за? Прошу опустити.  Хто – проти? Утримався? Рішення 

прийнято.  



Ітак, присутні у нас… Порядок денний, будь ласка, ознайомтесь. 

Присутній у нас Олександр Іванович Данченко, я сказав, наш колега, 

керівник комітету. Вадим Анатолійович Троян, заступник міністра 

внутрішніх справ. Дуже приємно. Наталія Миколаївна Науменко, перший 

заступник Голови Державної міграційної служби. Дуже приємно. Також 

заступник начальника Управління адміністративної юрисдикції, значить, 

діяльності адміністрації Державної прикордонної служби, да, Юрій 

Богданович Кирилюк. Дуже приємно. Так, В'ячеслав Борисович 

Петльований,  представник, ми уже його дуже, він з нами працює постійно, 

Уповноважений з дотримання прав людини в місцях несвободи та 

процесуальних прав. Також у нас ІТ-асоціація, Овчаренко Дмитро присутній. 

Дуже приємно. ІТ також асоціація України - Лащук Єфрем. Дуже приємно. 

Чому, тому що ми зараз цей проект будемо розглядати. Юрист-кримінолог у 

нас співавтор законопроекту – Маляр Ганна, так, присутня, десь повинна 

бути. І представник Центру психічного здоров'я, значить, Олена Козерацька. 

Є вона, да? Дуже приємно.  

Всіх я, значить, наголосив, ну, і канали, як завжди, з нами разом 

працюють: і "Рада", і NewsOne, - в общем всі ті, хто, скажемо так, цікавиться 

нашою роботою з вами. 

Колеги, порядок денний вам відомий? Якщо не буде представників від 

законодавчої ініціативи, нема заперечень, якщо ми ці проекти будемо, 

значить, сьогодні не розглядати? Нема.  

Хто за цю пропозицію, щоб затвердити проект закону… щоб 

затвердити порядок денний, прошу голосувати. 

Хто – за? Прошу опустити. Хто – проти? Утримався? Рішення 

прийняте. 

Ітак, Олександр Іванович Данченко, будь ласка, другий пункт порядку 

денного, 9484. Вам слово, будь ласка. Опонує у нас Развадовський, його 

немат. Я… Микола Петрович опонує вам. Будь ласка.  

 



ДАНЧЕНКО О.І. Шановний Андрій Анатолійович, шановні колеги, 

дякую за запрошення. Я також хочу привітати всі правоохоронні органи з 

дуже доброю організацією цих виборів. Від нашого комітету це звучить з 

іншої сторони, тому що кібербезпека і всі інші атаки були заблоковані і 

відбиті. Я хочу подякувати всім правоохоронним органам і також нам, 

народним депутатам, тому що Закон про основні засади кібезбезпеки був 

проголосований, прийнятий і наші правоохоронні органи дуже добре 

спрацювали на цих виборах. Я хочу подякувати всім членам комітету, які 

підтримували цей законопроект про основні засади кібербезпеки. 

Щодо… стосовно законопроекту №9484, всі ми знаємо, що є, я по-

простому буду говорити, завжди є конфлікт інтересів між державою і 

бізнесом, особливо коли це стосується інноваційних бізнесів, таких як ІТ та 

телекомунікацій. З одного боку, я точно вам можу сказати, що інноваційний 

бізнес ІТ та телекомунікацій завжди готовий підтримувати державу, і вони 

співпрацюють з правоохоронними органами. 

З іншого боку, не завжди закон  він може трактуватися так, щоб знайти 

ту золоту середину, щоб і бізнес не втратив, і правоохоронні органи могли 

виконувати свою функцію.  

Тому цей законопроект направлений на те, щоб вирішити і допомогти 

обом сторонам - технологічному бізнесу, ІТ, телекомунікаціям та  

правоохоронним органам - співпрацювати більш прозоріше та ефективніше. 

Цей законопроект стосується більш точного визначення таких понять, як 

пристрої для обробки, передання та зберігання електронної інформації або їх 

складових. Більш точно дає права на вилучення інформації, що таке є 

інформація, і захищає, з моєї точки зору, обидві сторони.  

Звичайно, що цей законопроект збільшить інвестиційну привабливість 

в нашій державі. Я хочу проінформувати всіх тих, хто не знає, що ІТ і 

телекомунікаційна галузь, або як зараз її називають "цифрова економіка", 

вона є другою по зростанню ВВП в нашій державі: аграрний сектор і високі 

технології.  



Тому я хотів би надати слово представникам індустрії, якщо буде 

дозвіл зі сторони... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Іванович, давайте так: ви спочатку 

закінчите свою процедуру, тому що ви не можете надати слово тут. 

 

 

ДАНЧЕНКО О.І. Я прошу, я ж сказав, я прошу. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, ну, це вже потім ви попросили. Спочатку хотіли, 

а потім попросили. Давайте так, ви закінчуйте... 

 

ДАНЧЕНКО О.І. Я прошу підтримати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зорієнтуюсь.  

 

ДАНЧЕНКО О.І. Добре.  

Я дуже вас прошу, членів комітету і комітет, підтримати законопроект 

9484. Підтримати прозору, більш прозору співпрацю між 

високотехнологічною галуззю і правоохоронними органами.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Будь ласка,  колеги, питання. Олександр Іванович, питання зараз. 

Питань нема.  

Хто із представників Асоціації України ІТ? Ну, питання, будь ласка. 

Тільки, якщо можна, включати мікрофон, а потім – виключати. Да. Не для 

мене, а для web-камери. 

 

МИСИК В.Ю. Дякую. 



А вы не рассматривали вопрос не изымать вообще все так называемое 

железо? Объясняю почему. Потому что, если предприятие работает, и оно 

работает в круглосуточном режиме, то изъять - это элемент оперативного, в 

скобках, управленческого учета. Ну куда вы денетесь? Выписка накладных, 

прием заказов - все это происходит онлайн, все это происходит огромными 

массивами информации. И любое прикосновение, даже отключение от 

электроэнергии, уже является проблемой. А, не дай, Бог, забрать все это без 

возмещения – это остановка предприятия. 

А не лучше было бы иметь достаточно квалифицированное 

оборудование или, скажем, методику, которая бы позволяла прийти, взять 

информацию на свои носители - и идите себе с Богом? При условии, и тут 

еще "вторая часть Марлезонского балета". Ведь если люди пришли с 

информацией по конкретному предприятию, по конкретной сделке, в рамках 

конкретного уголовного производства, а они приходят, забирают всю 

информацию, так как же вы собираетесь... Вы же вступаете в противоречие с 

минимум десятью действующими законами, например, такими, как Закон "О 

коммерческой тайне", никто не отменял. Прошу прощения, разглашение 

коммерческой тайны – 5 лет лишения свободы, никто не отменял. Куда вы 

денете Закон о производственных предприятиях? Никто не отменял. Где 

прямо запрещено вмешательство в хозяйственную деятельность. А здесь 

просто перерезается "кровеносный сосуд" информационный: ни принять 

заказы, ни оформить накладные, ни выписать, ни выпустить машины, – 

полностью блокировка и годами! И потом эти серверы…  

А если дополнительная информация, которая никакого отношения не 

имеет к уголовному делу, собирается с исключительной целью собрать 

информацию, а потом ее передать конкурентам? Вы понимаете? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Юрійович, питання, якщо можна. Це 

можемо філософствувати дуже довго. 

 



МИСИК В.Ю. Я не философствую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, питання дайте. 

 

МИСИК В.Ю. Тут открываются его глаза…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вам більше… 

 

МИСИК В.Ю. Вторая часть, почему он мне нравится – он молчит.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Юрійович, он вам нравится тому, що ми з 

вами, ви і я, і він, граємо… 

 

МИСИК В.Ю. У нас прекрасный диалог: он молчит и блимає только 

глазами, а я ему говорю.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви мене чуєте? Володимир Юрійович, ви мене чуєте, 

ні? Я кажу, тому що він, ви і я граємо в одній команді у футбол за парламент, 

правильно? Тому він вам подобається. Але ми на це не звертаємо уваги. 

Тому, будь ласка, чіткі питання для того, щоб він міг… 

 

МИСИК В.Ю. В кои веки я добрый, в кои веки я говорю комплименты.  

 

ДАНЧЕНКО О.І. Я готовий відповідати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте, питання, а потім… 

 

ДАНЧЕНКО О.І. Володимир Юрійович, я дуже дякую вам за 

запитання, я його зрозумів. Це дуже вірно, і якраз цей законопроект 

направлений на вирішення тих проблем, які ви сказали.  



Цей законопроект якраз направлений на те, щоб не переривати жодним 

чином робочий процес, який відбувається, жодним чином… Цей 

законопроект пропрацьований з багатьма експертами, і якраз основна ідея 

цього законопроекту - щоб не нанести шкоди підприємству до того, як нічого 

не буде встановлено. Тобто інформація буде отримуватися зовсім іншим 

шляхом, а не вилученням серверів, як ви це говорили.   

Тому я дуже дякую вам за професійне питання. І чому ми просимо 

підтримати цей законопроект? Тому що ще до встановлення факту, там, вини 

підприємство може працювати, неможливо рейдерство, а ми знаємо, що 

таким чином дуже часто рейдерство, виймається інформація і передається 

іншим. Тому якраз направленість цього законопроекту - не дати таким 

чином, скажемо так, не дуже добрим людям блокувати підприємства.  

 

МИСИК В.Ю. Еще буквально 5 секунд. Не хотели бы вы 

дополнительно внести в Криминальный кодекс и Криминально-

процессуальный криминальную ответственность за получение лишней 

информации, которая выходит за рамки существующего уголовного дела? 

Например, пришли по контракту с фирмой Х, а на самом деле взяли всю 

информацию. Вот за это надо вводить прямое, чтобы тот следователь… 

 

ДАНЧЕНКО О.І. Ми хотіли це зробити…  

 

МИСИК В.Ю.  Если вы это не сделаете, послушайте, они будут брать 

всю информацию. Да, они железо не возьмут, но они заберут всю 

информацию.  

 

ДАНЧЕНКО О.І. Дивіться, це потрібні зміни інший закон, на жаль. Я 

повністю вас підтримую. І я думаю, що з вашою допомогою, тому що ваш 

комітет все ж таки більш фаховий, ніж наш, ми розуміємо як там… 

 



МИСИК В.Ю. Подождите, у нас доктор юридических наук, 

посмотрите, Валерий Витальевич. 

 

ДАНЧЕНКО О.І. Я з Валерієм Віталійовичем знайомий дуже добре.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Іванович, дякую вам за відповідь. 

 

ДАНЧЕНКО О.І. Тому дуже гарна ідея. Я підтримую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам за відповідь.  

Володимир Юрійович, красиво, красиво.  

 

МИСИК В.Ю. Я удовлетворен.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Колеги, я хочу сказати, що Олександр Іванович, попросив, дав, ну, 

просить дати одне слово, але… представникам ІТ, значить, асоціацій. Але два 

моменти. 

   Перший. Коли я бачу… Ви бачили висновки проти хто, проти вас, да? 

Всі, значить, починаючи з Генеральної прокуратури, Служби безпеки 

України, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро 

розслідувань, Міністерства юстиції, національне юридичне, значить, там, і 

так далі, і так далі. За висновки, висновки "за" у вас тільки є національна 

комісія. Інтернет Асоціація України, значить, Головне управління науково-

експертне не за вас, і таке інше, не за вас, не за вас. І коли ми аналізуємо цю 

ситуацію, там є дуже багато питань, дуже багато, але я думаю, що колеги 

мене підтримають, що ми ці питання можемо разом з вами доопрацювати 

потім. 

Тому я пропоную всім підтримати вашу ініціативу і в першому читанні 

проголосувати за основу. 



Хто – за? Прошу опустити. Хто - проти? Утримався? Рішення 

прийняте. 

Чому? Тому що це зараз дуже важливо і актуально. А представники ІТ-

асоціації, якщо я не дав слово і не сказали, вибачте. Але ми вас почули на 

такому рівні, знаєте, на енергетичному. Дякую вам. Тому що у нас, вибачте, 

вибачте, комітет, робота, час, кворум. Шаг влево, шаг вправо – може не 

вистачити.  

 

ДАНЧЕНКО О.І. Андрій Анатолійович, шановні колеги, я дякую за 

підтримку і надіюся на те, що разом до другого читання… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, Олександр Іванович. Я тисну руку, і 

капітан команди нашої, і тренер, і граючий Микола Петрович Паламарчук 

футбольної команди "Парламент" теж задоволений. (Шум у залі) 

 Якщо хтось не знає, пан Данченко в свій час грав за юнацьку збірну 

"Динамо", щоб ви знали, Київ. Так що, да. І другу, да. Так що сьогодні він 

грає по правому краю у нас в полузахисті, так що, в навіпзахисті, нормально.  

 

ДАНЧЕНКО О.І. В центрі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В центрі. Ну, це як Микола Петрович поставить. Да. 

Ну чудово. Дякуємо, Олександр Іванович.  

Колеги, будь ласка, друге питання… Перше питання, яке у нас стоїть 

першим. Подивіться, будь ласка. Це, можливо, буде і останнє.  

Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції, дуже 

важливо, (№ 9259), поданий Кабміном, (перше читання). Значить, ГНЕУ – на 

доопрацювання, підкомітет – за основу пропонує.  

Замість Арсена Борисовича представляє у нас Вадим Анатолійович. 

Вам слово. Віктор Миколайович опонує. Будь ласка. 



 

ТРОЯН В.А. Дякую, Андрій Анатолійович.  

Шановні народні депутати, шановні присутні, на ваш розгляд хочу 

представити вам проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері 

міграції. У даному законопроекті пропонується сьогодні, на ваш розгляд 

розроблено Рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про 

невідкладні заходи з нейтралізації загроз національній безпеці у сфері 

міграційної політики", і також затверджено указом Президента України.  

Одне із основних питань, яке пропонує даний законопроект, – це 

врегулювання законопроектом стосується оновлення норм Кодексу України 

про адміністративні правопорушення, що встановлюють відповідальність за 

порушення міграційного законодавства.  

Друге питання, яке врегульовує законопроект, пов'язане з низькими 

санкціями, передбаченими за вчинення правопорушень в міграційній сфері, 

що не забезпечує відповідної превенції ролі при запобіганні подальшого 

вчинення таких правопорушень.  

Третє – це важливе питання, що даний законопроект врегульовує 

встановлення адміністративної відповідальності за вчинення злісної 

непокори законному розпорядженню чи вимозі працівника Державної 

міграційної служби під час виконання ним службових обов'язків.  

Глибоко уже, якщо будуть питання, то є перший заступник голови 

Державної міграційної служби, а так, в принципі, даний законопроект дасть 

нам можливість… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вадим Анатолійович, ви підтримуєте як один із 

керівників МВС цю пропозицію і взагалі цю новацію? 

 

ТРОЯН В.А. Я не тільки підтримую, а і прошу вашої підтримки у 

даному законопроекті. Дякую. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

……. одну хвилинку, зараз. Наталія Миколаївна, будь ласка, якщо у вас 

є декілька слів, будь ласка. 

 

НАУМЕНКО Н.М. Дякую.  

Шановний головуючий, шановні депутати, дійсно, даний законопроект 

був розроблений у тісній співпраці Міністерством внутрішніх справ України, 

Адміністрацією прикордонної служби, заінтересованими центральними 

органами виконавчої влади. Він, власне, став результатом тих напрацювань, 

які ми мали спільно з Національною поліцією, Адміністрацією прикордонної 

служби в ході двохрічних інтенсивних проведень операції "Мігрант", тобто в 

ньому врегульовані всі ті проблеми і всі ті недосконалості діючого 

законодавства, з якими ми стикалися в результаті цих операцій. І, дійсно, ми 

сьогодні говоримо про те, що потрібно посилювати відповідальність не 

тільки іноземних громадян, які незаконно перебувають на території України і 

підвищувати їх свідомість, у тому числі і способом накладання 

адміністративних штрафів, але і свідомість громадян України, які 

запрошують іноземних громадян і можуть сприяти, і сприяють їх 

незаконному подальшому перебуванню на території України, і 

правопорушенням, які вони вчиняють.  

Тому просимо підтримати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталія Миколаївна, вибачте, питання, поки Віктор 

Миколайович готується.  

Скажіть, будь ласка, у нас фахівців в майбутньому оперативно-

розшукових всіх цих напрямків… Скільки сьогодні в країні у нас незаконно 

присутніх громадян, за вашими, можливо, оперативними, 

неоперативними…? Ні, скажіть спочатку ті, які у вас є офіційні, а потім 

неофіційні. 



 

НАУМЕНКО Н.М. Якщо офіційні дані, то сьогодні іде активна фаза 

операції "Мігрант". І станом на сьогодні ми вже виявили 5 тисяч 600 

правопорушників міграційного законодавства. Це тільки дані міграційної 

служби та Національної поліції. Ще окремо є інформація прикордонної 

служби.  

Я не можу стовідсотково говорити кількість незаконної міграції, хоча 

зараз ми працюємо над розробленням методики аналізу виявлення, 

статистики даних по незаконній міграції. Але, якщо говоримо інформацію 

міжнародних експертів, це до 50 тисяч. За нашими даними це нижче. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Владислав Вікторович, ви, коли були першим 

заступником, ну, спочатку моїм заступником в 5-му році, да, це було давно, а 

потім ви були першим заступником Голови Служби безпеки України. 

Скажіть, будь ласка, яка неофіційна цифра мігрантів у нас постійно 

фігурувала? 

 

БУХАРЄВ В.В. Я не пам'ятаю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, я скажу, названа була цифра 50 тисяч. В 2005 

році я фіксував оперативну складову – 800 - 1 мільйон. Я не знаю, як за цей 

період у нас вона зменшилась. Це дуже цікаво і треба буде вивчити це 

питання, вивчити. Ну, ж тут тоже теж трошки всі, як кажуть, воевали.  

Будь ласка, Наталія Миколаївна. 

 

НАУМЕНКО Н.М. Просто ще одна репліка. Дійсно, нелегальна 

міграція – це те явище, яке точно не скаже жодний експерт. Але хочу сказати 

про те, що на сьогоднішній день пункти незаконних мігрантів у нас 

переповнені. І настала, дійсно, необхідність їх розширення. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. А це правда, що сьогодні в світі після нового 

розкладу вже останні 3 роки доходи від незаконної міграції, вони 

перемістились, скажімо так, весь цей, скажімо, вся ця система навіть 

потиснула наркобізнес, і вона перейшла вже на другу на щаблину.  

 

НАУМЕНКО Н.М. Абсолютна правда. Тому що ми кажемо: незаконна  

міграція – торгівля людьми, апріорі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги! Віктор Миколайович, будь ласка. Ну, зараз 

ми по ходу…… 

 

КОРОЛЬ В.М. Я так думаю, що ви настільки подробно все це виклали, 

що я не буду суть законопроекту розповідати. Але я бачу, що… ну, це 

неозброєним оком видно: законопроект писали практики, а не теоретики. 

Вони зібрали всі свої, ну, камни преткновения, так я скажу, зібрали, і хочуть 

їх реалізувати через законопроект, усунути. І це нормальне явище, коли не 

теоретик насаджує, а практик бачить це все. Це я підтримую.  

Ну, не можу не сказати, що тут, як адмініструвати чи як реалізовувати 

деякі положення, дуже важко. Ви підвищили штрафи. Що таке... людину, яку 

затримали, утримують в спеціальному місці на... і вона порушує там норми і 

все, і ви його хочете штрафувати. У нього немає і так ні копійки, як ви їх 

реалізуєте? Ну, це такі питання. І інші є. Хто буде складати протоколи, все ви 

тут визначили.  

Тому, не затримуючи ваш час, я пропоную, підкомітет погодився, 

прийняти за основу з урахуванням того, що ті зауваження, які були сказані, 

ми будемо разом їх усувати, бо в другому читанні вони не пройдуть в залі. 

Якщо ви це на це погоджуєтесь і ми йдемо назустріч, то я прошу поставити 

на голосування це питання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що це буде правильно. Ви погоджуєтесь? 



Нема питань.   

Колеги, а тепер Володимир Юрійович, питання. Тільки в мікрофон, 

якщо можна, тому що скаржаться наші слухачі постійні, які дивляться 

комітет, що вас не чути. От вас не чути, да. Включайте мікрофон. Мікрофон. 

 

МИСИК В.Ю. Народ хочет слушать только вас…….. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я розумію, що після гендерного питання ви вже не 

включаєте мікрофон. 

 

МИСИК В.Ю. Учитывая, что в последнее время мы поддерживаем 

любую инициативу любой женщины, поэтому давайте вот просто берем и 

поддерживаем, а еще и благодарность выпишем от нашего комитета за то, 

что пришла. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Юрійович, дякую. Дякую вам, що ви все-

таки... 

 

МИСИК В.Ю. Просто восходящее солнце… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, зробили висновки і робите… 

 

МИСИК В.Ю. Внесите это в протокол… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чудово.  

 

МИСИК В.Ю. И вы знаете, кому послать. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Техніка внесе все в протокол, не переживайте, все 

нормально. Зараз. 



 

МИСИК В.Ю.  …..поддерживаю инициативу Андрея Анатольевича, 

что бюджет Украины нужно пополнять и с учетом этой огромной ….. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чудово. 

 

МИСИК В.Ю. Скажу честно, многие государства, особенно островные, 

вот, которые находятся на юге Европы, просто озолотились, обогатились, я 

знаю, просто расцветают, потому что мигранты, они, помимо того, что они 

несут там этническую, там, составляющую, там, национальную 

составляющую, они еще везут с собой деньги, знания и очень многие 

являются очень хорошими квалифицированными …..  

Поэтому с учетом того, что многие граждане Украины уехали, то 

можно ли рассматривать волну мигрантов и не так жестко к ним относиться, 

чтобы хоты бы они восполнили ту часть, недостающую, трудовых ресурсов, 

которые есть у нас? Поэтому миллион уехал, но мы не будем возражать, если 

миллион приедет.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Володимир Юрійович, дякую вам. Островные, не 

плутайте слово "островные", не путать с "морскими", значит, "купажными", 

"смешанными" и так далее. Дякую вам. 

Да, будь ласка, Яків Якович. 

 

БЕЗБАХ Я.Я. Ну, я хочу возразить коллеге. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якому? 

 

БЕЗБАХ Я.Я. Те, кто уехали - специалисты, а приехали к нам, 

извините… 

 



_______________. Еще больше. 

 

БЕЗБАХ Я.Я. Да, еще больше специалисты. Поэтому меня очень 

удивляет, я верю цифре 50 тысяч, а не в 5 тысяч. Но у меня вопрос, откуда 

они берутся? И вы говорите - расширять. Ну, давайте отдадим еще какую-то 

часть территории, будем кормить, а толку никакого нет. Может быть, надо 

как-то принимать меры к наведению должного порядка? Заборы вот эти 

пересмотреть, эти заборы, которые понастраивали, и все остальное. Потому 

что, извините, так мы не прокормим, себя не успеваем кормить. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Яків Якович, дякую вам.  

Колеги, хто за те, щоб даний законопроект, який тільки що вам був 

представлений - це законопроект №9259, поданий Кабінетом Міністрів, - під 

час розгляду в Верховній Раді в першому читанні прийняти за основу, 

рекомендувати прийняти за… 

Хто – за? Чудово. Хто – проти? Утримався? Рішення прийняте.  

Я вітаю вас. Дякую вам за співпрацю. Одну хвилинку почекайте, зараз 

ми розглянемо ще один проект - і уже всі спільно підемо. Тому що прийшов 

наш колега Мустафа Найєм. І це третє питання, яке буде останнім, тому що я 

не бачу більше тих колег, які тут присутні. 

Ітак, законопроект про внесення змін до деяких законів України (щодо 

впровадження Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої 

свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього та 

посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та 

статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього). Дуже складний пафос. 

Так, 6607. Доопрацьований вже, дуже добре, і поданий народними депутатам, 

там Недава, Найєм, Лубінець та інші. 

Будь ласка, пане Мустафа.  

 

НАЙЄМ М. Доброго дня. Дякую за запрошення. Вибачте, будь ласка, 



мій колега Недава не зміг прийти, тому я буду за нього, замість нього, це 

його законопроект, його ініціатива. Да, да, звісно, і ми теж працювали разом. 

Я хочу нагадати, що ми вже розглядали цей законопроект, і тоді були 

висловлені вами категоричні застереження, які ми всі врахували. Я просто 

нагадаю, про що йде мова. Законопроект передбачає в першу чергу створення 

Єдиного реєстру осіб, засуджених за такими статтями Кримінального 

кодексу. Крім того, ми пропонуємо, у нас була в попередній версії примусова 

хімічна кастрація, тобто введення хімічних елементів, які позбавляють лібідо. 

Ми зараз пішли на поступки і це буде добровільним чином, тобто людина 

сама після 9 років позбавлення волі може обрати, або вона продовжує сидіти 

і перебувати у в'язниці, або вона через рішення суду, ще раз наголошую – 

через рішення суду, тобто не просто автоматично, а через рішення суду 

дозволяється, що буде хімічна кастрація. 

Що стосується відкритого реєстру. Були застереження, що реєстр не 

може бути відкритим. Ми пішли на поступки: реєстр буде повністю 

закритим. Він матиме доступ лише для керівників закладів, у яких діти або 

навчаються, або проходять лікування. І це буде лише у тому випадку, якщо 

людина іде, влаштовується на роботу, тоді керівник цього закладу може 

подати запит і отримати інформацію, ця людина була засуджена або не була 

засуджена. 

І третє. У нас було категоричне ваше застереження щодо підвищення 

терміну позбавлення волі. Ми тоді пропонували 20 років, але це повністю 

руйнувало всю логіку законодавства. І ми пішли на поступки – підвищили з 

12 до 15 років, це вкладається повністю в Кримінальний кодекс і не руйнує 

тіла законодавства.  

Всі ці зауваження були враховані. Наголошую, що над цим 

законопроектом в тому числі працювали представники інших 

правоохоронних органів. Мені здається, що ми дійшли якоїсь згоди. А також 

експерти разом з криміналістами і лікарями, які працювали разом з нами. 

Тобто ми провели громадські слухання. 



І окремо я хочу зазначити, що Аброськін дійсно, який був ініціатором, 

одним із ініціаторів цього законопроекту, ми з ним в співпраці пройшли цей 

законопроект повністю, він теж погоджений.  

І я б хотів, щоб ви пропонували Верховній Раді на розгляд цього 

документу і запропонувати проголосувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Віктор Миколайович… Ну, я, Володимир Юрійович, не сумнівався, що 

у вас буде перше питання.  

Тільки в мікрофон. Будь ласка, Володимир Юрійович.  

 

МИСИК В.Ю. Это какое-то дежавю, потому что я этот закон доповідав 

5 лет назад, между прочим. И по методам кастрации я прочел даже лекцию, 

потому что… с указанием 40 стран, где это применяется, не только 

химическая. Но я хочу сразу вас расстроить. Если вы думаете, что, отрезав 

то, что мы с вами думаем, вы лишаете этого человека либидо навсегда, вы 

глубоко заблуждаетесь. Даже тысячи, миллион экспериментов еще тысячи 

лет назад в том же Китае, в той же… у тех же арабов и всех остальных 

говорит о том, что никак. Да, действительно немножко снижается, но это 

никак не остановит его от повторного. В конце концов, он это сделает не тем, 

чем вы думаете. Все вопрос в том, что это не болезнь этого органа, который 

вы пытаетесь каким-то образом сделать, это болезнь головы, к сожалению, 

это психическое заболевание. И вот тут нужно распознать это психическое 

заболевание, которое повторяется из поколения в поколение, кстати, оно 

передается 80 процентов, или 90, генетикой от папы. Это такой 

неправильный, мутирующий ген, который это передает. Поэтому человек 

склонен к этому. Как, кстати, и человек склонен к любому насилию. Как, 

кстати, там и руку на женщину поднять или та же склонность к алкоголизму, 

я вам хочу это напомнить, как, кстати, и хромота, как, кстати, и цвет глаза, 

как, кстати, гемохроматоз. 90 процентов, чего мы не знаем, передается из 



поколения в поколение.  

Поэтому тут надо лечить, повторяю, психику человека. И если это 

хронический, повторяю, генетически модифицированный…  

 

_______________. (Не чути)      

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Яке питання? (Шум у залі) Ні-ні, почекайте. 

Послухайте, це думка не просто людини, яка має… це думка академіка, який 

має… Експерта я запитаю тоді, коли я скажу.  

 

МИСИК В.Ю. Внимание: через мои руки прошло 2 тысячи кастраций. 

Если вы ни разу этого не делали, я могу вам показать, как это делается. Не 

влияет это на либидо и это никак не влияет, там процентов на 10-15 снижает 

уровень тестостерона, организм находит способ компенсировать все это 

дело. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чудово. Володимир Юрійович, дякую. 

 

МИСИК В.Ю. Поэтому его желание кому-то что-то отрезать… 

Мустафа, ну, почему приходишь на комиссию…  

 

НАЙЄМ М. Владимир Юрьевич, можно, я попрошу, пожалуйста! Я вас 

очень прошу, давайте, вот чтоб мы корректно. Первое.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мустафа, можно вы ничего не просите, а просто я 

зараз вам надам слово, і ви згідно з Регламентом… Просто є питання, ми 

його не коментуємо, як коментують у нас деякі керівники парламенту. (Шум 

у залі) Увага, Владимир Юрьевич! Я ж говорю щось!  

Мустафа, просто відреагуйте - і все, і ніхто не буде нічого коментувати. 

 



НАЙЄМ М. По-перше, я хочу… Я розумію. (Шум у залі) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це буде друге питання. Це буде друге питання. 

Давайте… (Шум у залі) Він забув вже перше. Будь ласка. 

 

НАЙЄМ М. Ну, по-перше, Володимире Юрійовичу, я хочу, щоб всі 

зважили: ніхто нікому нічого не пропонує відрізати. Дайте домовити. Це 

якраз хімічна кастрація. Більше того (я хочу завершити), рішення про хімічну 

кастрацію приймається в тому числі після рішення експертів щодо його 

психічного стану і зміни лібідо, те, що ви знаєте, зміни переваги сексуальної. 

Це перше. 

Друге. Ми дійсно знаємо, що воно не лікує, ми кажемо про рецидиви. Я 

з вами тут повністю погоджуюсь, воно не виліковує всі питання. Не всі 

випадки таких зґвалтувань є наслідками хвороби психічної. А у тих випадках, 

коли це є, це встановить експерт і після цього буде введена хімічна речовина, 

якщо він сам погодиться.  

І останнє, що я хочу сказати. У тих країнах, де вводили, якраз рецидиви 

людей, які хворіють, зменшуюються. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, увага! Дякую. Все зрозуміло.  

Можна я дам слово, от ви хотіли. Володимир Юрійович, якщо я зараз 

дам слово експерту, а потім ви йому задасте питання, не Мустафі, а експерту, 

добре? Тому що головний, скажемо так, суб 'єкт, от його немає зараз, а 

Мустафа правильно сказав, що він доєднався, тому що він цю тему дуже, 

скажемо, боляче через себе пропустив.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Ганна, будь ласка. Увага! У вас 2 хвилини.  

 

МАЛЯР Г. У нас є експерт – лікар-психіатр, і вона відповість на це 

питання, яка є співавтором. Можна? 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вибачаюсь. Увага! Це хто у нас? Я не бачу. 

 

МАЛЯР Г. Судово-психіатричний експерт вищої категорії, яка пише 

докторську дисертацію по цій проблемі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Владислав Вікторович, ти все? Ну, тоді у нас нема 

питання з цього приводу. У нас, вибачте, зник кворум. Ви можете сказати 

пару слів, але рішення не буде. Будь ласка. 

 

КОЗЕРАЦЬКА О.А. Я судовий психіатр, стаж роботи більше 25 років. І 

темою моєї докторської дисертації якраз є судово-психіатрична оцінка осіб, 

які скоїли сексуальні злочини. Що стосується педофілії, вона існує дуже 

давно, ще до нашої ери, і з 1912 року вперше її описав Крафт-Ебінг, це 

розлад сексуальної переваги.  

Дійсно, я погоджуюсь з шановним Володимиром Юрійовичем, що це 

генетично обумовлена похибка природи. Це сексуальний потяг, порушення,  

похибка до дитини від декількох місяців до 13 років. Тому для того, щоб 

суспільство могло захистити своїх дітей, і пропонується введення хімічної 

кастрації.  

Хімічна кастрація застосовується у 48 штатах Сполучених Штатів 

Америки, у Великобританії. В Чехії застосовується хірургічна кастрація. В 

Данії, в Швеції, в Польщі… І цей метод – єдиний метод, який може 

зменшувати… стале зменшення цього сексуального потягу: від 40 відсотків - 

скоюється злочин, до 5 відсотків – рецидив. В Німеччині з 80 відсотків до 3 

відсотків рецидив можливий. То есть, скорочується рецидив оцієї хвороби в 

прояві скоєння злочину статевого.  

Тому ми і рекомендуємо застосування цієї методики – хімічної 

кастрації, яка прийнята і в странах пострадянського простору, це і в Росії в 

2012 році, це примусова хімічна кастрація, і в Казахстані нещодавно.  



Тому цей метод у нас добровільний. Це не покарання, а це лікування 

цієї особи. І вона добровільно пише клопотання про застосування цього 

методу. 

Тільки в тому випадку виноситься ухвала суду, якщо є це клопотання 

хворого, проводиться судово-психіатрична експертиза. У нас стаття 243: 

обов'язково проведення судово-психіатричної експертизи в цьому випадку 

ми пропонуємо (пункт 7). Експерти дивляться, обов'язкове залучення 

сексопатолога. Ми повинні встановити оце викривлене порушення 

сексуального потягу, цю хворобу. І тоді тільки може бути прийнято рішення, 

ухвала суду про застосування цього добровільного методу. Це, по-перше, 

клопотання особи, рішення експертної комісії, судових психіатрів, залучення 

сексопатолога, судові медики, які визначають протипоказання. І тільки після 

цього вже рішення суду і призначається оцей метод лікування. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Олена. 

 

КОЗЕРАЦЬКА О.А. Все. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. А знаєте чому? Дебати ми і спілкування 

перенесемо на наступний раз, тому що сьогодні ми цю тему закрили. 

Справа в тому, що згідно статті… Увага! Яків Якович! Увага! Увага! У 

зв'язку з тим, що згідно статті 43 Закону про комітети на сьогоднішній день у 

нас немає половини присутніх від складу комітету остаточно, тому я на 

правах голови комітету оголошую комітет закритим. Дякую. 


